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K.

Kontúr Béla, író és orvoe, sztU. Szarvason

(Békés vm.) 1864 febr. 11., raegh. Budapesten 1905
máj. 23. Tanulmányait Budapesten és Bécsben

• i^zto. 1886. megszerezte az orvosi diplomát,

. küvotkozó évben katonai szolgálatba állott, de

1889-ben kilépett s mint gyakorlóorvos a fváros-

ban telepedett le. 1905. önkezleg vetett véget

életének. Irt népszer tudományos dolgozatokat

az orvostudomány, az egyházi mvészet s a ter-

mészetrajz koréból (pl. Mindennapihakteriológia,
1891 éí! 1896) s szépirodalmi müvekot, melyek
önállóan is megjelentek : Százlevelü rózsa (ver-

sek, 1882) ; Sic fata tíUere (regény, 1883) ; A
hegy mögül (elbeszélések, 1889) ; Orgonaág (ver-

sek 1891); Morvdországból (elbeszélések, 1891);

JtfirrAa (rajzok, 1895); Tassygalambjai {elbeszé-

lések, 1905).

Kontns, az ó-lengyol nemzeti viseletben finom

posztóból vagy selyembl készült felölt, hosszan

felhasított lecsüng ujjakkal, gyakorta ezüst-

tel vagy aranynyal kivert széles övvel és arany
csattal összetartva. Innen átvitten kantus a len-

gyel nk zekéje (magyarul köntös). L. ontouche.
Konty, szoros értelemben ni fejdísz, a haj-

tekercset fed kis fköt kemény papirosból, mint
a köznépnél az asszonyok a fejre való kend alatt

viselnek. Továbbá a tekercsre szedett ni haj,

mely a fej tetején vagy hátsó részén csomószerü-

leg van elhelyezve. Így nevezik a madarak bóbi-

táját is. Kontyos-vidk nevezték tréfás v. gúnyos
értelemben eldeink a törököt, mert a tar feje

közepén növesztett hajcsomót konty módra he-

lyezte el a föveg alatt.

Konty alá való, íg>' hívják a hölgyek által

kedvelt édes csemegeborokat.
Kontyiedél (németül Schopfdach), olyan nye-

regfedél, melynek két vége vagy egészen, vagy
csak részben egy ferde fedélsíkkal, a kontysikkal,

le van vágva (1. Fedél, 4. és 5. ábra).

Kontyos buvárréce, 1. Buvárréce.
Kontyos cinege (Tntbos cinege^, 1. Cinegefélék.
Kontyos kacsa (Fulüjula fuliaula L.), a Lúd-

alakuak (Anserífomie's) rendjébe, a Récefélék
családjába tartozó madárfaj. Tarkóján lev hosszú
bóbitájáról ismerhet fel. Csre halványkék.
Számytükre fehér, 14 kormánj-tollal. A nász-
ruhás hlm feje és nyaka fekete, háta sötétbarna,
hasa fehér. A nstény és a him nyári köntösében
általában barna. Hossza 42, számyhossza 21,

Béwai Nagv Leafkvmk XU. M.

farkbossza 7 cnL Északi faj, mely hazánkban szi
és tavaszi vonulás alkalmával vizek mentén kö-

zönséges.

Kontysik, a kontyfödélnek (1. o.) két végét al-

kotó kisebb ferde sík.

Kontyrirág (Árum L., nCv.), az Araceae (K -fé-

lék) család génusza, melynek 15 faja a Földközi-
tenger vidékén és Közép-Európában él. Gumós
növények, melyeknek nagy, nyíl- v. lándzsaalakú

leveleik vannak. A virágzat tengelye megvasta-
godott, a virágtakaró nélküli virágok rajta ülk
(torzsavirágzat) és pedig lent vannak a n- és fö-

löttük a porzós virágok. Ezek fölött a virágzat

tengelye megvékonyodik, majd ismét vastagodva
színes bunkóban végzdik. A virágzatot borító

buroklevél a porzós virágok felett összeszkül.
Virágzáskor a bnroklevélben meleg fejldik. Az
Árum mactdatum L. (Árongyökér, Áron szakálla.

Áronvessz, Jnémet gyömbér, foltos K.) árnyas
erdkben gyakori. Buroklevele zöldes, a torzsa-

virágzat buzogányszer vége barnás violaszín.
Termése sokmagvú piros bogyó. Minden Arum-
faj gumója és rhizomája, valamint az ^ész nö-
vény mérges, az elbbiek azonban megszárítva és
megpirítva ehetk és nagy keményíttartalmuk-
nál fogva táplálók. Az Árum maculatum rhizo-

máját liszthez is keverik, a görögök is ették, port-

iandi szágó néven árusítják is. Az Árum italv'um
Lam. déleurópai faj, Fiume környékén is elfor-
dul, levele fehér erezet. Árum dracunculus L.

a. m. Dracuvcnlus vulgáris (1. o.).

Kontyvirágfélék (növ.), 1, Araceae.
Konvaleszcencia (convalescenfia, lat.) a, m.

megersödés, az eredetileg érvén^ielen jogtlgy-

letnek utólagos érvényessé válása. Az általános

elv az, hogy ha az ügylet megkötésekor érvé-

nyességi kellék hiányzott, annak utólagos pótlása

az érvénytelen ügyletet nem orvosolhatja. De
vannak kivételek. A kiskorúnak a törvényes kép-

visel beleegyezése nélkül kötött ügylete érvé-

nyessé válik, ha ahhoz a képvi.selö utóbb hozzá-
járul. A cselekvképtelen személy házassága ér-

vényessé válik, ha cselekvképtelenségének meg-
sznte után helybenhagyja (H. T. 44. §.) stb. — K.
orvosi értelemben 1. LéJAxuLozás.
Konvalidilis (lat.), érvényessé tétel, meger-

sítés. — Házasság K.-a^ érvénytelen v. ér\'é-

nyességére nézve kétséges házasságnak újból

megkötése az érvénytelenség okának megsznése
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után. Házassági jogank ezt az intézményt nem
emliti, de ki sem zárja. A gyakorlatban azonban
kivételesen alkalmazzák,

Eonvekció (conveciiOj lat.) a. m. tovavezetés.

Ezt a kifejezést használják a melegnek folyadé-

kokban és gázokban való tovaterjedésére, midn
a fölmelegedett részecskék szállílják tova a me-
leget. Ilyen jelleg az elektromosság áramlása
folyadékokban, amennyiben ezt az ionok (1. o.)

mozgása közvetíti. K. az is, ha elektromosságot
mechanikai úton, elektromos test mozgatásával
szállítunk tova.

K. a meteorológiában. A Nap sugárzó melege
a Föld feltlletét felmelegíti anélkül, hogy a közbe-

es levegréteget számbaveheten felmelegítette

volna. Az átmelegedett földfelíüet átadja melegét
a vele közvetlenül érintkez levegörészecskéknek,
amelyek ilyenformán a fölöttük lev részecskék-

nél könnyebbek le8znek,apró légáramocskák alak-

jában felemelkednek s más hidegebb (s így nehe-

zebb) légrészecskéknek adnak helyet. Ez a körfo-

lyamat eszközli els sorban az alsóbb levegréte-
gek felmelegedését.

Eonvekciós elmélet, 1. Depresszió.
Konvenció (conventio, lat.) a. m. megalkuvás,

megegyezés, szóbeli egyezkedés, egyezmény; a
gazdaság szempontjából 1. Szegödmény. — K.
továbbá a. m. a társadalmi formákban való meg-
egyezés. A köszöntések, a hogy-lét iránt való kér-

dezsködések, de komolyabbakra vonatkozók is,

a társadalmi érintkezésnek majdnem összes for-

mái csak onnét merítik erejüket, hogy elismerjük
ket. Természetes, hogy a K. csak formákat, tehát

külsségeket szabályozhat; ami így szabályozva
van, konvencionális; ezek rendszere, iránya a
K. ; a szó gáncsoló jelentést nyer, ha valaki eze-

ket a formákat tartja legfontosabbaknak, ha
semmi egyebet nem tekint ; az ilyen ember kon-
vencionális, ily gondolkodás és viselkedés puszta
K. Hasonló szélsség, ha semmiféle formát nem
tartunk szükségesnek és olcsó szellemességgel
ezeket a formákat ellentétbe állítjuk a dolog vele-

jével. Az udvariasság pl. K., a barátság erkölcsi

viszony, ezt a kettt nem kell összezavarni, az
udvariasság nem barátság, de azért igen értékes

valami és a barátsággal is megfér.

Konvencionális, 1. Konvenció és Conventio-
nalis.

Konvenciós pénz, 1858-ig Ausztriában és Ma-
gyarországon a hivatalos pénzláb. Egy kölni

márka tiszta ezüstbl 20 pongforintot vertek

13Vt l<itos finomság mellett. Mai értéke 2 korona
10 fillér.

Konveniál (lat.), egyezik, egybeilllk, megfe-
lel. Konveniencia, illedelem, ildomosság. L. még
Convenientia.

KonvenienciáJis házasság, I. Convenientia.
Konvent (lat. conventus a. m. összejövetel),

a római törvénykezési nyelven az az id, melyet a
szenátus az Ítéletmondásra kitzött, továbbá maga
as e célból történt összejövetel ós a holy, amelyen
ez az összejövetel történt, azonkívül az azonegy
tartományban él római polgárok, amennyiben
azok bizonyos testületet alkottak. A francia nem-
zeti K.-röl 1. Convention naiionale ós Franciaor-
szág.

K. a kat. egyházban a. m. szerzetestelep ; a szer-

zetesek, kik a konventben üléssel és szavazattal
bimak, konventuálisok (conventiudes), 1. Karme-
liták.

K. a magyarországi ref. egyházban, 1. Egye-
temes konvent és Generális konvent.
KonTentikolum (lat.), vallásos magánössze-

jövetol, mink különösen Spenor idejében s az ál-

tala kezdeményezett CoUegia pietatis hatása alatt

jöttek szokásba (1. Pietisták).

Konventuális mise a kat. egyházban a nyil-

vános és közös zsolozsmához (rendesen az ú. n.

Tertia-hoz) a káptalani, társas és kolostori tem-
plomokban csatlakozó szentmise, amelyet a káp-
talannak (konventnek) egyik tagja mond.
Konventuálisok, 1. Konvent.
Konvergálás (új-lat.) a. m. összetartás, össze-

hajlás ; két egyenes vonal összefutása kisebb-na-

gyobb szeglet alatt. Divergens, széttartó, szét-

hajló.

Konvergencia (új-lat., a. m. összetartás), 1.

biológiai értelemben 1. Convergentia.
2. K. a matematikában a végtelen mveletso-

rozatok (végtelen sorok, végtelen szorzatok, vég-
telen lánctörtek) elméletének egyik alapfogalma.
Hogyha a sorozat tagjai a tagok számának növe-
kedésével egy bizonyos véges meghatározott
értékhez közelednek (1. Határérték), akkor azt

mondjuk, hogy a sorozatból képezett végtelen sor,

iUetleg végtelen szorzat, végtelen lánctört össze-

tartó V. konvergens. Ehhez még csak azt tesszük

hozzá, hogy e határértéknek a végtelen szorzat

esetében a 0-tól is különböznek kell lennie. E
határértéket magát az illet végtelen sor, stb. ér-

tékének nevezzük. Minden más esetben a végtelen
sor széttartó v. divergens.

A végtelen sorok és szorzatok esetében a K.
két esete fordul el. Föltéllenül összetartó végte-

len sorral v. végtelen szorzattal akkor van dol-

gunk, hogyha a végtelen sor, illetleg szorzat

értéke a sorozat tagjainak sorrendjétl független;

ha ellenben a végtelen sor v. végtelen szorzat

széttartóvá válik, v. pedig értéke változik, midn
a sorozatban a tagok sorrendjét megváltoztatjuk,

a végtelen sort vagy szorzatot föUkelesen össze-

tartottak nevezzük.
Hogyha a sorozat tagjai valamely x változó

függvényei, a végtelen sort függvénysornak ne-

vezzük. Ide tartoznak pl. a hatványsorok és a
Fourier-féle sorok (1. o.). E függvénysorok vizs-

gálatánál eg>ik alapfeladat annak megállapítása,

hogy a sorok x változó min tartományaiban
összetartok. E tartományokat az illet sorok K.-

tartományainak nevezzük és világos, hogy eze-

ken belül a sorok értéke mint az x változó függ-

vénj'e fogható fel. A függvénysoroknál a K. egy
új nemével, az egyenletes A'.-val találkozunk,

melynek függvénytani vizsgálatokban igen fon-

tos szerepe jut. Hogyha ugyanis a végtelen sort,

mely az els n tag elhagyása által keletkezik,

Rb ^a;>szel jelöljük, a függvénysor a K-tarto-
mány x helyén egyenletesére összetartó akkor,

hogyha egy tetszlegesen választott pozitív 5

szánmak megfelelleg lehet egy pozitív egész

számot ^-t ós egy pozitív számot e-t megállapí-

tani, úgy hogy R. {x-^h) abszolút értéke min-
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dig kisebb S-nál, valahányszor n > N és A ab-

nolat értéke Uaebb t-nál.

bwMim. A T«K«el«a aondc lL-jÍB«k elméletét leceltoOr

aicenHta társTitlUk CMMky. Oo«« i'taMlym »l««bri4M.

pA 18tl,éaAtel, BMkerdM avU •érte UMmiala. Cnltol

Joua. L. T. OeiTiM eoapL L lém TOMtkoBtk P. ám B«to-

B«rw»d érteknéae: MaM IlMvto <« Coarerseas o. Di-

Twnu Toa Beitaa» yütttM QlMan. Crelle's Joun.

LXiVL A fSMteles 5MMttfttgi, tUmUr Dirícklet flgyel-

aatetett. AMMUrfL 4ar BerÜMr Aki4.in7; nguMjreB-
tot« K.-t MéalTett* émn, DeakHkr. der bair. Aluul.,Bd.

V AMk. IL iUS. A TéttelM aomtok K.-Jir» TOBAtkoaó-

Uff alasretfi Weientn« értsksBéae : Ober die Theocto úm
ualrttodhea PacattlteB. CnUe'i Joua. LL L. lUg UOtig
An&lisit t. moBk«Ját I. k. 170—S91. L

KonTertálás (lat.), 1- Konverzió.

Konvertiták (lat.) azok, akik egyik keresztény

valláfifelekezetból más keresztény vallásfeleke-

xetbe átlépnek. A katolikos egyháznál az átlépés

eekQvel (konvertita-«skü) történik, míg a protes-

tánsok az úrvacsoiának két szin alatt vételét te-

kintik az átlépés jeléül. L. még Áttérés más val-

lásra.

Konverzáció (franc, conversation) &. m. társal-

gás. K.-s darabok olyan színmüvek, melyeknek

nem a cselekvény fordulataiban, hanem a köny-

nyed, finom, szellemes párbeszédben rejlik fó-

vonzóerejUk. Ilyenekben fleg a francia irodalom

gazdag.
Konreriib (conversio, lat.), & logikában általá-

ban az ítélet megfordítása, azaz az ítélet tagjai-

nak egjinátisal való fólcserélése, az állítmánynak

alannyá, az alanynak állítmánnyá tétele. Ez azért

lehetséges, mert minden állító ítéletben az alany

körét az állítmány körében egészen vagy részben

benfoglaltnak tekinthetem (a kutya ugat a. m.

a kutya egyik faja az ugatóknak), tehát a két

fogalom köre legalább részben összeesik (az uga-

tok közt van a kutya, némely ugató: kutya),

tehát meg is fordíthatom a viszonyt. A tagadó

ítéletek közül csak az egjetemesek fordíthatók

m^. A formalisztikus skolasztikus logikában

nagy szerepe vdt a K.-nak. — K. továbbá a. m.

megtérée (L o.\

K. közgazdasági értelemben mindazon változ-

tatás, amelyekot az államadósságok egj'es címle-

teinél oly módon eszközölnek, hogy ezáltal az

államnak hitelezivel kötött szerzdései módosul-

nak. A K.-nak módjai a szorosabb értelemben vett

K., a kanuUláb leszállítása és a konszolidáció.

Szkebb értelemben ugyanis csak azt nevezik K.-

nak, amidón az állam cgjes törlesztend adóssá-

gait járadék-adóssággá alakítja át, vagy pedig a

törlesztés feltóteleit módosítja és végre amidn a

névleges kamatlábat akarja megváltoztatni. A K.

lehet önkéntes v. szahaiiakaraiu K., amely eset-

ben a hitelezk szabadon dönthcmek, hogy a meg-
változó feltételek mellett meg akarnak-e maradni
hitelezi viszonyukban. Ezzel szemben áll a kény-

szer-K., amidn t. i. az állam a maga hatalmánál
fogva ^yoldaluan kijelenti, hog>' a konvertálandó

adósság eaen és ezen feltételeit így és Így változ-

tatja meg. A K. kwesztülvitelénél alapfeltétel az,

hogy elintézése általános legyen, azaz kiterjedjen

az illet adóssági címletnek minden hitelezjére

;

nem helyes t i. az á. n. fahdtativ K., amelynél
a hitelezk tetszésére van bízva, hogy akár meg-
tarthassák régi címleteiket, akár elfogadhassák

az új papirosokat. Az állaim pénzügyi érdekei

szempontjából a K. azért fontos, mert az által az

állam a magára nézve terhes feltételeket alkal-

masan módosíthatja. Legjelentékenyebb ée legköz-

vetlenebb haszonnal jár az, ha a K.-nál kamatláb-
lessillitást lehet elérni. A kamatláb leszállítás

mértékét az ország átlagos kamatlábja irányítja s

ann^ legalább megközelítleg ehhez kell alkal-

mazkodnia. Minthogy- a K. tulnjdonképen egyik
adósságnak felmondásából és egy másik adósság-

nak egyidej kibocsátásából áll, ennélfogva gya-
korbüi keresztülvitele annyiféle lehet, ahányíféle

a kibocsátás (1. o.). Hazánkban az újabb idkben,
nevezetesen 1889 óta, jelentékeny K.-múveletek

vitettek keresztül, amelyek mindnyájan kamat-
lábredukcióval voltak összekötve.

Konvex (lat.) a. m. domború (1. o.).

Konvikció (convidio, lat.) a. m. m^gyözés.
Konviktns (lat. coniictus v. convidorium), régi

értelemben az az intézmény, melyben a katolikus

teológiát tanulók közösen laknak és étkeznek. A
kálvinistáknál a köztartás felel meg ennek, hol a
tanulók csekély díjért ebédet kapnak. Mai érte-

lemben K. rendszerint középiskolai tanulók szá-

mára létesített internátust, diákotthont jelont.

Vannak magánegyének és testületek által fentar-

tott V. állami K.-ok, egyházi és világi vezetés alatt

álló, fiú- és leány-K.-ok. L. még Internátus.
Konvokáció (convocatio, lat.) a. m. összehívás.

Konvolvtilin, convolvulin, rhodeordin :

A jalapa-g5"antában elforduló szénvegyület Tisz-

tán elállítva fehér, átlátszó gyanta ; 150 C'-on

olvad. Úgy látszik glikozida.

Konvulzió (ronvidsio, lat.), 1. Görcs.
Konvulzionáriasok, 1. Convulsionarius.
Kóny, nagyk. Gyr vm. tószigetcsilizközi j.-ban,

(1910) 1857 magyar lak., vasútállomás, posta- és

távbeszélhivatal.

Konya, lefelé görbült jelent, pl. konyafül ló,

disznó stb. az, melynek fülei lefelé hajlanak- Ko-
nyít a ló, midn füleit hátra hajlítja, mert harag-

szik s rúgni v. harapni készül.

Konys^ 1. Cognac. — K.-olaj, 1. Cognac-olaj.

Konyár, nagyk. Bihar vm. derecskéi j.-ban,

(1910) 2752 magyar lak. ; vasúti állomás, posta- ós

táviróhivatal. A K. *o»<o'mellett fürdintózet van,

melyet a környék lakossága görvélykór ellen hasz-

nál ; a fürd közigazgatásilag Hosszúpályi közs^-
hez tartozik.

Konyha, a lakásnak az a helyisége, amelyben
fznek. Benne van a tzhely és esetig valami-

féle sütkemence, vízcsap kiöntvel, a szükséges
asztalok, tálasok stb. A K. lehetleg északnafc

feküdjék ; külön bejáratú, világos, jól szellztet-

het legyen ; padozata klemezekbl, terazzóból

vagy téglából készüljön és mennyezete tzbiztos

legyen. Jó, ha a tzhely fölé a szag és füst fel-

fogására egy füstfogó köpeny van alkalmazva,

amint az Francia- és Angolországban széltében

szokásos (a mi parasztházainkban a kémény
egjik oldalát tartó gerenda mély fekvése igen

jól helyettesíti a füstfogó köpenyt). Közelében
legyen a kamra, a cselédszoba és közelben, de

azért célszeren elválasztva, az ebédl. Célszer
a K.-t — hacsak lehetséges — ^y melléképület-

ben elhelyezni ; régi magyar kastélyokban szintén
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így volt a K. elhelyezve. Az alagsorban épült

K. rendszerint az egész házat elárasztja bzével.

Nagyúri házakban v. vidéken melegebb téli és

szellsebb nyári K. van. — Az ú. n. mosó-K. az,

melyben a ruhát mossák, melyben tehát egy vagy
több katlan talál elhelyezést. Ezt is célszer a

lakószobáktól elkülönített épületbe helyezni. Na-

gyobb városok bérházaiban a mosó-K. rendszerint

a pincében van ; újabb épületekben azonban sok-

szor a padlásra helyezik, ami ha kivihet, jobb,

mert a bz, a párák stb. nem terjednek szét az

egész lakosztályban.

A K.-edényok készülhetnek agyagból (cserép-

edények törékenységük miatt nem ajánlatosak),

vasból és pedig öntött vasból és pléhböl ; mind-

kettt zománcozva használják. Cinezett pléhböl

V. feketo vaspléhbl készítik a süttepsiket. Igen

szép a rézedóny, de a savanyú ételek ecetsavas

rezet képezvén a rézzel, használatra csak -íigy

ajánlatos, ha jól ki van ónozva. Legszebb, de

legköltségesebb a nikkel-edény. A K.-gépek kö-

zül legpraktikusabb a húsrl, zsemlyemorzsoló,

kávédaráló, kávépörkölö, zöldbabvágó stb. (L.

Konyhai eszközök és gépek). A takaréktüzhelyt

újabban gázfözökályhákkal egészítik ki, ill. pótol-

ják ; ez tisztább, de költségesebb ftési mód. Ujabb
idben az elektromos áramot is felhasználják h-
fejlesztésre s így sütésre és fzésre. Elnyei a
tisztaság, a kényelmes kezelés és a keUemetlon
égési termékek elkerülése, másrészt azonban
még oly költséges, hogy csupán ama helyeken

alkalmazható, hol a természeti erk szolgáltatják

a villamosságot. Hogy pl. 1 1. vizet forrásba hoz-

zunk, arra körülbelül 1'5 hoktowatt óra szüksé-

ges s ha ez 2 ílllér, úgy 1 1. víz forralása 3 fillérbe

kerülne.

K. elnevezés alatt még az ételek készítési mód-
ját is értjük. így lehet szó magyar, francia, an-

gol és német K.-ról. A magyar K. igen bséges,
túlsók tápláló anyagot halmoz össze s így nehe-

zen emészthet. Disznó- és libazsírt használ és a
fzeléket rántással készíti, ritkán bohabarja. Leg-
kedveltebb fszere a paprika. Jellemz magyar
ételek a kolozsvári káposzta, a gulyás, a töltött-

káposzta, a tejfeles töpörtüs túrós csusza, a ha-

lászlé stb. Zsír- és tejfelböség jellemzik s ezért

annyi a gyomorbajos hazánkban. Leghíresebb s

legelterjedtebb a francia K. ; az egész föld nagy-
városaiban 8 híresebb szállóiban ily módon fz-
nek. Jellemzi a francia K.-t az elkészítés gondos-

sága, az ételek könnysége és kitn zamatja és

a sok el-, utó- és mellékétel. Zsír helyett friss

vajjal fz ós fzelékeit berántás helyett puhára
fzve friss vajjal önti le. Az angol K. a húsokat
kultiválja, épen úgy melegen, mint hidegen, er-
sen ffiszerezett lével v. fszeres mellékételekkel
(Mixed Pickles). Nem Igaz, hogy az angol K, félig

nyers húsokat kés/it, csak szereti a hirtelen sült

marha- és birkahúst, amely kissé rózsaszín
a felvágásnál ; a borjú- és disznóhúst éppúgy
kisüti teljesen, mint a magyar. A német K.-k
közül az északnémot megegyezik az angoléval,

a közópnémot ellenben a legrosszabb és leg-

Izetlonebb mind között. Vízben kiftt húsok egy
általános lével leöntve, rossz levesek jellemzik.

Sokkal jobb a délnémet K. Az olasz K. olajjal

fz ; igen egészséges, mert könnyen emészthet
8 ha az olaj szagtalan ós friss, nagyon ízletes.

Konyha, kisk. Pozsony vm. malaczkai j.-ban,

(1910) 1767 tót és német lak., vasútállomás, posta-

hivatal ; u. t. Nádasf.
Konyhadiákság, l. Konyhalatinság.
Konyhadülö, Kiskunmajsához tartozó puszta

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.kiskunfélegyházi j.-ban,

(1910) 1083 magyar lak. ; u. p. ós u. t. Kiskun-
majsa.
Konyhahulladékhalmok (dánul : Kjökken-

möMinger, A/faldsclynger). Túlnyomó részben
ehet kagylók hójából képzdött hatalmas, sok-

szor egész .300 m. hosszú, keskeny lapos halmok,
amelyeket elször Dániában észleltek. Régebben
a tenger árja által összehordott természetes kép-

zdményeknek tartották, azonban Steenstrup és

Worsaae kutatásai kimutatták róluk, hogy egy
kkorszaki nép ételhulladékaiból keletkeztek. A
halmokban osztrigák és egyéb ehet kagylók hé-

jain kívül z, szarvas, bölény, vaddisznó, medve,
farkas, róka, nyest stb. csontjait, halpikkelyeket

és csontokat találtak. Helyenként tzhelyeket is

észleltek a kagylórétegekben, hamuval elborított

egyszer krakásokat. A K.-ban lelt kszerszámok
durva kinagyolt kova késpengék, vakarok, nyil-

csúcsok és átfuratlan fejszék, amelyekkel némely-
kor csontszerszámokat és durva cserepeket is lel-

tek. A fejsze kinagyolt, de már teljesen kialakult

formájának jelenléte arra mutat, hogy a neolitkori

kultúra legkezdetón álló néppel állunk szemben a

K.-at hátrahagyó népben, amiért is azt jobbára úgy
tekintik, mint a régibb kkori mveltségi fokot

az újjal összeköt kultúrfokok egyikét. Ilyen K.-at

Dánián kívül Franciaországban, Portugáliában,

Nagybritanniában, Braziliában, Afrika nyugati
partjain, Japánban, délkeleti Ausztráliában is

észleltek. Tévesen alkalmazzák a konyhahulla-
dékhalom elnevezést a fejlettebb kultúrák emlé-

keit tartalmazó magyarországi stelepekre, ame-
lyek tartalmaznak ugyan konyhahulladékokat is,

de már inkább épületek romjaiból és törmeléké-

bl keletkeztek. V. ö. Sophus Müller, Nordische
Alterthuraskunde I. (Strassburg 1897) ; u. a.,

Aflfaldsdynger fra Stenalderen (Kopenhága 1900).

Konyhai bárd, 1. Bárd.
Konyhai eszközök és gépek. A zománcolt vas-

lemezbl vagy öntött vasból, ill. ónozott vörösréz-

bl, alumíniumból és tiszta nikkelbl, st gyakran
kagyagból is készíthet kü-

lönböz háztartási edények,
mint fazekak, lábasok, ser-

penyk stb. mellett a leg-

ismertebb K. egyike az i.

ábrán szemlélhet tejfz
edény, amelynek tölcsér-

alakú betétje (1) u tej oda-
égését van hivatva megaka-
dályozni azáltal, hogy a te-

jet forrás közl)en keringésre kényszeríti. A fenék-

rl feltörekv tej a tölcsér öblében talál felfoló

utat, hogy köpenyfelületón újra alulra jusson.

A ií. ábra az általánosan ismert hús- és fózolék-

aprító gépet tünteti fel. Ennek etet tölcsérrel

(J2) ellátott tokjában (1) csigafelületü test (3) fo-

ros;saz aprítandó anyagot munkaközben a csavar-

1. ábra. Tt\j(öiö.
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menetes gyúrúvel (5) rögzített lyokaosos tarosán

(4) átszorít A táixsa eltt a cslgateettel egyfitt

osUlagalakúkéeíorog^ely azátnyomotthús- vagy

föceléksi&lakat keresztben szeli, felaprózza. A l>'n-

kaoBoe tárcsa ós kés eltávolítása után megfelel
szájdarab i7) alkalmazásával ugyanez a gép kol-

t. ábn. Hát- ém fteelékaprítógép szétozedve.

básztöltkónt stb. is használható. A 5. óferán szem-
lélhet fzelék- ée tósztametél velejét több, kö-

zös vezotkeretbe ágyazott s kézifogantjuval
irányítható tárcsaalakú penge alkotja. Közhasz-
nálatú a 4. ábrán szemlélhet reszelógép, amely-

S. ibra. FÖMlék- és tésitametélí.

nek az asztal lapjához rögzíthet ónozott öntötte

vas tokjában (1) öntött vaslemezbl való, forgató-

val (3) hajtott bütykös henger forog s éleivel az
etetgaraton keresztül (4) dugasszal beszorított

anyagot kézi reszel módjára elaprózza. A tör-

melék (morzsa) a szájon

(5) keresztül hagyja el a
tokot. A bütykös henger-
nek az 5. éürrán feltün-

tetett ketts fogazásával
olyan morzsológépet is

szerkeszthetünk, amely
kétfélefinomságú apróbb

4. átea. Bws«IOs<p.
A kétiráurú aonaoló^p

heagartedí lemeie.

és durvább) terméket ad, aszerint, hogy a gépet
egyik vagy másik irányban forgatjuk. A daráló-
gépet burgonya, száraz zsemlye, dió, mandula
sti). aprözására használják. A 6. ábra deszkára
(1) ersített fali kávérlgépet láttat, amely
fedvel zárt etetgaratból (2)^ rlömübl (3) és a

kávédara felfogására szolgáló s egyben mérésre
is berendezett alsó tartóból (4) áll. Az rlmúvet
szemközt forgó fogazott kúpos acélkerekek al-

kotják, amelyeket kézi forgatóval tartunk for-

gásban. Nagyforiralm
konyhákban a kíu II iriut

elektromotorral hajtják.

Hasonló szerkezet gé-

peket bors stb. darálá-

sára is használnak. Gyii-

mölcsnedveknek, teper-

tnek stb. kisajtolá-sáni

a 7. ábrán ismertetett,

hús- és fözelékaprltó

gépre emlékeztet prést

használjuk, amelynek
azonban kúpos és oVh.

Ián áttörésekkel ellátott

tokja (3) van. Különben
a gép egészen azonos rl

ven mködik. A foly.

kony termékek a tok ^ -^^^ y^,^ ^^.^^^^^_
nyilasam, a szilárd ter-

mékek a tok végén alkalmazott tárcsa nyílásain

keresztül hagyják el a prést. Nagyobb háztartá-

7. ibra. Gyümuics-, uir- éi burgonyapréa.

sokban kelend a 8. ábrán látható fagylaltgép is,

amely fából való vederbl (2) és ebbe helyezett

FanrUltgép.

fémbl való fagyasztószelencébl <^>áll.ütóbbiban
klipkerék-áttevéssel (8—8) hajtott kever és ka-
paró szerkezet van, amelynek velejét a (7) ten-

gellyel együtt forgó s élükkel a szelence falához
simuló kaparó s az ugyancsak a tengelyre ersí-
tett keverölapátok alkotják. Az ipari sóval kevert
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és fogas kalapáccsal szótzúzott jeget a szelence

körül, a fagyasztandó anyagot a (9) fed ós a for-

gatóm leemelése után a szelencóben helyezik el

8 azután a kever mvet mozgásba hozzák. A
keverés következtében a jég ht hatása sokkal

jobban érvényesül s a szelence egész tartalmára

átterjed. A fagyasztás befejezése után a (10) szár-

nyas csavar lazításával a hajtószerkezetet leszere-

lik 8 a szelencét a fagylalt eltávolítására kiemeUk.

Konyhakertészet, 1. Kert.

Konyhakerti növények, olyan dudvaszárú nö-

vények, amelyeknek különféle részeit, ú. m. a le-

veleket, levélnyelekot, szárakat, sarjakat, vacko-

kat, gyümölcsöt, répa- vagy gumóalakú gyökerei-

ket friss állapotban vagy megfzve emberi eledelül

használják. E növények a legkülönbözbb növény-
családokba tartoznak. Gyakorlati használhatósá-

guk, valamint egyéb tulajdonságaik szerint a

következ csoportokba osztályozzák: 1. Kel-

káposzta-félék. Túlnyomóan a Brassica oleracea

alakjai, amelyeknek zöld részeit használják fel.

2. Oyökér- és gumó-félék. Ezek táplálóanyaga f-
képen a megvastagodott húsos gyökerekben hal-

mozódott föl, azért jó eledelnövónyek ; némelyike
nyersen is élvezhet (kai arab, murok v. sárgarépa,

petrezselyem, zeller, retek, feketegyökér v. poz-

dor). 3. Saláta-félék- Zsenge, kellemesen kesernyés

ízü leveleiket többnyire nyersen és megsavanyí-
tott állapotban eszik (fejes saláta, kötöz saláta,

endivia-saláta, zsázsa, raponc). 4. Hagymafélék.
Kizárólag az Allium génuszból kikerül fajok és

változatok, melyek többó-kevésbbó csíps íz, ét-

vágyat gerjeszt és amellett tápláló eledelek

(vöröshagyma, foghagyma, gyöngyhagyma, me-
tél hagyma, párhagyma). 5. Hüvelyes növé-
vyek. Részint zsenge hüvelyeik, ré.szint pedig a

bennük foglalt magvak tápláló eledelt adnak
(bab, borsó). 6. Kahakfélek. Anagy, gyakran tekin-

télyes méret gyümölcsökben lágy és szivacsnem
bólállomány van, mely némely esetben édes és

zamatos íz ; ezt frissen, megfzve v. cukrozott

állapotban eszik (tök, ugorka, dinnye). 7. La-
boda-félék. Különféle növénycsaládokba tartozó

fajok, amelyeknek zöld részét fzve eszik (kerti

laboda vagy spenót, újzélandi laboda, mangold).

8. Ével fözeléknövények. Nagyobb méret növé-

nyek, kitelel tkével, amelyeknek különböz
részeit (sarjak, virágzati vacok, levélnyelek) hasz-

nálják eledelül (spárga, articsóka, kardi, rebar-

bara). 9. Fszernövények. Ezek voltaképen nem
táplálóanyagok, hanem egyes részeik sajátszer
zamata és illata miatt az eledeleknek a füszero-

sítéeére használják ; ilyenek a petrezselyemlevél,

majoranna, kakukf, borsika v. borsf, kömény,
bazsalikum, tárkony, paradicsom, paprika, édes
kömény stb. Ez utóbbiak jó része általános el-

terjedtségüknél és nagyobb fogyasztásuknál fog-

va az ipari és kereskedelmi növények közé is tar-

tozik.

Konyhalatinság v. konyhadiákság (laiinitas

culinana), nem klasszikus, hanem elrontott latin-

8ág, kivált a középkori szerzetesek latin beszéde,
mely az illetk anyanyelve szerint alakítva tele

volt gallicizmusaal, germán izmussal, hungariz-
mossal stb. Leghíresebb irodalmi terméke önnek
ai Bpistolae Obscurorum Vírorum (1. o.).?

Konyhanövények, 1. Konyhakerti növények.
Konyhasó, I. Ksó és Só.

Kónyi, kisk. Somogy vm. nagyatádi j.-ban, (leio)

469 magyar lak., vasúti megállóhely ós postahiva-

tal Ötvös-Kónyi ; u. t. Somogyszob.
Kónyi, 1. János, író a XVIII. sz. utolsó ne-

gyedébon. Életérl igen keveset tudunk. A nép-

bl került, valószínleg protestáns volt, mint ka-
tona élt s egészen a strázsamesterségig vitte.

Ezredével járt 177.3 óta Budán, Prágában, Sziget-

várt és Eszéken, 1792. nyoma vé.sz. Értelmes, jó

ízlés ember volt, aki sokat olvasott németül s

olvasmányait eleinte csak mesélto katonapajtá-

sainak, késbb le is írta magyarul, így lett 177Í-.

íróvá 8 18 év alatt 16 önálló könyvet adott ki.

Eredetiség nincs bennük, de egyszeren, a nép
szája íze szerint ügyesen tudta magyarul meg-
szólaltatni a német elbeszélésekot és drámákat,

úgy hogy mvei kapós olvasmányok lettek, a
ponyvára kerültek, ott egyik-másik sok kiadást

ért meg s még a múlt század második felében is

lenyomtatták, st ma is közkézen forog. Igen jó

érzéket tanúsított mintái megválasztásában. Gel-

lertmeséinek fordításával (1776) megelzte Ráday
Gedeont, Gessner idilljeinek átültetésével (1775)

Kazinczyt, Marmontelböl pedig Bárótzival egyid-
ben fordított novellákat (1775). Nagy tetszésre

találtak D'Aulnoyból német közvetítéssel fordí-

tott meséi, a Várta mulatság (1774., majd 1809.,

18.31., 1859., 1860) s az Elmefuttatások (1792), a

német foiTásból dolgozott Ártatlan mulatság
(1785 s még legalább tízszer). A mindenkor nevet
Demokritus (1782., 1784., 1785., 1796., 1815)

elevenen, fordulatosán elmondott anekdoták gyj-
teménye, K. legjobb prózája, mely Aranyra is

hatott (Jóka ördöge). A Zrinyiász értékét is föl-

ismerte, át is dolgozta Magyar hadi román c.

alatt (1779), de az eposzt fönségébl kivetkztetve
rímes krónikává súlyesztette. Orfeus és Euriditze
ónekesjátékát (1774,nómetböl) 1811.Kolozsvárott,

Möller Gróf Valtron-jánák. fordítását (1782) pedig

Pesten adták el 1784 és 1792 óta igen sokszor.

Ez volt az els, Pesten színre került magyar
nyelv dráma. V. ö. Beöthy, A szépprózai el-

beszélés II. (Egyetemes Philologiai Közlöny 1907,

166. 1.); György Lajos, K. és D'Anlnoy (1911);

u. a., üctavianus (Írod. tört. közi. 1914) ; Kare-
novics József, Zrínyi a magyar költészetben.

2. K. Manó, író és gyorsíró, szül. Kaposvárt
1842. okt. 12. Tanulmányait Pesten, majd Bécsben
végezte. A Stolze-féle gyorsírást megtanulván,
az 1863—64-iki nagyszebeni többnyelv ország-

gylés tárgyalásainak feljegyzésénél kiváló sike-

reket ért el. E gyakorlati mködés révén t és

Fényvcssy Adolfot bizták meg az állandó gyorsíró-

hivatal szervezésével. 1865— 1885-ig K.az ország-

gylési gyorsiroda fnöke volt. Kiadta Deák Fe-

renc beszédeit jegyzetekkel, magj'arázatokkal 6
kötetbon (Budapest 1882-1901). További munkái

:

Daik Ferenc miért nem ment el az 1848-iki
országgylésre?; Deák Ferencnek az 1861-iki

országgyléstl elfogadott két felirata ; Beust ét

Andrassy 1870-1871.
Konz (Conz, a rómaiak Constitium-a), poroai

falu a triori közigazgatási kerületben, (i9io) 4711
lak., vasúti kocsijavító mhelyekkel. 1675 aug. 11.
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a Lothariogiai Károly fherceg vezérlete alatt

álló csáoáii hadenreg a Créqni veietéee alatt álló

francia obiatokat itt megverte. Biag» a francia

fvezér is fogságba kerfilt

Konzekúció (lat.), L CkmaecuHo.
Konaekvencia (consequeniia, lat.) a. m. követ-

keaetesség, kovetkozmény, következés; a köz-

nyelvbra (fleg politikátum, erkölcsi viszonyok-

ban) az akarats cselekvés elveinek állandósága,

a síigorá kitartás az egyszer helyesnek elismert

•liMiVek moUott.

Soaaekvena (lat.) a. m. következetes.

Konzerv (franc, conserfe). K.-ok, vagyis tartós

élelmiszerek (ném. Daueriraren) az olyanok,

melyek alkalmas mveletek folytán eredeti gyors
romlandóságukat elre.<zitették és hosszabb ideig

romlás nélkül eltarthatok. K.-nek a gyorsan rom-
landó élelmiszereket, ú. m. húst, halat, gyümöl-
csöt, fzeléket, gombát, tejet stb. dolgozzák fel.

A K.-ek készítenek az az általános alapelve,

hogy a romlást elidéz mikroorganizmusok m-
ködését megakadályozzuk. Ezt a célt többféle mó-
don érhetjük el. Legelterjedtebb az ú. n. Áppert-
féle eljárás, mely azon alapszilc, hogy az anyagot
zárt edényekben (dobozokban) magas hmérsék-
leten sterilizáljuk. így készülnek a különféle

dobozokban árusított hús-, hal-, fzelék-, gjii-

mölcs-stb. K.-ek. Újabban a konzerválásnak egjTe
jobban elterjedt módja az alacsony hmérsékleten
ú. n. htházakban való raktározás. így különösen

a friss húst, halat, vajat, tojást, friss gjümölcsöt
tartják el. A K.-készitésnek harmadik módja a
heszárítáít, amit különösen halak, g>'Qmölcsök és

íöael(^ek konzerválására használnak. A K.-készí-

tésnek negyedik módja a konzerváló anyagokkal
vdó kezelés. Vannak megengedett és tiltott (nagy-

résrt ártalmas) konzerváló anyagok. A közönsé-
ges honyhasó, kevés salétrom, ecet, alkohol, cukor,
mérsékelt kénezés, szénsav ártalmatlan és rende-

sen megengedett, a bórsav és sói, fluorvegyületek,

szalícilsav, fonnaiin stb. az készségre káros és

tiltott konzerváló anyagok. L. Besózás, Gyii-

möksaszalás. Halkonzerválás, Hús, Pasztö-
rözés.

Konzerválás (lat.) a. m. fentartás, épen tartás.

L. Konzerv és Fa (a fa tartósságának növelésére

szolgáló eljárások).

Komxervativ (lat.) a. m. fentartó, amaradi* ; így
nevezik azt, aki valamely fennálló politikai irány-

hoz V. társadalmi intézményhez szívósan ragasz-
kodik s az azokon változtatni akaró refórm-
M^:<^Tések ellen küzd. A K. pártok programmja
a különböz országokban a különböz viszonyok
szerint nagyon különböz. Míg Angliában a K.-ek
a fennálló alkotmány fentartása mellett korszer
reformok eltt korántsem zárkóznak el, másutt a
K. párta feudális és klerikális érdekeknek képvise-
lje. Nálnnk e néven nevezték a negj'venes évek-
ben azt a p^tot, amely Kossuth reformtörekvései-
nek ellensúlyozását tzte ki feladatul. Wezéee
Dessewffy Aorél gróf, közlönye a Világ volt.

V. ö. Die Conservativen in Ungam (Leipzig 1850)

;

Asbóth J.. Magyar konzervatív politika (3. kiad.,

Budapest 187ö).

Konzervatív erk olyan wk, melyek csak a
helyzeti energiának mozgási energiává való át-

változását idézik el ; ezzel szeml)en az elnyel
erk, pl. a súrlódás, a hvé való, meg nem fordít-

ható átalakulást okozzák. Megfelel a «konzer-
vativ rendszer') kifejezés jelents^.
Konzervatív párt, 1. Konzervatív.
Konzervátor (lat.) a. m. megóvó ; mtizeumok,

gjiijtomenytiirak felügyelinek címe.

Konzervatórium (ol. Conservaiorio, franc.

Conservaíoire, ang. Conservatory, ném. Konaer-
iHitorium). Olaszországban régen az árvaházi^
nevelintézetek megjelölése volt, amelyekben a
zenében tehetséges növendékek zenei kimve-
lést is nyertek. Ma a nagyobb zeneiskolákat
nevezzük így. A legrégibbek az olasz K.-ok.

1537-ben alapították Nápolyban a C. Santa Maria
dl Loretot, amely 1808. más bárommal OUegio
reale di musica néven egyesittetett és ma a Reál
Conservatorio San Pietro da Majella néven isme-
retes. Velencében Ospedale (kórház) néven kelet-

keztek a zeneiskolák, amelyek közül kiválik a
Liceo Benedetto MarcoUo. Nevezetes olasz K.-ok

:

Liceo musicale Rossini (Bologna 1864) ; Regio C.

di musica Giuseppe Verdi (Milano, v. ö. Melsi

:

Cenni storici sul R. C. d. M. d. M. 1873) ; Regio
instituto musicale (Firenze 1860) ; Liceo musicale
Rossini (Pesaro, Rossini alapítása 1883) ; R. C.

di musica dl Parma ; Liceo musicale (Róma). A
legrégibb nem-olasz K. az Ecole royale de chant
et de déclamation Parisban (1784). Szervezés dol-

gában nincs hozzáfogható az egész világon. Kelet-

kezése óta igazgatói voltak : Sarette, Peme,
Cherubini, Auber, Dániel, Thomas, Dubois, Faúré.

V. ö. : Pierre Ck)nstant : Le conservaíoire national

de musique et de déclamation. Documents histo-

riques et administratifs (Paris 1901). Nevezetes pá-
risi K.-ok még : Ecole de musique classique et

réligieuse (Niöiermeyer 185.S) ; Schola cantorum
(Bordes, Guilmant és D'lndy alapítása 1896).

Nevezetes német intézetek : a prágai K. (1811 ; v. ö.

Ambros, das K. in Pr^ 1858) ; a K. der Qesell-

schaft der Musikfreunde in Wien (1817 Salieri,

V. ö. Pohl K. F., Dio Gresellschaft der Musik-
freunde 1871) ; a lipcsei K. (Mendelssohn alapí-

totta 1843., V. ö. Kneschke jubileumi iratát

1893); a berlini K., amelyet 1850. alapított

Marx B. A., Kullak Th. és Stem, v. ö. Das K. der

Musik zu Berlin 1875 ; 1855-ben Kullak Th. meg-
alapította Berlinben a Neue Akademie der Ton-
kunstot ; ma a Königliche Hochschule (1822) Ber-

lin legjelentsebb zenei intézete; a Rheinische
.Musikschule (Köln 1850); a drezdai Kgl. K. (1856)

;

a Hoch-féle K. (Frankfurt a/M. 1878., v. ö. Hanan
emlékiratát 1903) ; a regensburgi egyházi zene-

iskola (Haberl alapítása 1874); a Scharwenka-
Klindworth K. (Berün 1881). Világhír a brüsx'
szdi K. (1813) ; a lüttkhi (1827) ; a londmi Royal
Academy of musíc (1822) és az Academy of music

(1861) ; a Trinity College (1872). Amerikában : az
egyetemek zenei fakultásai, továbbá a Peabody
Conservatory Baltimoreban, a Scharwenka Con-
servatory és a National Conservatory New York-
ban. Oroszországban az els K. 1862. nyilt meg
Szent-Pétorvárt. Híres a moszkvai K. (1866-ban

Rubinstein alapítása). A legrégibb magyar K. a
Nemzeti Zenede (1. o.).Világhír az Országos Zene-

alcadémia (1. o.).
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Eonzisztoriális alkotmány, a prot. egyház-

nak az a szervezete, amely szerint az államf
az egyháznak is feje ; kormányzatát egyházi s

világi tagokból álló testület, ú. n. konzísztórium

(pgyháztanács), vagy a vallásügyi minisztérium

által intézi. A német evangélikus tartományi egy-

házak (Landeskirchen) túlnyomólag konzisztoriá-

lis alkotmánnyal bimak, bár némelyiknél azt nem
tisztán, hanom zsinatpresbiteri elemekkel ve-

gyesen találjuk kifejlesztve.

Konzisztoriális per a. m. szentszéki per (kon-

zísztórium a. ra. szentszék), a róm. kat. és a gör.

kel. szentszék elé tartozó perek. A polgári házas-

ságról szóló törvény megalkotása eltt (1894

:

XXXI. t.-c.), amely e tekintetben a bíráskodást a
polgári bíróságok hatáskörébe utalja, a K.-ek f-
tárgya a házassági bíráskodás volt.

Konzísztórium, 1. Gonsistorium.
Konzol (franc, console), 1. dlszbutor, 1. Console.

- 2.K. az építészetben, 1. Qyám, 2. -^.K.b. hld-

ópltészetben a tartószerkezetnek szabadon —
vagyis végének megtámasztása nélkül — kinyúló

része, amely oly összefüggésben van a tartónak

többi részével, hogy terhek hordására éppúgy föl-

használható, mint a tartónak többi — szilárd osz-

lopokra támaszkodó — része, föltéve, hogy az

egész szerkezet (esetleg megfelel ellensúly alkal-

mazásával, vagy pedig lehorgonyzással, 1. Hor-
gonyzás) fölbilíenés ellen biztosítva van. — 4.

K.^ állampapír, 1. Consol.
Konzonancia (lat.) a. m. összehangzás, jó hang-

zás. Zenei értelemben : feloldásra nem szoruló,

teljesen megnyugtató hangköz vagy akkord. Kon-
zonáns hangközök : a tiszta prím, oktáva, quint

és quart, a nagy és kis terc, a nagy és kis szext.

Konzonáns akkordok: a dur-hármas ós a moll-

hármas.
Konzonáns (consonans, lat.) a. m. mással-

hangzó ; 1. Hangok.
Konzorcium (consortium, lat.) a. m. társaság,

társulat. A börze szóhíisználata szerint : pénzinté-

zetek, bankárok egyesülése valamely tzsdei m-
veletre (pl. értékpapirosok árfolyamának emelé-
sére v. leszállítására), vagy valamely vállalko-

zásra (pl. részvénytársaságok alapítására). Az
államadóssági kötvényeket rendszerint bankok
K.-a veszi át meghatározott árfolyam szerint.

Üzleti nyeresége abból áll, hogy a papírokat to-

vább eladásuk alkalmával magasabb árfolyamon
helyezi el. A K. ügyeit vezet bizottságot a sziudi-

kátus névvel szokták megjelölni. Jogi értelem-

ben a K.-ok legtöbbnyiro alkalmi egyesülések
(l. 0.).

Konzul (lat. consíd), 1. az ókori Rómának leg-

fbb magisztrátusa. Mikor a királyokat Kr. e.

610. elzték, helyükbe a két K. lépett, egyenl
hatalommal és jogkörrel ; választásuk a cen-

turlák szerint való komiciákon törtónt, mindig
csak egy évre és Kr. e. 366-ig kizárólag a patrl-

ciosok sorából. Róluk nevezték el az esztendt
(fasti consulares), éppúgy mint Athénbon az ar-

•chon oponimoszról. Kr. e. 154 óta szabályszeren
jan. 1. foglalták el hivatalukat, mely éppúgy volt
valódi hivatal, mintahogy mit'^ré.szt igazi méltóság.
ök a köztársaság gondviseli (tutoros reipublicae),

akiknek minden magisztrátus engedelmeskedni

tartozik, az egyetlen néptribun kivételével. A
diktatúra esetén a K.-ok hatalma szünetelt. A
K.-ok döntése eUen a néphez lehetett felebbezni.

Egyébként mindenért, amit a K.-i méltóság tény-

leges birtokában tettek avagy elmulasztottak,

felelsségre lehetett ket vonni és vád alá is he-

lyezni. Imperium-vik (l. o.) a város területén nem
volt, azt csak akkor ruházták rájuk a kúriák sze-

rint való komicíák, mikor mint hadvezérek a hábo-

rúba vonultak, amikor aztán megkapták az élet és

halál felett való korlátlan hatalmat. Joguk volt

Rómában tanácskozásra hívni össze a szenátust, a
komicia centuriatákat, a lex Valéria Horatia óta

(Kr. e. 449) a komicia tributákat is és mindezekben
elnökölni. Nagy bels vagy küls veszély esetén
megkapták a felhatalmazást a diktátor nevezé-
sére. Késbb maga a, K.-i méltóság fokozódott
diktátori hatalommá. Ámde emellett is megma-
radt az utólagos felelsség. Mikor valamoljik K.
a hivatalos év letelténél korábban halt meg, az
életben maradt kollegának kötelessége volt hala-

déktalan választásról gondoskodni. Az utólag vá-
lasztott K. suffeetus, vele szemben a másik K.
ordiiiarius, jogkörük egyenl. Ettl csak a leg-

ritkább esetekben tértek el (consul sine eoUega, pl.

Pompeius Kr. e. 51.) A háborúban mindenik egyfor-

mán 2 légiót kapott a hozzátartozó szövetségesek-

kel egyetemben. A fparancsnokságban naponta
váltakoztak, különböz csatatereken felosztották

a terepet saját külön használatulsLra (provincia).

Ha csak egy szállott síkra, az annatus volt, az
otthon maradott pedig togatus. A K.-i hatalom
jelvényei a fasces-ék. voltak, melyeket eltte 12
liktor hordott. A birodalom gyarapodásával a
K.-ok segítséget kaptak a prétorokban, úgy hogy
ezentúl kétféle provinciát ismerünk (provinciáé

consulares és provinciáé praetoriae). A provinciá-

kat a szenátus osztotta el, még pedig Gracchus
törvénye óta a K.-választás eltt. Sullával kez-
ddik a K.-ok hatalmának hanyatlása. Rómában
kellett lakniok, s így elveszett hatalmuk sark-

köve, a katonai impérium. Caesar is mint triumvir
gyakorolta hatalmát s igy a konzulátus lassan-

kint jóformán üres címmé, hónapokig tartó juta-

lommá lett a császárok barátai számára. Néha
csak a címet adták, úgy hogy kétféle K.-okról
beszéltek: valóságosakról (consulati fwidi) és
tiszteletbeliekrl (consulares honorarii)- Ezeknek
a viri consulares-oknék. anyagi hasznuk abban
állott, hogy közülük a legöregebbek ketten-ketton
ansziennitás sorrendjében megkapták a két leg-

gazdagabb provinciát : Ázsiát és Afrikát. Való-
siágos K.-ok a császárok alatt is voltak, de csekély
jogkörük volt ; elnöklés a szenátusban, némi cse-

kély juriszdikció, a játékok rendezése.

2. K. címe volt Bonaparte Napóleonnak 1799
nov. 9. (Vili. brumaire 18.) elkövetett államcsínye
óta egészen 1804 máj. 18-án történt császárrá vá-
lasztásáig. Hatalmának körére és konzultársaira
nézve l. Pranciaország (története).

3. K. az állam kereskedelmi érdekeinek kép-
viselete érdekében más államban állami felhatal-

mazásból mköd egyén, aki lehet államtiszt-

viselö V. tiszteletbeli funkcionárius (1. Koniulá-
tus). Az elbbiek fizetést húznak, az utóbbiak csak
irodaátalányt kapnak, vagy fel vannak ruházva
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a tarifaszerú Illetékek szedésének jogával. A ml
jogunk szériát konzulátusnál a fogalmazói szakba

csak az léphet, aki a konzuli akadémiát (1. o.)

sikerrel el véiT' . konzuli attachéi vizsgát

(1.0.) sikerrl .arijífokozat szerint meg
szokták knlonbuzutui a f6-K.-t, K.-t és al-K.-t. Az

els egy nagyobb konzuli kerület élén áll s felügyel

•s alája rendelt konzulátusokra, amelyek élén, ha

esek kisebb konzuli kerületek, K., ha poditr csak

egyes városok, al-K. áll. A konzuli ügjuök nem
államhivatalnok, hanem egy K.-nak vaíry fó-K.-

nak magán-meghatalmazottja valamely helyen.

Ezek mködéséhez is exoquatur kell (1. alább). A
IC alkalmazása kinevezési okirattal történik, el-

fogadása székhelyének államában exotjuaturral,

amely alatt általános engedéljt kell érteni arra,

hogy székhelyének államában mködhessék. Az
exequaturt dipl. úton kérik ki s az meg is tagad-

ható. Az exoquatur hatálya meírszünik, ha a küld
vagyaz elfogadó államban az államhatalom tönkre

megy. A K. elssorban azon gazdasági érdekek

szemmeltartásával foglalkozik, amelyek hazáját

az ö mködésének államához kötik. Ilyenek lehet-

nek kereskedelmi és forgalmi viszonyok, fóldmí-

velés, ipar, vám- és hajózási ügyek stb. Másodsor-

ban a K. vigjáz arra, hogy a hazája és székhelyé-

nek állama közt e viszonyokra vonatkozólag kötött

szerzdések, egyezmények betartassanak. Har-

madsorban támogatja saját honosait és védenceit

az idegen államban. X honosokról és védencek-

rl jegyzéket vezet, ez a K.-i anyakönyv. Ha erre

fel van hatalmazva, állami anyakönj-veket is

vezethet, amelyeket meg kell különböztetni a

K.-i anyaköny\'tól. Ezenkívül a K. admiaisztrativ

tekintetben közremüködhetik kézbesítéseknél, út-

levelek láttamozásánál, tengerészeti ügyekben
rendri hatóság szerepét játssza saját nemzetének
keresk. hajóival szemben, a közjegyzkéhez ha-

sonló mködést fejt ki aláírások hitelélténél,

tények tanúsításánál, okmányok fefVdteMnS stb.,

katonai ügyekben segédkezik a hazai hatóságok-
nak. Büráskodás a K.-t <sak a koleten illeti meg
(1. Konzuli binítkodás). A K. joL^osítva van a K.-i

épületre, ha ugyanahban a városban államának
nincs követsége, nemzetének lobogóját felvonatni,

levéltára, ha a K.-i hivatalos iratok az magán-
irataitól elkülöníttetnek, sérthetetlen; ha a K.

bntettet követ el az elfogadó államban, rend-

szerint át szokták engedni megbüntetés végett a
küld államnak ; kényszer a K. ellen rendszerint

nem alkalmazható ; közvetlen személyes adóktól

és terhektl mentesítve van. Ha a küld és elfo-

gadó állam közt háború tör ki, a K. funkciója

megsznik ; egyébként csak akkor sznik meg, ha
a K. hivatalát veszti v. az exequaturt visszavon-

ják. Ausztría-.Magjarországnak K.-ai közül egye-

.sek fel vannak jogosítva a háiaartricötéseknél

való közremködésre és a magyar aUami anya-
könyvek vezetésére (l. a 20,000/906. 1. M. sz. rend.

Igazságügyi Közlöny XV. évf. 11. számának mel-
lékletét és az Ö2.882/913. l. M. számú közleményt
az Igazs. Közlöny XXII. évfolyamának 10. szá-

mában). Konzulátusaink kerületi beosztását és

állományát évenkint rendeletbon közzé szokták
tenni; az 1914. évi ily rendelet a Budapesti Köz-
löny február 7-iki 30. számában jelent meg.

Konznláris biráskodia, 1. Konzuli birá»-

kodás.
Konztiláris érmek, l. Családi érmek.
Konzolátos (lat. consulatus), 1. Rómában a

konzul (I. o.) hivatala, méltósága és hivataloskodá-
sának idtartama.

2. JT., Franciaország kormányformája 1799
nov. 9-tl 1804 máj 18-ig, melyet Napóleon a di-

rektórium megbuktatása után a maga személyes
uralmának megalapítására létesített. L. Frcaicior

ország (története).

3. A modem konzxdátusok intézményének
semmi köze a római konzulok intézményéhez. A
modem K.-ok a Földközi-tenger mellett lev álla-

mok kereskedelmi és tengerészeti testületeinek

szervezetébl fejldtek ki. Genua, Pisa és Velence

a Kr. u. 2. évezred kezdetén közvetíti lettek Kelet

és Nyugat forgalmának s ezen városoknak s más
ily keresked városoknak céhszer-köztársasági

szervezetében fontos szerepet játszottak a tenge-

részeti testletek (curiae maris) és keresk. testü-

letek (curiae mercatorum). Ezen testületek elnö-

keit, akik bíráskodást is gyakoroltak, hívták kon-

zuloknak (consules marianorum, mercatorum). A
XIII. sz.-ban a tengerészeti testületekbl állami

ható.<^ok lettek, akiknek bíráskodása a terüle-

tükön tartózkodó minden egyénre kiterjedt. Ezen
állami bíróságok ítéleteibl támadt a kereske-

delmi és tengeri szokásjog, amely a Libro del

consolat del mar c. munkában összefoglaltatott s

egész Európában elterjedt. E K.-ok mellett már
korán fellépnek a kereskedelmi flottával utazó

bírák, akiknek feladata a hazai jogot alkalmazni

utazó honfitársaikra (Consules, Capitanei, Consuls

sur mer). Ebben az idben ugyanis a személyi-

ségi elv (1. 0.) uralkodott, mindenki oda vitte a
maga jogát, ahová ment. Amint azután külföldön

keresk. telepek keletkeztek, itt is szkség volt

bíróra, aki a hazai jogot alkalmazza. Ezen keresk.

telepek élére, a hazai mintára, ismét konzulokat
állítottak, ezek voltak a consules uitramarini

íRectores, Bailones, Bajnli). Kezdetben ezeket

választották (consules electi), késbb az ál-

lam befolyást nyert választásuk jóváhagyására,
majd kinevezésükre, hazulról való kíktlldésülare

(consules missi). E K.-oknak talaja a Kelet

(les écheiles du Levant). Ezek a küls K.-ok csak a
XIV. sz.-ban terjednek el a Nyugaton, elssorban
a Földközi-tenger mellett, késbb északon. Az
olasz köztársaságok megtartották a konzul elne-

vezést, a Hanzaszövetségben a konzulokat Older-

mann-nak, .Angliában Courtmastemek (Guberna-
tores mercatorum), Németalföldön conservadores-

nak nevezték. Amint azután a személyiségi elvet

háttérbe szoritotta a területi elv (1. o.), amikor as
állam a területén lev idegenekre is saját területi

jogát kezdte alkalmazni, a Nyugaton a konzulok
bíráskodási joga elesett. A bíráskodási jog azon-

ban megmaradt a Keleten szerzdések alapján.

Nyugaton ennélfogva a konzulok kereskedelmi

érdekek képviselivé válnak (kereskedelmi kon-

zulok) ; Keleten Is azok, de emellett bíráskodást is

gyakorolnak (bíráskodó konzulok). A mai konzu-

lok egyrészt államhivatalnokok, hivatásos kon-

zulok, akik megfelel eldképzettaég kimutatása
után lépnek e pályára (Oonanles niissl. Consuls
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envoyós, Consuls do carriére), másrészt válasz-

tott vagy tiszteletbeli konzulok (Consules electi,

Consuls choisis, Consuls négociants), akilret az

elbbiekkel ellentétben a müködéshelyük államá-

nak tekintélyesebb kereskedi közül az az állam

választ V. nevez ki erre a tisztségre, amelynek
kereskedelmi érdekei támogatására a másik ál-

lamban szükség van. Magyarország és Ausztria

vegyes rendszert követ, a fontosabb helyeken hi-

vatásos, a kevósbbé fontosakon tiszteletbeli kon-

zulokat tart; az utóbbiak száma négyszeresét

teszi a hivatásos konzulok számának. A konzulok
küldésónok és elfogadásának joga a szuverén ál-

lamokat illeti. Az európai államok egymás konzul-

jait bebocsátják, Keleten ehhez is külön szerz-

dések kellettek. Ily szerzdések vannak azonban
európai államok közt is s ezek a konzulok hatás-

körét, személyes mentességét írják körül (kon-

jsuli egyezmények, konzuli szerzdések). A kon-

"zuli jog tehát ezeken a szerzdéseken alapszik.

Minthogy azonban e szerzdésekben egyes tótelek

ismétldnek, beszélhetünk a nemzetközi jogban

konzuli jogról. A konzulokat a diplomatáktól az

különbözteti meg, hogy a konzuiok fleg keres-

kedelmi, a diplomaták (követek) fleg politikai

érdekeket képviselnek. L. Konzul.
Konzoli akadémia. Mária Terézia 1784. Bécs-

ben Keleti akadémia névvel intézetet alapított,

melynek növendékei az elírt tanfolyam végzése
után mint konzulok nyertek alkalmazást, legin-

kább Keleten. Ezt az intézetet 1898. újjászervez-

ték s ekkor kapta a Cs. és kir. konzuli akadémia
nevet. Az újjászervezés óta van keleti és nyugati
szakosztálya. A tanfolyam most öt éves. Az inté-

zetben az európai és keleti nyelvek tanítása mel-

lett a következ szakok vannak : jog és állam-
tudományi, történet-politikai és katonai, gazda-
sági, kereskedelmi. Növendékei osztrák és ma-
gyar állampolgárok flai lehetnek ; több állami

alapítványi hely is van, köztük négy (egyenként
3000 koronás) magyar.
Konzoli anyakönyv, 1. Konzul.
Konzuli attachéi vizsga. A cs. és kir. osztrák-

magyar konzulátusoknál a fogalmazási szakban

£. Konzuli rangfokozatok) csak azok alkalmaz-
atók, akik v. a konzuli akadémiát (l. o.) elvé-

gezték, ^, a K.-t letették. K.-t tehetnek azok a
magyar v. osztrák állampolgárok, akik magyar
V. osztrák egyetemen v. magyar jogakadémián
a jog- Ó8 államtudományi szakot sikerrel elvé-

gezték az államvizsgákat letették v. jogtudori

fokot szereztek, ntlenek v. a kell házassági
biztosítékot kimutatni képesek, egy évig vala-

melyik cs. és kir. konzulátusnál próbaszolgálatot
teljesítettek (államszolgálatot teljesítetteknél ez
az id megrövidíthet), egészségesek s kell
nyelvismeretekkel birnak. A K. Írásbeli és szó-

beli vizsgára oszlik. Az írásbeli vizsga tárgyai

:

a nemzetközi közjog (franciául), közgazdasi^?tan
(németül), fordítás angolból németre. A szóbeli
vizsga tárgyai : a nemzetközi közjog (franciául),

a nemzetközi magán- és büntetjog (németül), a
konzuli ügy (németül), a tengerészeti törvények
és szabályok (olaszul), közgazdaságtan (németül),
a nemzetközi kereskedelmi isme és földrajz (né-

metül), magyar ós osztrák államjog (németül) és

az angol nyelv. Vizsgára lehet jelentkezni a cs.

és kir. közös külügyminisztériumnál.

Konzoli biráskod&s. A K. a Törökblrodalom-
ban az európai hatalmak által a Törökbirodalom-

mal kötött szerzdések alapján a XVI. sz. közepe
után fejldik ki. Ezek a szerzdések a Capitulatiók

(1. Kapiluláció, 3.). Idk folyamán a K.-t más ázsiai

államokra is kiterjesztették. A K.-t, nevezetesen

azt az intézményt, hogy a Törökbirodalomban s az

alább megjelölend államokban honosaink ós vé-

denceink fölött konzulaink útján gyakoroljuk a

bíráskodást függetlenül az illet állam területi

felségjogától, az a körülmény indokolja, hogy
honosaink ós védenceink így mentesíthetk anem-
európai mintára berendezett bíráskodás önkénye
s a keresztény világnézettl eltér más erkölcsi

rend nyomása alól, amelyben az európai államok
nem találják meg azt a kölcsönösséget, amely
alapja lehet annak, hogy egyik állam a másikkal
mint egyenranguval bánjon el s annak szuvere-

nitását és így területi felségjogát is teljes mér-
tékben elismerje. A Törökbirodalomban létesült

K. késbb kereskedelmi szerzdésekkel kiterjesz-

tetett Perzsiára, Kinára, Sziámra, Zanzibárra és

Japánra, Tripoliszra, Tuniszra és Marokkóra, st
egyideig érvényben maradt a Törökbirodalomból
kiszakadt államokban, Szerbiában, Bulgáriában,

Romániában is. Ma úgy áll a dolog, hogy K.-unk

a fenti államok közül kifejezetten meg.szünt Bul-

gáriában, Szerbiában, Japánban, Tuniszban, Zan-
zibárban, Tripoliszban ; Romániában de jure pol-

gári ügyekre nézve érvényben van, tényleg azon-

ban alkalmazása elé akadályok gördülnek s csakis

hagyatéki ügyekre nézve lehet azt állítani, hogy
ezekre nézve Romániában még K.-t gyakorlunk.

Egyiptomban K.-unk az egyiptomi nemzetközi ve-

gyes bíróság (1. 0.) javára háttérbe szorult. Leg-

fontosabb K.-unk a Törökbirodalomban. Ez a K. az

1718. évi passarowitzi kereskedelmi és hajózási

szerzdésen, az 1739. évi belgrádi békekötésen, a

magas Portának 1739 febr. 24-iki szenedjén és az

1791. évi szisztovi békeszerzdésen alapszik. A bel-

grádi békekötés nekünk a legkedvezményezettebb

nemzettel egyenl elbánást biztosítván, K.-unk
szempontjából figyelembe kell venni a Francia-

ország és Törökbirodalom közt 1740. évben kötött

kapitulációt és az 1783. évi orosz-török keresk.

szerzdóst, mert ezekl)en vannak a legkedvezbb
rendolkozé.sok. A K. gyakorhisát az 1891. XXXI.
t.-c. szabályozza. A K.-t a konzulátusok mint kon-

zuli bíróságok honosaink és a védencek, valamint

az ú. n. de facto alattvalók fölött gyakorolják. De
facto alattvalók alatt értjük azokat, akik állam-

polgárságuk ellenére konzulátusaink védelmében
részesülnek (dragománok, kavaszok stb). A K.

elsfokú gyakorlása a konzuli hivatalokat illeti.

Konstantinápolyban konzuli ftörvényszék állít-

tatott fel, amely a K.-t második és utolsó fok-

ban gyakorolja. A tv. 10. §-a szerint a kon-

zuli bíróságoknál a magyar honosok jog- és

cselekvési képessége és családi jogai, idíjórtve

az atyai hatalmat, a gyámságot és gondnoksá-

got, valamint a házassági vagyonjogot is, továbbá

valamely elhunyt magyar honos után az örök-

lési jog, ideértve a hagy. eljárj'ist is, végre a ma-
gyar honosok által elkövetett büntetend cselek-
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menyek azon törvényele és szabályok szerint

ítélendök meg, amelyek ez államnak abban a

réáében vannak hatályban^ amelyben az illet

magyar honosnak községi illetsége van, illet-

leg volt, s a m. kir. minisztérium felbatalmazta-

tik a fenforgó nomz^AcSd és sajátszer helyi

viszonyuk teklntetttevét^vel megállapítani azt,

hogy az e részboU törvényekbl á szabályokból

mMyek és mely változtatásokkal legyenek a

jelen tör\'ény hatálybaléptekor s melyek ké-

sbb hatályba léptetendk. Addig azonban a

magyar honosokra vonatkozólag hatályban ma-
radnak a konzuli biróságtA által jelenleg al-

kalmazandó azon törvények és szabályok, ame-
lyek az olöbb felsorolt jí^vlszonyokat tárgjaz-

zák. Minthogy eddig csak a házassági törvényt

és a búntettekröl és vétségekrl szóló magyar
büntettörvénykönyvet léptették életbe — nem
tekintve a védjegytörvénynek Marokkóban tör-

tént hatálybaléptetését — úgy áll a dolog, hogy
a konzuli bíróságok a fenti két törvényen kívUl

a magyarországi illetség magyar állampol-

gárok ügyeiben is az osztrák jogot alkalmaz-

zák, st niiatán a magyar kibágási büntettör-
vénykönyv a K. területén életbeléptetve nincs s

a konzuli bíróságok végleg csak kihágási ügyek-
ben ítélkezhetnek, az elkövetett bncselekmény-
nél elssorban azt nézik, hogy az az osztrák bün-
tetótörvénykünyv szerint kihágásnak minsül-e,
tekintet nélkül a magj'ar büntettörvénykönyvre
(1878. V, t.-c.), s ha igen, akkor a magyarországi
llletöségú magyar honos búncselelanényét is az
osztrák büntetótörvénykönyv szerint bírálják el

s ha a búncsolekmény az osztrák büntettörvény-
könj-v szerint bntettnek v. vétségnek minsiU,
akkor csak az elnyomozatot folytatják le s az-
után a terheltet, ha a hazai üg>'észség kívánja,
hazaküldik Magyarországra. Amint ezekbl is

látszik, a konzuli bíróságok hatáskörébe polgári

(ideértve a kereskedelmi ügyeket is) perek és bn-
ügyek tartoznak elssorban. E mellett tengeré-
Sieti ügyekbon, csdügyekben járhatnak el s a
perenkí\üU eljárás is ket illeti meg magyar és

ositrák honosokra, valamint védencekre vonat-
kozólag. A K.-ról szóló törvény, amely eredetileg

csak 10 évi hatállyal birt, több izben meghosz-
sabbíttatott, legutoljára az 1913. évben (1913.
LIV. t.-c.). A legutóbbi meghosszabbítás 1917.
dec. 31-ig terjed.

Konznli bíróságok. 1. Konzuli bíráskodás.
Konzoli egyezmények, a konzulok hatáskörét,

személyes mentességét stb. meghatározó szerz-
dések, I. Konzulátus, 3.

Konzuli itörvénjszék, 1. Konzuli bírásko-
dás.
Konznli hivatalok, 1. Komul, Komulátus,

Konzuli birás-ko'his.

Konznli illeték, 1. Konzuli tarifa.
Koundi irodai szolgálat. A kezelési teendk

elvégzésére a cs. és kir. osztrák-magyar konzulá-
tusoknál hivatásos v. tiszteletbeli irodai tisztvi-

selk vannak alkalmazva. Hivatásos irodai tiszt-

viselk lehetnek azok a magyar v. osztrák állam-
polgárok, akik 40. életévüket még nem töltötték
be V. ha betöltötték, korengedélyt nyertek, meg-
felel nyelvismeretük van és erkölcsi szempont-

ból kifogástalanok. A németnyelv ismerete feltét-

lenül szük-séges ; emellett a közös külügyminisz-
térium súlji helyez arra, hogy az illet lehetleg
a magyar nyelvet s emellett még a Büigyaror*
szagon V. Ausztriában ha.sználato8 nyelvek kö-
zül egyet v. többet értsen. A hivatásos konzuli

irodai tisztviselt a közös ktUügymlniszter ne-

vezi ki a szükséghez képest valamely konzulAtna
vezetjének elterjesztésére. Az ily irodai tfatrt-

viselk a X.,IX. és VIII. rangosztályba vannak
sorozva. A fizetés 2200 K-tól 4600 K-ig terjed :

ehhez járul még a helyi pótlék.

Konznli jog, a konzulok jogaira és kötelessé-

geire vonatkozó jogszabályoknak foglalatja, más-
részt a konzuli bíráskodásnál alkalmazott jog,

mely Keleten a belföldi jogtól lényegesen eltér,

amennyiben ott a nemzeti tételes jogok mellzé-
sével sajátszer, úgynevezett levantei szokásjog
képzdött ki. Továbbá aMiv K.-on értik az állam-

nak jogát, amelynél fogva külföldön K.-okat al-

kalmazhat, passzív K.-on pedig az államnak jo-

gát, melynél fogva területén külföldi konzuloknak
a mködhetési jogosultságot, az ú. n. exequaturt
megadhatja.
Konzulijogtanácsosok (ném. KonsuUirrechts-

anualt) alatt külföldi ügj-védeket keU érteni,

akik a cs. és kir. osztrák-magyar konzulátusok
székhelyén arra vannak hivatva, hogy a magjar
V. osztrák feleknek az illet országban elöfortuló

ügyeiben ezeket a feleket képviseljék. Ezekkel
az ügj-védekkel a konzulátusok ebbl a célból

szerzdést kötnek, amely biztosítja a magj'ar v.

osztrák feleknek, hogy ügyeiket az illet jogta-

nácsos mérsékeltebb díjszabás szerint látja el. Az
ily jogtanácsosok kinevezésérl hivatalos hirdet-

mények jelennek meg s a hirdetmények a m. kir.

kereskedelmi múzeumnál megtekinthetk. K. van-
nak a következ székhelyeken : Belgrád, Szófia,

Várna, Bukarest, Konstantinápoly, Nis, Viddin,
Paris, Barcelona, Szent-Pétervár, Moszkva, Sza-
loniki, Szmima, Hamburg.
Konznli konvenciók a. m. konznli ^yezmé-

nyek (1. o.).

Konznli község. A Törökbirodalomban lakó
magyar és osztrák állampolgárok, tekintet nél-

kül arra, hogy Magyarországban s Ausztriában
min községi illetséggel bimak, K.-et alkotnak,
amelynek terjedelme szabály szerint az ott lev
cs. és kir. konzulátus területi hatásköréhez igazo-

dik. A K. jelentsége abban áll, hogy a konzul a
községhez tartozók felett rendri felügyeletet

gyakorol, st bizonyos korlátok közt szabályren-
deleteket bocsáthat ki, st alkalmatlan egyéneket
a K.-bl kiutasíthat, hazaszállittathat.

Konznli lobogó, azonos a kereskedelmi lobo-

góval (1. 0.).

Konznli rangfokozatok. A cs. és kir. osztrák-

magyar konzulátusoknál a fogalmazói szakban
alkalmazott tLsztvisolók rangfokozatai a követ-
kezk : I. oszt. fkonzul, II. oszt. fkonzul, konzul,
alkonzul, konzuli attaché. A konzuli attachét a
cs. és kir. közös külügyminisztérium, a többi

rangfokozatban lev konzuli tisztviselket Ö Fel-

sége nevezi ki a cs. és kir. közös külügyminisz-
térium által tett elterjesztés alapján.

Konzoliszerzdések, 1. Konzuli egyezmények.
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Konzoli tarifa, azon díjtételek összeállítása,

amelyeket a konzulátusok hivatalos cselekmé-

nyeik után a felektl beszedhetnek. A cs. és kir.

konzulátusok K.-ját az 1901. XXVI. t.-c. és az

1902. évi jan. 22-iki osztrák törvény tartalmazza.

Konzuli ügyviv, 1. Konzul.
Konzulok, 1. Konzul.
Konzulság, 1. Konzulátus.
Konzultálás, konzultáció (lat.), 1. Consvltatio.

Konzultum (confmltum, lat.), határozat, vég-

zés, pl. Senatus considtum, a tanács határozata.

Konzumció (consumptio, lat.) a. m. fogyasz-

tás (1. 0.). Konzumens a. m. fogyasztó.

Kooperál (lat.) a. m. együtt dolgozik. L. még
Cooperatio és Cooperator.
Kooperativ társulatok oly egj^esülések, ame-

lyek szabadon választott formák mellett egysé-

ges cselekvésmóddal igyekeznek egyéni céljaikat

elmozdítani. Legfontosabbak : a kartel, a ring,

a trust.

Kooperátor (lat.) 1. Cooperator és Káplán.
Kooptál (lat.), választ, különösen testületeknél

V. testületek elöljáróságainál, amelyek válasz-

tás által magukat kiegészítik.

Koordináció (coordinatio, lat.) a. m. rende-

zettség, összerendezettség ; az élettanban az iz-

moknak V. izomcsoportoknak célszer, harmóniás
együttmködése, amely valamely komplikáltabb
(koordinált) mozgás véghezviteléhez szükséges.
Ilyen koordinált mozgások a nyelés, a beszéd, a
járás stb., amelyek mind meglehetsen nagy-
számú izom egyidej v. bizonyos sorrendben egy-

mást követ igen szabatos mozgását tételezik föl.

A koordinált mozgások létrejöttében nagy sze-

repe van az izom-, tapintási- és helyzetérzésnek

;

ezért ha ezek az érzések az idegrendszer bizo-

nyos megbetegedéseinél kiesnek v. tompulnak, a
mozgások K.-jában is nagy zavarok lépnek fel

(ataxia). L. még Koordinálás.
Koordinációs gyakorlatok. A gyógyító tor-

nában azok a gyakorlatok, melyek feladata az
izommködések rendezettségét fejleszteni. Külö-
nösen ataxiával járó betegségekben nagy jelent-
ségek s a gyógyító torna önálló rendszerét al-

kotják. L. Frenkel-féle torna.

Koordinálás (lat.), egymás meUé rendelés, a
logikában oly fogalmakról mondjuk, melyek egy-
mást kizárva azonogy tágabb kör fogalomban
foglaltatnak. Királyság, köztársaság egymás
mellé rendelt fogalmak, mert egyik kizárja a
máslkat, de mindkett alá van rendelve az állam
fogalmának. L. Fogalom.
Koordináták (új-lat.).Valamely pont koordiná-

tái a pont lielyzotét jellemz számok. Ilyenek pl.

a földrajzban a Föld felszínén lev pontok (váro-
sok, hegycsúcsok) geográfiai hosszúságai és szé-

lességei, az asztronómiában a csillag magassága
és azlmutja vagy b{irmoly más két csillagászati

koordinátája (l. Ég). Hasonlóképen valamely
egyenes vonalnak, valamely síknak vagy más
geometriai alakzatnak koordinátái oly értékrend-
szerek, melyek az illet alakzatot teljesen meg-
határozzák. Pl. a síkban a kör koordinátái a kö-
^ppont parallel koordinátái és a kör sugara.
Úgy a pontnak, mint bármely más alakzatnak
helyzetét csak bizonyos alapul vett szilárd vagy

legalább szilárdnak tekintett alakotokhoz ké-
pest határozhatjuk meg.
A legegyszerbb koordináta-rendszernél, a sík-

beli paraUel K.-nál, a sík pontjait két egymást
metsz egyenesre (1. ábra) vonatkoztatjuk. Ezen
X'Xés i'Zegyeneseket
koordináta-tengelyeknek
nevezzük, O metszéspont-

jukat pedig a koordináta-

rendszer kezdpontjá-
nak. Ha a sík valamely
P pontján keresztül a
tengelyekkel párhuzamos
PM és PN egyeneseket
húzzuk, akkor a P pont
parallel koordinátái az

X = 0M= NP abszcis-

sza és az 1/= ON=MP
ordináta. Az X'X ten-

gelyt x-tengelynek v. az

abszcisszák tengelyének, YY-t pedig y-tengely-

nek V. az ordináták tengelyének hívjuk. Ha a két

tengely egymásra merleges, akkor a koordináta-

rendszert derékszögnek, közönségesnek v. Des-

1. ábra.

8. ábra.

cartes-félénék nevezzük. Az imént leírt módhoz
teljesen hasonlóan a térbeli parallel K. esetében

a tér P pontját az kezdponton (2. ábra) ke-

resztül vont X, y és z tengelyekre vonatkoztat-

juk s a pont koordinátáinak az

X = AP= FB = OD = EG
y = BP = DC = OE = FA
z = CP = EA = OF = DB

hosszúságokat nevezzük. Ha a tengelyek mind-
egyike merleges a többi kettre, a koordináta-
rendszert derékszögnek, ellenkez esetben ferde-

szögünek mondjuk. Igen elterjedtek az úgy-
nevezett polár-K. A síkbeli polár-K. esetében a
sík pontjait egy kezdpontra v. pólusra s egy
rajta keresztül vont szilárd x iránytengelyre v.

polártengelyre vonatkoztatjuk. A i^pont polár-

koordinátái pedig P-nek az 0-tól való r távol-

sága (radius vector, vezérsugár) s az irányszög
(polárszög, anomália), vagyis az a ? szög, melyet
a radius vector az x iránytengellyel bezár. Ha-
sonló K. a térben a gömbi v. polár és hoigeres v.

szemipolár K. Egy "másik fontos térbeli rendszer

a következ. Ha x, y, z derékszög parallel K.,

továbbá a, b, c állandó számértékek, akkor az

x«
+ y +

z«
1 =a-fX^b+X • c + X

egyenlet X bármely értékénél egy-egy másodosz-
tályú felületet ábrázol, és a X különböz értékei-
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be2 tartozó felületek összessége egy konfokális

felQletsereget alkot. A tér bámely P pontján e

felttlelaeregnek három klUönbOzö felülete megy
kérésztl : egy ellipszoid, egy egypalástn vagy
egyágú hiperboloid, és egy kétpalástn vagy két-

ágú hiperbolold. R három felületnek X bárom
különböz órtéke felel meg, melyek a pont hely-

zetének jellemzésére használhatók. E három ér-

téket az ületö P pont elliptikus koordinátáinak

nevezzük. Hasonlóképen nyerhetjük a tér helyett

a síkban is az elliptikus K.-at, csakhogy ott a

másodosztályn felietek szerepét egy konfolcáUs

kúpszeletser^ veszi át.

Valamint a tér pontjait három koordinátával

8 a sík pontjait két koordinátával jellemezzük,

ugy egy görbe felületen is számtalan módon két

koordinátával jellemezhetjük a pont helyzetét.

Pl. bármely gömbön a pontot egészen hasonló

K.-kal jellemezhetjük, mint amilyenek a Földön

a geogróflai bosszúság és széless^.

Az idomok projektív tulajdonságainak (1. Dua-
litás) vizsgálatánál rendszerint a síkban trime-

trüms, a térben tetrametrikus K.-at szokás hasz-

nálni, ezeket projektív K.-nak is nevezzük. Még
homogéneknek is mondjuk, mert a vonalak, ille-

tleg felületek egyenleteinek bal oldalai e K.-nak

homogén függvényei. Ebben a rendszerben két

koordináta helyett három koordinátával jellemez-

zük a pontot, de e három koordinátának csak vi-

szonya jön tekintetbe. A parallel K. a trimetrikus

K.-nak egy különös esetet alkotják.

KoordLinátarendszer, 1. Koordináták.
Kootenay {ejtsá-. kutené; Flathow, Mac (rilliv-

ray),/olyó Kanadában és az északaraerikai Egye-

sült-Államokban, a Columbia mellékfolyója. A
Rocky-Mountains K-hegységében ered kb. 3000 m.
magasan, elfolyik a K.-eröd mellett, a K. v. Flat-
hotcf-tóvá szélesül ki s 500 km.-nyi folyás után
torkollik. A K.-indiánus törzsrl van elnevezve.

k K.-disztrikt ^yike Kanada értékes bányász-

területeinek.

Kop. hollandiai rmérték= 11.

Kopács (aSr.). A száraz felnyíló termések hosz-

szanti felnyílásakor (1- Kovadás) a termés fala

részekre, lebenyekre hasad, melyeket K.-nak ne-

veznek.

Kopács, kisk. Baranya vm. baranyavári j.-ban,

1910) 1187 magyar lak. ; u. p. és u. t. Bellye.

Kopacsel, kisk. Fogaras vm. fogarasi járásá-

ban, (1910) 1099 oláh lakossal ; n. p. és u. t. Her-

szény.

Kopácd István, az els magyar reformátorok
egyike, meghalt Sárospatakon 1562 után. Élete

bszd korszakát homály borítja. Házfnöke volt

a sárospataki ferencrendieknek, midn Sárospa-

tak Perényi Péternek jutott birtokába, akinek
pártfogásával Sárospatak reformálását mihamar
munkába vette s munkája sikerének elmozdítá-
sára 1530 körül az iskola alapját is letette. Késbb
Wittenbei^be is ellátogatott, de nemsokára haza-
tért s Drágfy Gáspár az erddi eg^iáz és iskola

vezetését bízta reá. Az erddi protestáns zsinat-

nak 1545. eüiöke volt. 1547. Nagjbányára ment
lelkésznek, de már 1549. visszatért Sárospatakra
és az iskolát kolléginmmá alakította át. Az 1561-ik
évi tarczali zsinat elnöki ti^tét vitte, békítleg

hatva a predesztináció egyes részletkérdéseitl fel-

izgatott kedélyekre.

KopioBy, 1. József, hercegprímás, szül. Vesz-
prémben 1775 május .30., megb. Esztergomban
1847 szeptember 18. Pappá szentelték 1798 máj.

30. 1799-ben az egyházjog és történet tanára
a veszprémi papnevelben, 1806. veszprémi plé-

bános és alesperes, 1807. veszprémi kanonok.
Az 1811— 1812-iki országgylésen mint kápta-

lani követ vett részt. 1817-ben a királyi tábla

prelátusa, kevéssel ezután a hétszemélyes saék
közbirája, prisztiniai választott püspök, 1822.

székesfehérvári, 1827. veszprémi megjés püspök,

mint ilyen a veszprémi püspökséghez csatolt régi

jognál fogva megkoronázta Karolina Auguszta
királynét. 1838 dec. 15. esztergomi érsek és her-

cegprímás. K. els volt, ki az egyházmegyei körle-

veleket (circularékat) magj'ar nyelven szerkesz-

tette. Nagyon sokat áldozott közcélokra, iskolák és

nneveló zárdák alapítá-sára. Ó alapította 1843.

a nagyszombati társaskáptalant és folytatta

az esztergomi bazilika építését, meljTe közel

félmillió forintot költött. Esztergomban hajóhi-

dat létesített. Kiadta magyarul Fleury apát mü-
vét: A keresztények és izraeliták szokásairól

és erényeirl (1801—1802). Azonfelül egyes mun-
kák kiadását jelentékeny összegekkel segélyezte,

így az ó költségén jelent meg Kézai Simon mes-
ter és a Chronicon Bndense-nak Toldi által ren-

dezett díszes kiadása. Nagy költséggel gjüjtötte

és másoltatta a magj'ar egyház történetére vo-

natkozó okmányokat. V. ö. Zeüiger A., Egyházi
írók csarnoka.

2. K. Juliska, színészn, szül. Komáromban
1870. Szini pályáját 1888. kezdette Debreczen-

ben, mint operett-énekesn. 1890-ben férjhez

ment Karczag Vilmos íróhoz 0- o.). 1891—1894
között a budapesti Népszínház tagja volt, majd
a bécsi Karl-szinházhoz szerzdött. Azután kül-

földi körutat tett, vendégszerepelt .Amerikában

is és kellemes hangjával, élénk játékával minde-
nütt sikert aratott. Fbb szerepei : Szép Heléna,

Denise (Nebántsvirág), Finum Rózsi stb.

Kopa-hágó, a Magas-Tátra és a Bélai mészk-
havasok közt (1773 m.), a Hátulsó-rézaknák völ-

gyét köti össze az Elüls-rézaknák és a Fehér-

tavak völgyével.

Kopaiba-balzsam v. kopaivabalzsam (<(•), 1.

Copaiva-balzsam, Copaifera, BalsammnéaDip-
terocarpité\

KopaÍBz-tó a. m. Topoliai-tó (L o.).

Kopaiva-fa (növ.), l. Copaifera.
Kopal, Kari, cs. kir. ezredes, a 10. vadász-

zászlóaljnak egykoron bires parancsnoka, szüL
Schidrowitzon (Morvaország) 1788 febr. 3., megb.
1848 jún. 16. Részt vett az 1805., 1809., 1813..

1814. és 1815. évi hadjáratokban. A lipcsei csa-

tában mint százados Paunsdorfra intézett sike-

rült rohamot, 1814. pedig a legnagjobb golyózá-

porban foglalta el Lyon külvárosát. Az 1848^ki
olaszországi hadjáratban Santa Luciánál saját

10. vadász-zászlóaljával és a Zsigmond-ezred egy
zászlóaljával 3 óra hosszat sikeresen tartotta ma-
gát öt ellenséges dandár eUen. Június 10. gyön-

gélkedése dacára részt vett a vicenzai csatában,

melyben a legfontosabb pontnak, a Monté Berico
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magaslatnak elfoglalása K. hsiességének és

ügyességének volt köszönhet. Itt kapott sebében

K. jún. 16. meghalt és halála után a Mária Terézia-

rend lovagja lett, gyermekeit pedig 1852. bárói

rangra emelték.

Kopál (növ.), gyanta, a kereskedelemben a követ-

kez fajtákban szerepel : 1. keletafríkai v. zanzi-

bári K. (egyik fajtája a «chakazzi», 1. Gopod és

Trachylobium) ; 2. nyugatafrikai K. (1. Copal) ;

3. Kaun-K. és 4. Maniía-K. (1. Agathis) ; 5. kelkt-

indiai K. (l. Canarium) ; 6. délamerikai K.,Q
név alatt leggyakrabban a Hymenaea courbaril

gyantája fordul el a kereskedelemben (1. Hyme-
naea). A K.-ok alkalmazására nézve 1. Copd.

Kopálfa (növ.), 1, Hymenaea.
Kopalin a. m. cojpalin (1- o.).

Kopan (Copan), indiánus falu Honduras közép-

amerikai köztársaságban Guatemala határán ; kö-

zelében a maja néptl származó nagyszer romok.

A romokat körülvev falak hossza 870 m., ma-
gassága 20—30 m. Az óriási pilléreken faragvá-

nyok, díszítések és hieroglifok maradványai lát-

hatók. A romokról elször Francisco de Fuentes

adott hirt 1700., késbben Galindo.

Kopány v. Kupa, 1. Koppány.
Kopaonik planina, Kosszovo felé húzódó hegy-

ség Szerbia DNy.-i részében, Szuvo Rudizstye

nev csúcsa 2106 m. magas, Szerbia legmaga-
sabb hegye. A középkorban jelents ezüst- és vas-

bányái voltak.

Kopár (azeltt : Roszos), kisközség Bereg vm.
szolyvai j.-ban, (1910) 735 rutén lak. ; u. p. Zajgó,

u. t. Szolyva.

Kopárhegy (azeltt : Krokava), kisk. Gömör
ós Kis-Hont vm. ratkói j.-ban, (1910) 293 tót lak.

;

u. p. Rónapatak, u. t. Ratkó.

Kopár terület tulajdónképen minden gazda-
ságilag nem hasznosítható terület. Rendesen azon-

ban K. alatt a rendszertelen, a talaj tormöerejét

megtámadó használat által elsilányodott vagy
tönkrement területeket értjük, amelyek további

mezgazdasági használatra v. csak alapos melio-

ráció után, V. már egyáltalában nem alkalmasak,
mely utóbbi esetben még a boerdsités lehetsége
áll fenn. Hazánkban igen nagy a K. kiterjedése,

amely többnyire a teljesen elhanyagolt, sokszor

feltétlen erdtalajon kijelölt közlogelókböl, rész-

bon pedig ersen legeltetett erdei vágásterületek-

bl származott. Az ily K.-en alig tereni f, a si-

lány talajt vízmosások árkolják, melyek záporok
alkalmával elárasztják az alant fekv földeket.

Ezért a legtöbb K. közveszélyes és talajának

megkötése (erdsítés, rzscfonások és kgátak
Sellyével) közérdek. Ll BeerdösÜés.
Kopasz barack, 1. szibarack ós Nektarin.
Kopasz nádor, Harsa nembeli Tamás tla, Harsa

Lotánd erdélyi vajda és Heke bihari fispán,
utóbb királyi tárnokmester testvére. 128i-ben f-
lovászmester, de két év múlva elpártol IV. László-

tól. 1290-ben Körösszegen a király ostrom alá

vette, pedig királyát meggyilkoltatta (legalább

ellenfelei errl vádolják). III. Endrét egy ideig

elismerte, de 1294. ellene is föllázadt. 1301-ben
I. Károly pártjára állott s annak legtüzesebb párt-

vezére lett. 1304-ben elkísérte királyát a cseh had-

járatra s ekkor már bán volt. 1306-ban nádor lett

s az maradt 1316-ig. Ekkor fellázadt, de Debre-

czennél seregét leverték. Innen Adorján, majd
Sólyomk várába menekült, de nemsokára meg-
adta magát s a király fogságában halt meg. V. ö.

Századok 1888, 15—32., 129—153. ; 1882, 54. 1.

Kopasznyakú tyúk, eredeti magyar, értékes,

parlagi tyTÜ:fajta, melyet leginkább Erdélyben

tenyésztenek. Külföldön az 1875-iki bécsi nem-
zetközi kiállítás óta ismeretes, hol els nemesitje
ós kiállítója, Szeremley után nevezték el. A K. feje

néha bóbitát visel, a taraj középnagy és csipké-

zett, az arc tollatlan vérpiros, a szakáilebenyek

hosszan lelógok, a nyak tollatlan, reds és vér-

piros, a törzs terjedelmes, a farok hosszú sarló-

toUakkal bentt, a szárnyak hosszúak. A K. színe

fehér, hollófekete, kendermagos vagy vegyes-

tarka ; élsúlya 1-5—3 kg. ; igen edzett, élelmes,

gyorsan fejld, b és ízletes húst termel, nagy
tojóképosség fajta. Az évi tojáshozam 130—200

;

a tojások 58—60 g. súlyúak. A tyúkok jó kotlók

és csibenevelök. E fajta felkarolása igen kívána-

tos volna.

Kopaszság (alopecia). Az az állapot, amikor a
rendszerint hajjal vagy szrrel borított területet

csak gyér, vagy semmilyen haj v. szr sem fedi,

mert vagy nem is keletkezett haj, vagy ami igen

sokkal gyakoribb, kihullott az. A haj kihullásának

számtalan oka lehet: általános vérszegénység,

betegségek (pl. tífusz) és legyengülések (pl. gyer-

mekágy), idegbajok, helybeli brbajok stb., me-
lyeknél a hajhullás vagy az egész hajas fejbrre,

vagy csak egyes szigetekre terjed ki ; az utóbbi

esetben kerek kopasz foltok keletkeznek (pl. alo-

pecia areata, area Celsi) ; de valamennyinél gya-

koribb a parazitikus K. és ezek között különösen

a szeborreás (1. 0.). Ilyenkor vagy a halántékokon

kezddik a folyamat, a homlok két oldala nni
kezd, a középen azonban egy hajsziget egy ideig

megmarad (Petrus-fej), vagy hátul a fejtetn indul

meg a hajhuUás és okoz nagyobbodó kopasz szige-

tet (teozoükus a. m. tudós kopaszodás). A kezelés

természetesen az alapbaj szerint különböz, az

újságokban hirdetett hangzatos szerek, kencsök,
hagyraakivonatok, viUamos fésk stb. többnyire

mind értéktelenek.

Kopasz zab (növ.), 1. Zab.
Kopchányi (Pap) Márton, Szt. Perenc-rendi

szerzetes, XVII. sz.-beli egyházi író, szül. Kop-
csányban (Nyitra) 1579., megh. 1638 júl. 28. 1608.

29 éves korában az esztergomi kanonokságról,

melyet bírt, lemondván, Szt. Ferenc-rendi szerze-

tes lett, majd tartományfnök és defiuitor. Híres

szónok és író volt. önálló munkái : A bold. Szz
Mária élete (Bécs 1613) ; Szerzetes rendtarló fe-

ny'itö tüköré (u. 0. 1630); A keresztény életre itü
elmélkedések (u. 0. 1633). V. ö. Zeüiger A., Egy-
házi Írók csarnoka.

Kopciher a. m. hopciher (1. 0.).

Kopcsány, nagyk. Nyitra vm. szakolczai j.-ban,

(1910) 2167 tót lak., postahivatallal ; n. t. Holics.

Kópé, jókedv, tréfára és mások megtréfálá-

sára hajlandó ember, ki ügyeiben színlel és szíve-

sen élcel.

Kópé, Benedek Elek (1. 0.) írói álneve.

Kopek, kopejka, orosz pénznem, a rubelnek

100-ad része ; a régi K.-ek durva nagy alakjukkal
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tUnnek ki ; a mait században a többszöröfi K.-ek

(3, 6, 10) megfelel SMkmú pont<3kkal is meg van-

nak jelölve, hogy as olvasni nem tudú nép meg
no csalódjék.

Kopenhága (dán. EjÖbeiJiavn, 1. a mdUkeU tér-
' '

i székesfvárosa, a Kalvebodstrand-

.ud ama keskeny ágának két partján,

uii!i> íi öt-witind-tíziget' t ":• » '"nsíer-szigettöl el-

válaastíaéebiitoekiki' il; (i9io) 462,161

lak. A Kalvebodstrandui ... . rányban cölöpsor

választja ketté, a seelandi oldalon van a kereske-

delmi, az amageri oldalon a hadikiköt (Orlogs-

havn) és az Amager eltti kis Xyholra, Frederiks-

holm, Arsfflialör és Chrb^tiansholm szigeteken az

arzenálok, hajógyárak és egyéb tengerészeti tele-

(>ok. K. a dán ipari és kereskedelmi élet közép-

ig mtJa s pompás kikötjébl rendes hajójáratok

kdzIt'ktMinek a fbb Keleti- és Északi-, Földközi-

t'> iolcete-tengermelléki kikötkbe, valamint a dán
^'varinatokbaésXew Yorkba. A legfontosabb góz-

bajótársaság a Det forenede Dam^ibsselskab.
A vároeaak ée forgalomnak középpontja a

Kongens Nt/torv, a város legszebb és legnagyobb
tere ; itt van a nemzeti szinház, a mvészeti aka-
démia és ide torkollik K. legélénkebb forgalmú
utcaja, az Ostergade. A tér közepén áll V. Keresz-

tely ólomból öntött lovasszobra, a szinház eltt
pedig Pehlenschlager ül bronzszobra Bissentl
és Holbergé Steintöl. Itt van a Thorwaldsen gyö-
nyör márs'ányszobraival ékesített Nagyboldog-
a'is/ciiv r.'uiplom, amelyet az 1807. romokká ltt
e{ 1 Hansen tervei szerint újra építettek.

Ki \ .1 letek még : az egyetem, a Christians-

borg kastély, a hercegi palota az északi régiségek
tárával, az etnográfiai múzeummal, az antik érem-
és rézmetszet^yüjteménnyel ; a börze, a királyi

kastély sok történelmi érdekességet tartalmazó
gyjteménnyel és csinos parkkal ; az Amalienborg,
XV. l^jos király korabeli francia Ízlésben épített,

egymással öeszefügg 4 palota, a király téli lakó-

helye ; a Standard biztosító társaság palotája, a
Frederíkskirke, a városháza, a gliptotéka, ipar-

mvészeti muzeimi, a Hirschprung-képtár, több
szép és malkotásokban gazdag templom, iskola,

vásárcsarnok, népfürd stb. A sík területen

épült város 6 részbl áll, ezek : a régi sáncok
helyén épült körutaktól körülfogott belváros,

Christianshavn, a vár, Vesterbro, Nörrebro és

Österlaro. A régi erdítményekbl csak a citadella

maradt meg; újabb erdítményeket (Kastrups-,

Charlottenlunds-, Christiansholm&«röd stb.) épí-

tettek helyettök. K., mint egész Dánia szellemi
életének középpontja, tudományos intézetekben,

társulatokban és egyesületekben igen gazdag. A
kiválóbbak: az 1478. I. Keresztély által alapított

és 111. Keresztély által megnyitott egyetem sebé-
.•^zeti akadémiával, csillagvizsgáló obszervató-
riummal, botanikus kerttel, zoológiai és ásvtoy-
tani múzeummal, kémiai laboratóriummal, gaz-
dag könj-vtárral (mooOO kötet és 5000 kézirat),

amelyben kü! lekesek az ó-perzsa és in-

diai kézirat* . az északi népektl ered
róci kézirattik I jiinM ni.Azegj'etemmel szoros kap-
>"l;ttban van az 1829. alapított politechnikum;
továbbá az állatorvosi, a katonai, a tengerészeti
és a múvészeti akadémia. A tudományos társula-

tok közül kiválóbbak : az 1742. alapított dán kirá-

lyi tudományos társaság ; az észaU regémet! kir.

társaság ; földrajzi, zene-, iparmflvésnti stí). egye-
sületek. A tudományos és múvészeti gyjtemények
közt kiváló helyet foglalnak el a lll.Frigv'estl ala-

pított királyi könyvtár (500.000 kötet, 20,000, köz-

tük számos szanszkrit. {MÜl és szingaliaí kézirat)

;

az 1807. alapított régiségtár északi régiségek és
különösen a kkorszakból származó leletek tekin-

tetében csaknem páratlan ; az etnográfiai mú-
zeum, különösen grönlandi ós kelet-indiai tár-

gyakkal ; a rézmetszet-gyjtemény több mint
80,000 lappal ; a Thorwaldsen-muzeum (egj'eme-

letes épület, a pompeji és etru.szk síremlékek min-
tájára 1839—48-ig Bindesböll építette), benne sír-

emlékén kívül nagyobb befejezett és befejezetlOT

munkái, továbbá kép-, rézmetsze^ és rajzgyüjte-

menyei, bútorai stb. vannak elhelyezve ; továbbá
a királyi képtár, fképen németalföldi mesterek
képeivei; a Moltke-féle képtár stb. A kiválóbb
sétahelyek a citadella és a város közt a Gröningon
nev eszplanád és eimek feljutása a Sund mel-
lett. Igen szép helyek vannak még K. környékén
Seeland partjain ; Ny.-ra tle a tszomszédságá-
ban van Frederiksberg (loio: 97,287 lak.) az
ugyanily nev királyi palotával, az iparcsamok-
kal. egy szabadság-oszloppal (Frihedstötten) és
számos mulatókerttel szegélyezett fasorral. A vá-

ros közelében vannak még a Bemstorff ós Fredens-
borg nev királyi kastélyok ; a Dyrehave (állat-

kert) ne^ni szép erdség és valamivel távolabb
Klampenborg (1. o.) tengeri fürdkkel.

Története. K. helyén egy Höfn nev halászfalu

volt, melynek késbb Kjöhenhcam (keresked-ki-
köt) lett a neve. Sokáig a roeskildi püspök bir-

tokában volt, városi kiváltságait 1254. kapta.

1443-ban lett a dán királyok székhelye s 1479.

egyetemet is kapott. IV. Keresztély (1588—1648)
lényegesen megnagyobbította s új erdítmények-
kel vette körül. 1659-ben X. Károly svéd király
ostromolta nagy ervel, de siker nélkül. 1801
ápr. 2. a dán hajóhad nagy vereséget szenvedett
K. eltt Nelson angol admirálistól. 1807 szept
2—5. angol hajók bombázták K.-t, mely alkalom-
mal 300 háza leégett s több ezer lakosa elpusz-

tult. Újabb idben IX. Keresztély király a fol-

kething (képviselház) akarata ellenére hatalmas
szárazföldi és tengeri ersséggé alakította K.-t.

V. ö. 0. Nielsen, Kjöbenhavns Historíe og Beski-

welse (1872—92, 6 köt., 1730-ig); Beritig-Lus-
herg, Kjobenhavn is gamle Dage (1898).

Kopenhágai porcellán. Mázalatti festékekkel

díszített porcellándí-sztárgj'ak, melyeket a kopen-
hágai kir. porcellángyár és a kopenhágai Bing
és Gründahl-féle gyár készít, 1. Agyagipar (tör-

ténete) és Forcellán.
Kopera, Félix, lengyel mútörténetíró, szül.

Krakóban 1871. 1901 óta a krakói Nemzeti Mú-
zeum igazgatója, 1911. a Jagelló-egj'etem rend-

kívüli tanára. Lengyel nyelven írt fbb munkái,
melyekben sok a magjar vonatkozás : Krakói sír-

emlékek (Krakó 1900 - 1904) ; A lengj'el koronázó
jelvények és kincaek (u. o. 1904) ; A krakói épí-

tészet története (Rocznik Krakowski VI. 1904);
Stósz Vid Krakóban (n. o. X. 1907) ; A lengyel

éptészet és szobrászat, a Lengyelország c. dísz-
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mben (Lemberg 1907); Nyugatgaliciai fatemplo-

mok (Krakó 1914).

Kopernikus, csillagász, 1. Coppernkus.
Kopenüku8-pálma(növ.) a. m. Copemicia(l. o.).

Koperta, l. Boríték.
Kopf, Joseph, német szobrász, szül. Unllngen-

bon 1827 márc. 10., megh. 1903 febr. 2. München-
ben és Freiburgban tanult, 1852. Rómába ment,

itt Cornolius és Ovorbock pártfogásában részesült

és utóbb állandóan letelepedett. Klasszicista föl-

fogású dekoratív müveket készített a württem-
bergi király borgi nyaralója, a Szont-Pétorvár

melletti Oranienbaura, a Stuttgart melletti Rosen-

stein kastély, a stuttgarti kir. palota stb. számára.
Százakra raen mellszobrot és dombonnúvet min-

tázott uralkodók és kiváló tudósok után. Emlék-
iratai Lebenserinnerungen eines Bildhauers c.

(Stuttgart 1899) jelentek meg.
Kophal (állat), 1. Kölönte.
Kópháza, kisk. Sopron vm. soproni j.-ban, (1910)

1855 horvát lak., vasútállomás távíróval (Kóp-

háza-Balf), postahivatal. Közelében magánosan
álló régi templom van.

Kópia, 1. Copia ós Másolat.
Kopisch, August, német író és fest, szül. Bo-

roszlóban 1799 máj. 26., megh. Berlinben 1853
febr. 3. A festészetrl kezén támadt baja miatt

korán le kellett mondania. Ezután az irodalom-

nak és archeológiai tanulmányainak élt. Évekig
Olaszországban tart<Jzkodott és ö fedezte fel Capri

szigetén a híres kék barlangot. Mint író leginkább
humoros irataival és Danto-fordításaival (1840,

3. kiad. 1882) tíint ki. összegyjtött müveit Böt-

tichor adta ki : Gesammelto Werke (5 köt., Berlin

1856).

Kopitar, Bartholomaeus, szláv nyelvész, szül.

Ropnjeben (Krajna) 1780 aug. 23., megh. Bécs-

ben 1844 aug. 11. 1809-ben cenzorrá és udvari
könyvtámokká nevezték ki. Munkái : Gramma-
tik der slavischen Sprache in Krain, Kárnthen
und Steyermark (Laibach 1808) ; Glagolita Clo-

zianus(Wien 1836); Hesychii Glossographi disci-

polus Russus (egy ó-görög szöveg orosz glosszái

-

nak magyarázata) az értekezések egész sorával
a szlavisztika körébl (1839) ; Prolegomena a
Reimsben rzött ú. n. Texto du Sacre-hoz (Paris

1843). 1829. egy ideig a Wiener Jahrbücher der
Litoratur szerkesztését vette át. K.-nak 1818-ig
terjed irod. munkáit kiadta Miklosich : Kopitars
Kleine Schriften (Wien 1857). Halála után meg-
jelent Kvangelia slavice c. munkája is.

Kopits Jen, orvos, szül. Kajwsvárott 1869
nov. 15. Orvosi tanulmányainak bevégzé.se után
Dollingor mellett testogyenészottol foglalkozott

;

1898 óta a fvárosban magán tostogyonészeti in-

tézetet tart fenn. 1905 óta a Stefánia gyermek-
kórház testegyenész forvosa, 1908 óta egj'etemi
magántanár. Szakmájába vágó számos dolgozata
jelont meg a liazai és külföldi folyóiratokban.
Kopitz (Gopitz), szászországi község a drezdai

közigazgatiisi kerületben, (i»io) 6108 lak., jelen-

tékeny iparral és kereskedéssel.

Kopja, 2—2Vt méter hosszú döf lándzsa, me-
lyet a magyar lovascsapatok Is ogévszon a XVII.
az. végóig használtak. A K.-t ugyan rendszeresen
osak döfésre használták, de a külföldi (német és

olasz) kútfkben ismételten olvassuk, hogy kivéte-

les esetekben, mint a lándzsás gyalogosok (Lanz-

knechte) által képezett négyszögek megtámadá-
sánál, egyes csapatok a K.-kat, miután azokkal a
négyszögbe be nem hatolhattak, a gyalogosok
közé hajították s ezzel készítették el a közvet-

lenül utánuk jöv lovas-osztagoknak a négy-
szögbe való betörését. A K.-val felfegyverzett ide-

gen nemzetbeli lovast kpjás-nak, a magyar kóp-

jást pedig huszár-nak nevezték.

Köpje (holland), összetett délafrikai helynevek-
nél fordul el és^hegytett, dombot jelent.

Koplalás, 1. Éhezés.
Koplik-féle tünet, 1. Kanrjaró.
Kopó, a vadat csaholva nyomon hajtó vadász-

kutya (1. Kutyák). A K. szimat után nyomozza a
vadat és mikor megérzi a szagát, elnyifiántja ma-
gát, kergeti, míg a vadász elé kerül. Az elvesz-

tett nyomot ismét felveszi és a vadat megfordítja,

visszahozza, lövésre tereli. A K.-val való vadászat
egyike a legérdekesebbeknek, csakhogy kárral

jár, mert a vadat a területrl elzi. Azonban nagy
összefügg erdségekben, meredek, hozzáférhetet-

len hegységben, sr nádasokban a K. nélkülöz-

hetetlen. — K.-füzér, 1. Füzér.
Kopócsapáti, kisk. Szabolcs vm. tiszai j.-ban,

(1910) 841 magyar lak. ; vasútállomás táviróhiva-

tallal, posta.

Kopogó beszéd. Börtönökben, fegyházakban
az elkülönített rabok fként régebben K.-del érin^
keztek egymással. A falon történt kopogtatással
jelt adván egymásnak, a kopogások száma, tar-

tama és erssége szerint összeállították az ábécé
különböz betit s ilymódon érintkeztek egymás-
sal. Ez id szerint már alig használják.

Kopogó bogár (Anohium pertiiMX L., áiiat).

A faragó bogarak (Xylopha.ga) családjába tar-

tozó rovar. Hengerdod ; sötétbarna, majdnem fe-

kete; 6—6 mm. hosszú. Tora a fejet csuklya-

szeriíleg fedi. Ha hozzányúlunk, behúzza csáp-

jait és lábait s holtnak tetteti magát ; ha tzbe
dobjuk, akkor sem mozdul meg. Tle származik
a különféle régi bútorokon, ablakkereteken, ajtó-

kon található apró lyukak legtöbbje. A hím meg-
feszítvén lábait a fában lév járatában, fejével

elég ersen kopog, mire a nstény hasonlóképen
válaszol. E kétféle hang mintegy óraketyegésre
emlékeztet. Régi babona, hogy a haldoklók utolsó
óráját jelzi, innen halálóra, halálbogár elneve-
zése is.

Kopogós, régi magyar tánc, nevét a ritmusban
végrehajtott jellegzetes lábdobogástól nyerte.

Egyik fajánál, a szegedi K.nál a lányok patkót
verettek cipikre és a tánc közben olyan pokoli

zajt csaptak, hogy a kutyák riadtan futottak szét.

Innen a «kut>a-K.» név.

Kopogó szellena, 1. Spiritizmus.
Kopogó szú, a kopogó bogár (1. 0.) más neve.
Kopogó termesz a. m. könyvtetfl, 1. Fatetvék.
Kopogtatás (perai.'isio), a test falainak ütöge-

tése diagnosztikai célból. Feltalálója Auenbrugger
(1. 0.) 1761. Célja a kopogtatott helyen a mélyben
fekv szerv fizikai állapotának felismerése, ill. a
különböz légtartalmú szervek határainak meg-
állapítása a K.nál keletkez hang és a kopog-
tató ujj által érzett ellenállás segítségével. A
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kapott eredményt aztán dennográf segélyével

föi is rajzolhatjuk a bórre. Rondeeon az ú. n.

közvetett K.-t használjuk : a vizsgálandó test-

részre reá illesztjük bal kezünk mutató v. kü-

léps ujját, e^tlog o^ry alkalmas alakú, csontból

ragy rniis mefrfololó anyagW)! készült lemezt és

azt jobb közünk középs ujjával vagy kalapács-

csal ütitgetjük. A levegt tartalmazó szervek fö-

l(.tt ú. n. éles K.-i hangot kapunk. A légtelon

szervek K.-i hangja tompa. A légtartalom vál-

tozásai szerint e két véglet között minden át-

m»'ní't *«ir)fi)rdul.

Kopogtató, 1. Ajtókopogtaió.

Kopoltyú (branchia), a vízi állatok (halak,

rákok, cefalopodák, csigák, kagylók, férgek stb.)

lélogz6szer\'ei. A K.-k rendesen a test falának
kitüremlésoi, melyekben gazdagon ágaznak el a
véren<k. A K.-k v. .szabadon fekszenek, v. külön
üregben, zsacskókban (K.-íireg v. K.-zacskó) fog-

lalnak helyet. A felület nagyítása céljából sok-

szor fés- V. levélalakuan oimpázottak, v. bojt- ós

faalakuan elágaznak. A Héllélegzöknél (Entero-

Sneusta), Zsákáliatoknál (Tuixicata) és Gerinces-

Hatoknál (YerMnata) a K.-k az elöbélbl fej-

ldnek.
Kopoltyúivek, tágabb értelomben egyértelm

a zsigorívokkel (1. o.), szkebb értelemben a halak-

nál é.s a kétéltek lárváinál a zsigerváznak a ko-

poltyúkat hordó ivei. A K. között vannak a ko-

polfi/ítrt'sek. — A magasabbrendü gerinceseknél

(madarak és emlsök) K. és kopoltyúrések csak
az embriókorban vannak meg, késbb vissza-

fejldnek és a K. porcogós részei résztvesznek
a nyelvcsont, gégeporc(^k és a gégefed képzé-
sében.

Kopoltyúl&baak ( Branchiopoda, áiut.), az ízelt-

lábúak I Arthropoda) törzsén belül arákokf'CVíw-
tacea) altörzsében az alsóbbrend rákok (Ento-
mostr(u:a} osztályának, a levéllábú rákok (Phyl-

lofKxIa) rendjének egyik alrendje. Az ide tartozó

fajok páncélnélküliek (BramhipodidaeJ, vagy
kí^ióformájú meszes, kitines páncélt visel-

nek (Eitheridae), v. pedig hajlékony, pajzs-

forma és csupán a test hátát borító héjjal fedet-

tek (Apusidae). Nagyságuk 5 és 4—5 cm. közt,

lábaik száma 11 60 pár közt váltakozik. A
lábak alakja lapított, karélyos levélhez hasonló.

Legnagyobb részük édesvízi pocsolyákban él, de
sok fajuk a sósvizeket kedveli. Az A}ieinia (1. Sö-
féreg} fajok hazánk tömény konyhasós tavaiban
(pl. a tordai tavak) gj'akoriak. L. Branchipus.

Kopoltyúnélküliek láiiatj, 1. Ahranchiata.
Kopoltyúrós, 1. Kopoltyúivek.
Kopoltyús csigák (iiiati, mindazok a vízben

él csigák, amelyek kopolt^úkkal lélogzenek. A
K.-kat két nagj' csoportba osztják ; aszerint, hogy
a kopoltyújuk szívük eltt v. mögött van, megkü-
lönbiiztetnek : 1. Elülkopoltyúsakat (Proaohran-
chiata), amelyeknek lélegzszervei a szív eltt
a t<3st elején fekszenek ós 2. Hatulkopoltyúsakat
(Opisthobranchiata), amelyeknek kopoltyúi a
szív mögött vannak elhelyezve. Maguk a kopol-

tyúk fonalasak, féssek v. lemezesek. A K. leg-

nagyobb része tengeri, csak aránylag kevés kö-

zöttük az édesvízi csiga.

Kopoltyútlanok (áiiat). 1. Ahranchiata.

lUrai iVoyy Leaikono. XU. k4.

Koponya

Kopolja, áradások folytán víz alá kerül ter-

mészetes mélyedések, melyek mint jó halashelyek
szerepelnek.

Koponya (crauium), a csontváz legbonyolul-
tabb összetétel része, mely az emberen 22 csont-

ból áll. A csontok majdnem mind varratok útján
függenek ös.sze, néhány porcogós összeköttetés
s egy pár Ízület (alsó állkapocs) találhatta.

K. nincs minden gerinces állaton ; a legalacso-

nyabb rendek, melyeknek nincs K.-juk (mint pl.

az amphioxus), az acrania, a többiek a craniota.
Végigmenve a gerinces állatokon, a különböz
osztályokban különbözen fejlett K.-t találunk,

úgy az egészet, mint a részek relatív nagyságát
tekintve. A K. els, eredeti része a primordiMis
V. elemi K., mely porcogós alapon fejldik, míg
a többi része, az ú. n. fedcsontok, kötszöveti ala-

pon fejldik. A magasabb rend gerinceseken, ígj'

az emberen is a primordiális K. adja a K. alapját

s az arc egy részét, a fedöcsontok a K. tetejét s az
arc másik felét. A K., mint a törzs csontvázának
fels végdarabja, elssorban a gerincoszloppal

függ össze s miután némi fejldési kapcsolat is

van közöttük azon az alapon, hogy a gerinc-

oszlop alapformáját adó chorda dorsalis a K. alap-

jába is benyúlik, tetszets idea volt a K.-t fejlö-

désileg a gerincoszlopra vezetni vissza, amely
idea az elször Goethe által felállított, majd
Okén (1857) által kidolgozott csigolyadm életben

jutott kifejezésre. Ezen elmélet szerint a K. több
csigolyából ntt volna össze, amelyek rondolteté-

snknek megfelelen módosultak. Ez elmélet ma
el van vetve s csak annyiban állhat meg, hogy a

K. egy része, az si rész, chordával van ellátva

(palaeocranium), a többiben pedig nincs chorda

(neocranium).
A leírás alkalmával a K.-t két részre szokás

osztani, íífl^ .Sr.-ra(cranium cerebrale)ésarc-ir.-ra

(craniumviscerale). Az elbbi az agyvelt magába
záró tok, az utóbbi az érzékszervek s a bélcsatorna

feji része számára több kisebb üreget zár körül.

Az agry-K. 8, illetleg, ha a homlokcsontot
kettnek vesszük, 9 csontból áll. Hátul ós lent

van a nyakszirtcsont (os occipitale), meljraok kö-

zepén a gerincvel átlépésére szolgáló foramen
oocipitale magnumot találjuk. Hátul a nyak-
szirtpikkely emelkedik fel (squama occipitalis),

melyen több izoraréteg tapad. Alsó felszínén van
a két nyakszirti gumó (condylus occipitale), me-
lyek az els nyakcsigolyával izesülnek. Oldalt

a halántékcsonttal a foramen jugulare-t fogja

közre, melyen idegek s egy gyüjtér lép ki. A
nyakszirtcsont eltt van az ékcsont v. ikcsont (os

sphenoidale), meljTiek teste (corpus), egy pár kis

szárnya (ala parva) és nagy szárnya (ala magna)
s röpül nyujtványai (processus pterygoideus)

vannak. Fontos rajta a fels felszínén lev török

nyereg (sella turcica) v. hj-pophysis-árok, mely-
bén az agj'függelék (hypophysis) fekszik. Kétol-

dalt a két halúntékc^sont (os tomporaié) helyezke-

dik el : ennek fi'észei a pikkely (squama), a K.

legvékonyabb része, a do6cso«< (os tympanicum),a
sziklacsont (os petrosum) sa csecsnyujtrány (pro-

cessus mastoideus). Belsejében, mint igen fontos

érzékszerv, a hallószerv van elhelyezve. Ell van
a homlokcsont (os frontale), mely eredetileg jobb
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és bal félbl áll, de özek korán összennek. Pik-

kelye felhajlik a K. tetejére, másik része a szem-

gödör tetejét alkotja. A közepén lev kivágásba
van beillesztve a rostacsont (os ethmoldalo), mely
igen Unom, törékeny lemezekbl van össze-

illevSztve s a szaglás szervét foglalja magába. A
homlokcsont, nyakszirtcsont s halántékcsontok

közé ékelve a K. tetejének legnagyobb részét a

hét falcsont (os parietalo) képezi.

Az agy-K. mint varratok útján összefzött tok

két részre osztható, K.-alapra (basis cranii) ós

K.-tetöre (tombí v. calvaria cranii). Az alap kom-
plikáltabb alkotású, erek és idegek átbocsátására

számos nyílással van ellátva, a tet sima s felül-

rl borul reá az agyvelre.
Az arc-K. az emberbon kisebb jelentség s

gyengébben fejlett, mint az agy-K., míg állatokon

az arány fordított, az arci rész ersen elöretoló-

dik s az agy-K. hátul marad. Tizennégy csontból

áll, melyek közül csak a feb állcsontok (ma-
xilla) s az állkapocs (mandibula) nagyobbak, a
többiek, ú. m. a 2 járomcsont y.pofacsont (os zygo-

maticum), a 2 szájpadcsont (os palatinum), az

ekecsont (vomer), a két alsó orrkagyló (concha
inforlor, os turbinatum), a két könnycsont (os la-

crimalo) s a két orrcsont (os nasalo) aprók. Míg
az agy-K. egy nagy üreget zár körül, az arc-

K.-ban több kisebb üreg van, a szemüreg (orbita),

onnok hátsó részén két hasadók van (flssura orbi-

tális) ; továbbá az orrüreg (cavum nasi) s ennek
melléküregei (sinus paranasales), a szájüreg (ca-

vum oris), továbbá oldalt több tájbonctanilag fon-

tos árok.

A K.-csontokat varratok (fejvarratok) egyesí-

tik, amelyek által a csontok egymással oly mó-
don függenek össze, hogy fogaikkal egymásba
kapaszkodva, vagy lapjukkal egymásra simulva,
kötszövet által vannak egybetartva. A varra-
tok az arc csontjain s az agy-K. csontjainak egy
részénél az érintkez csontok szerint vannak el-

nevezve. Csak a K.-tetö nagy varratainak van
külön, jellemz nevük, ós pedig : koszorúvarrat
(sutura coronalis) a homlokcsont és falcsontok kö-
zött, nifihmrrat (sutura sagittalis) a két falesont

k6zt,pikkelyvai'rat (sutura squamosa) a halántók-
osont és falcsont közt ós lambdnvarrat (sutura

lambdoidea) a falcsontok és nyakszirtcsont közt. A
varratok egyes pontjait a koponyamérésnél (kra-

niometria) kiinduló pontul használjuk ; ilyen pon-
tok a koszorúnyilpont (bregma) a két varrat talál-

kozásánál, a lamltda a lambdavarrat csúcsán, az
obelion a tet legmaga-^sabb helyén, az inion a
küls nyakszirti gumónál, az asterion a csecs-

nyúlvány, falcsont és nyakszirtcvsont találkozá-

sánál 8tb. Az arckoponyán is vannak ilyen pontok,
igy 8 dakryon a szemgödör mediális oldalán.

A varratok nem maradnak meg mindvégig,
elrehaladott korban elcsontosodnak (cranioscle-

roels), esetleg teljesen elsimulnak.

A K. emhertani szetnponthól igen fontos. Az
antropológia a XIX. az. közepéig alig állott más-
ból, mint K.húvárlatból. A K. súlya Kranse sze-

rint +68—1081 g. közt változik 8 közóp(«rk^kl)en

férfiaknál 731, nknél 655 g. súlyú. Csontjainak
vastagsága helyek szerint különböz : így a fej-

tetön 6—7 mm., a halántókpikkelyon 2 mm., a

nyakszlrtdudóron pedig néha 16 mm. Felülete kb.

670 cm».

A különböz életkorban a K. alakja más és

más. A szülés deformálja ugyan, de már az els
napokban viaszanyeri természetes alakját. Az
els hónapokban bizonyos küls befolyások kisebb

alakváltozást idézhetnek el rajta, általában

azonban örökldik a szüli K.-alak, úgy hogy az
els életév után a gyermek K.-ja már felnttkori
alakját mutatja s a növés alatt csak a részletek-

ben változik. Újszülöttnél az egyes csontokat még
hártyák kötik össze, melyek kettnél több csont
találkozási helyén ú. n. kutaeskákat (fonticuli)

alkotnak. A legnagyobb kutacskát a koszorú- és

nyílvarrat találkozási helYcn fejelágyának neve-
zUí. Jellemz a gyermek K.-jára az agy-K. relatív

nagysága, az arc-K. fejletlensége (a fogak hiánya
V. gyenge fejlettsége következtében), a homlok-
és falcsontok feltn görbültsége (homlok- és fal

-

dudorok), a kicsiny csecsnyúlvány, az aránylag
nagy szemüregok. Késbb az állandó fogak ki-

búvása ersen megváltoztatja az arc alakját.

A ni K. általában kisebb, vékonyabb csontú,

könnyebb, mint a férfié. Izomtapadási helyei,

lécei, tarajai, nyúlványai gyengébbek, az egész
K. általában simább, a homlok- és faldudorok
fejlettebbek, arca alacsonyabb, a K.-tet aránylag
míigasabb, a csontos szemöldlvek és a csecsnyiil-

ványok gyengébben fejlettek, mint a férfinál. A
ni K. általában gyermekies alakú.

A K. teljes nyugalomban soha sincsen. Egyes
résdcinek fejldése még be sem fejezdött s más
részein már is megkezddik a visszafejldés, öre-

gedós. A varratok lassan eltnnek. Rendesen a
35—*0 év közt kezddik ez s a 60—70 év közt
fejezdik be. Kivételkép azonban szellemileg ki-

váló egyéneknél 80 éves korig nyitva mnradhat-
nak a varratok (Kant). Öregeknél a K. csontjai

mogvékonyodnak, a szivacsos csontállomány (dip-

loc) felszívódik, a K.-tet fleg hátsó részén er-
sen belapul, az arc a fogmedrek felszívódása kö-
vetkeztébon alacsonyabb lesz s az állkapocs mind-
inkább elbbre áll.

A K. alakja egyének és rasszok szerint rend-

kívül változatos, a különbségek azonban csak
kvantitativek. Minden rassznál mindenféle méreti
és morfológiai jelleg elfordul s csak azok gya-
kori.sága és kombin^iója jellemí az egyes rasz-

szokra. Ha pl. egy embercsoport hosszúfoj, az
csak az egyének többségére vonatkozik, s kevés
rövidfej is lehet közöttük. Kvalitatív rassz-jel-

leg nincs s az egyes csoportok közt átmenetek
vannak.
A K. rendes nlaki jellegeivel a kranioszkópia,

méreteivel pedig a kraniometria (I. Koponya-
mérés) foglalkozil:. Elfordulnak azonlian kóros
rendellenes K.-al;íkok is. Ilyen pl.amikrnkefália
(1. 0.) s ft hidrokefália (vízfejséf/. 1. o.). A varra-
tok korai elcsontosodása is megváltoztathatja a
K. alakját, amennyiben ilyenkor az illet varrati'a

merleges irányb.in a K. nem növekedhotik s

kénytelen más irányban fokozottabb mértékben
nni. így jön létre a vyere<ifejüscg (klinokefália),

csónakfejüséy(szkAfokof&Vm\tor()nyfejüség(akTo
kefália), kerekfejség (triehokefália). ferdefej-
ség (plagiokefália) stb. St ejíyoe népek mester-
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8ég«een íb megváltoztatja K.-jak alakját (I.

Koponyatorzítás) V. ö. Baiiels, GowhlechtBnn-
terscbiede ain S<li;id»'l (1897); u. a., Rassenunter-
8chie<ionm Sth.K'el (1904r); Le DoubU, Variation

do \'(ts du críuio (liKH); Fréáéric, Die nornirtlo

Oblitt'ratíon d^r Schádelnahto (1906); Langer,
Gesiclitsbilduníi (1870) ; Eanke, Dle öberziihligeii

Hautknooh^n des inenschl. Schiideldache8(1899);

Sergi, Variationen d"S monschlichen Stfhiidels

(1SK)5); Wel(kT, Wachstum u. Bau des inensch-

lichon Schii'iels (1862K

Koponyaalak, 1. Koponya-
Koponya-amolettek. Számos franciaországi,

algoriai és uiás lelet tanúsítja, hogy az óskorban
g^'akran vógeztek trepanációt és podig úgy él-
kön gyógycélból, miut holtakon, amely esetben

a kimetszett koponyadarabot amulettként visel-

ték, ezeket nevezik K.-nek.

KoiMnyacsontok. 1. Koponya.
Koponyafekvés. I. Moíjzatfékvések.
Koponyaíúrás, 1. Embriotomia, Kraniotomia.
Koponyagyüjtemény, I. Embertaniintézet.
Koponyaizmok, 1. Fejizmok.
Koponyajelz. Betzius András fellépése óta

(1842) az antropológiában nagy szerepet játsza-

classlflcaton et la nomenclatare cranlologiquo
d'aprfes les indíces céphaliqnee (1872) ; Mies-Bar-
tels, Über die grösste Breite des monschl. Him-
schádels (1904) ; Török, Versuch einer systema-
tischen C^harakteristik des Cephalindox (1906);
h'ürst, Indoxtabellon (1902).

Koponyalékelés (trepanáció, anatrézu!),h\LO-
ponya üregének Sf>b<'8/i moenyítása. K.-t a követ-
kez ükoktK*! szokás végezni : 1, valamely kUlsö
erömúvi hatás folytán a koponyacsont belapult s

az agyvelre nyomást g>'akorolódarabjí\nak,vala-
mint 2. az agyvelöbe jutott, s arra nyomái-t gya-
koroló idegen testnek (golyó, késhegy stb.) eltávo-

lítása céljából ; 3. az agyvelben, v. burkai között
felgj'ült genny, vér lebocsátására, vérzés csillapí-

tásara ; 4. agyveldaganatok kiirtására ; 5. kóros
okokból raegnövekodett agyvelönyomás csökken-
tése szempontjából (dokomprassziós trepanáció):

6. az epilepsziák bizonyos alakjánál stb. Ha a
K.-t csak kis területen végzik, úgy erre a célra a
koponyalékelt (trepán, trephine) használják (1. o.)

;

ha az agys'elnek nagyobb darabját akarják sza-

baddá tenni, úgy inkább az oszteoplasztikus

K.-hez folyamodnak, amelynek segélyével a ko-

ponya egyik felét is szabaddá lehet tenni. Az

1. ábn. Hosaú (doUchoke(ál)
koponya.

S.ábn. Kfiséphoauú (meiokefil)
koponya.

S. »bra. MTid (brachikefál)
koponya.

nak az á. n. jelzö-k, vagyis két méretnek ^^-
máshoz való százalékos viszonyai. Ma már igen
sokféle jelz van alkalmazásban : K.-k. arcjebsk,
•zemüregjelz, orrjelz, szájpad-jolzö stb. A K.-k
között a legnevezetesebb a Retzius által felállí-

tott kefál-index vagy hosszúság-szélességijeizö

:

(koponyaszélesség X 100 \
~ k^í^ah^-^ság^ > '"^'y nagyjából

az agykoponya általános alakjáról tájékoztat

bennünket. A K. alapján a különböz koponyá-
kat a következ csoportokba osztják (1. az 1—3.
ábrát):

1. Tólaigot hocssúfejfiaég (biperdoUehoko-
íAlia) -«»»-if:

f
. Hosuáfejttséi? (doUchokefáUa) _ ... 700— 74-9 .

3. KtMpfeJftaég (meíokefálla) „ 750— 79-« •

. IWTldfeJü»é? (brachlkefálla) 80-0-849 •

h. Túlüif^oa rCridfeJUrói; (biperbraehik*-
íilía) »6-0-tól felfelé

Téves azonban azt hinni, mintha a jelzkalap-
ján egyedül osztályozni vagy megkülönböztetni
lehetne az egyes embercsoportokat. A jelzk csak
becses segédeszközök, melyek óvatosan kezelve
igen becses eredményekhez vezetnek, mindig
figyelemmel kell azonban lennünk a jelzket al-

kotó eredeti méretekre is. V. ö. Broca, Sur la

oszteoplasztikus K.-t vésvel, v. megfelel marók-
kal, körfrészekkel, fúrókkal végzik, a kimetszett

koponyacsont a környezettel börlebennyel függ
össze, s a mtét befejezése után visszafektethet
a helyére, ahová ismét ben. A K. ra^a. mai
technikája s az aszepszis mellett nem veszélyes

beavatkozás. Némely kulturátlan nép között még
ma is szokásos a gyermekek koponyájának meg-
lékelése, hogy bizonyos betegségektl mentek
maradjanak. L. még Trepanáció.
Koponyalékel (trepán) harangalakú frész,

amely forgatva a koponyán kerek korongokat
frészel ki. A kimetszett csontkorongot megfelel
fúróval (tirefond) emeljük ki s a köralakú rés

széleit az ú. n. lencsekéssel simítjuk el, amely a
kemény agyvelburok m^:védéséro szolgáló lap-

pal bir. A K.-t más csontosfalú üregek megfúrá-
Sára is használják,így a szegycsontot, csövescson-
tok velürogét stb. szintén ilyen eszközzel fúr-

hatják meg, cmegtrepanáljáks.
Koponyamérés (gör. kraniometria ; 1. a kéf-

mellékletd ).'S\ii\th(tfiY a kojwnya morfológiai vizs-

gálatánál szubjektív momentumok és hibák tete-

mesen csökkentik az eredmény érteikét, a kranio-

lógia m^alapít^'isa után csakhamar mérni kezd-
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tók a koponyát. Camper a szögmérést, Retzius

pedig a jelzket vezatte be. A XIX. sz.-ban a leg-

több antropológus fleg K.-sel foglalkozott, úgy,
hogy ez ma az embertannak legjobban kidol-

gozott része. Minthogy a méréseket a külön-

böz tudósok mind más ós más módon végezték,

csakhamar mérési útmutatásokra volt szükség, a

minket Broca, Schmidt, Török, Lusclian s leg-

újabban Martin szerkesztettek, másfell pedig

kongresszusok, megegyezések által törekedtek a

sokféle mérést szabályozni, egyöntetvé tenni

(frankfurti, monakói megegyezés). Mindenek-

eltt meghatározták a fix ú. n. méröpontokat

(1. 0.), melyek között a méréseket eszközölni lehet

(Broca, Török ; nasion, bregma, inion, hasion,

lambda stb.) s ama síkokat, melyekbe a kopo-

nyát be kell állítani (német-, francia-, Barclay-,

Aehy-, Rieger-, Schwalbe-, Klaatsch-fé\e vízszin-

tes), hogy a különböz méretek összehasonlítha-

tók legyenek. A K. legfontosabb elve ma az,

hogy csak morfológiai szempontok szerint szabad

mérni. Mérik a koponyának és egyes részeinek

kiterjedését a különböz síkok irányában (egyenes

és görbe vonalméretek), a koponya kerületeit, gör-

béit, az arc- és agykoponya szögeit (Camper-féle,

Tacquart-fóle arcszög), st újabban háromszögeit

is (Klaatsch'féle kraniotrigonometria a. m.

koponyaháromszögtan). Az egyes méreteknél

nemcsak azok abszolút nagyságát, hanem a kü-

lönböz méreteknek egymáshoz való százalékos

viszonyát, az ú. n. jelzket is (1. Koponyajelz)
vizsgálják. Megállapítják az egyes méretek és jel-

zk ingadozási szélességét, gyakorisági és mér-

tani középértékeit, kraniometriai sorait, hogy be-

llük a rasszjellogeket leszrjék (brachykrania,

doliehokrania, eurikefália, brachyprosopia, lepto-

prosopia, chamaeconchia, hyperconchia, anaba-
ziália, katabaziális koponyatipus stb ). A K. foglal-

kozik a koponya felületének, köbtartalmának,

súlyának meghatározásával. A különböz kopo-

nyákat újabban és igen eredményesen a körvonal-

rajzok (diagrammok, diagraph) alapján hasonlít-

ják össze. A mérések exakt végrehajtására a leg-

pontosabb (nonius) és igen komplikált méreszkö-
zök szolgálnak. Vonalméreteknél tolókás ós ta-

pintó mérket, körzket (Broca, Virchow), szög-

mérésre különféle goniométereket (Ranke, Mar-
tin, Mollison, Török) használnak. Emellett van-
nak külön speciális méreszközök, pl. cephalo-

meter, Antelme-féle koponyamórö, állkapocsmérö

(Broca, Török), szemüregmér (orbitometer),

orrhátmér (Mereskovszkij), szájpadméró (pala-

tometor), ókszögmér (Török), arcszögmér stb.

St Tórök Aurél szerkesztett egy általános

koponyamért (ünlversalkraniometer ós gonio-

moter) is. A görbületek, kerületek mérésére sza-

lagmórket és ciklomótert (Mollison) használnak.
Mórós közben a koponyát ú. n. koponyatartókra
(1. 0., kraniophor) állítják fel s részben v. egész-

bon lo is rajzolják (l. Koponyárajzolás). A leg-

fontosabb kraniometriai eszközöket a képmellek-
léten látjuk. A K.-nek ma már szinte áttekinthe-
tetlen irodalma van. A sok túlhajtás mellett azon-
ban igen becses eredményei is vannak, különösen
újabban a koponyakörvonalrajzok alkalmaz.^
s a morfológiai vizsgálatokkal való szorosabb

kapcsolat óta. V. ö. Fürst, Indextabellea (1902)

és Einiges über anthropologische Winkelmessun-
gen (1906); Klaatsch, Kraniomorphologie und
Kraniotrigonometi-ie (1909); Laisckan, Die Kon-
ferenz von Monaco (1906) ; Martin, Anthropomet-
risches Instrumentarium (1903) ; Mollison, Neue
Instrumente zur Messung (1907) ; Török, Grund-
züge elner systematischen Kraniometrie (1890)

;

Wetzel, Apparate und Erláuterungen zur peri-

graphischen Technik (1911); 5roca, Instruction

craniologiques et craniométriques (1875) ; Ber-
tillon et Ghervin, Anthropologie métrique (1909)

;

Schlaginhauf'en, IxxT Diagraphentechnik (1912);

SchmicU, Anthropologische Methoden Í1888) ; Fa!-
kenburger, DiagraphischeUntersuchungen (1913).

Kopónyamér eszközök, 1. Koponyamérés.
Koponya-rachitis, l. Angolbetegség.
Koponyarajzolás (gör. kraniographia) : az

újabb antropológiai vizsgálatokban nagy szerepet

játszik s külön e eáka szerkesztett készülékekkel

(kraniograph, eephalograph) történik. Az eljárás

merleges vetítésen alapszik s a legtöbb rajzoló-

készülék úgy van szerkesztve, hogy egyik végét
végigjártatjuk a koponya lerajzolandó részein, a
másik ú, n. rajzoló vég pedig egyidejleg eredeti

vagy kisebbített nagyságban lerajzolja, illetve

merlegesen vetíti a koponyán érintett részekot.

A koponya a '. egész eljárás alatt egy koponya-
tartó-ra (1. o.) ersítve bizonyos vízszintesbe (n(>-

met, francia, stb.) van beállítva. Ilyen készüléke-

ket Lucae, Rieger, Lis.sauer, Broca, Klaatsch,

Martin, Wetzel stb. szerkesztettek (diagraph,

metagraph, perigraph, parallelograph, dioptnt-

graph, stb.) L. a Koponuame'rés cikkhez csatolt

képmellékletet. V. ö. Falkenburger : Diagraplii-

sche üntersuchungen (1913) ; Martin, Anthropo-
logisches Instrumentarium (1903) ; Schlaginha't-

fen, Zur Diagraphentechnik (1912); Stolhy^vo,

Der Osteophor-Projektiometer (1911); Wetzel,

Apparate u. Erláuterungen zur perigraphischen

Technik (1911) stb.

Koponyatan (gör. kraniológia) az emberi
koponya rendszeres tudományos vizsgálatával

foglalkozik 8 az embertannak egyik legterjedel-

mesebb, legjobban kidolgozott ága. A XVIII. sz.

végén Daubenton, Blumenbach, Sömmering,
Camper munkái alapították meg, a XIX. sz.-bjin

Retziics, Broca, Virchow,KoUmann, Török, Wel-
cker fejlesztették s újabban Klaatsch, Schwalbe,
Martin, Sergi, Wiljier stb. tökéletesítették. Két
frésze van, ú. m. a koponya alaki, morfológiai

vizsgálata v. koponyaszemlélet (kranioszkopia),
melyet Blumenbach alapított, s méreti vizsgálata

(krauiometria), melynek Camper^ Retzius ve-

tették meg alapját. A XIX. sz.-ban a kétféle vizs-

gálat mint két ellentétes irány szerepelt, de egy-
oldalú túlhajtásuk károsnak bizonyult. A koponya-
mérés legnagyobb túlhajtója Török Aurél volt,

ki 5000 méretet vett fel eg>' koponyán, a mor-
fológiai vizsgálatot pedig Serai vitte túlzásba

(zoológiai rendszer). Klaatsch és Schuxillte a két

irányt ogyesitotték s megállapították a koponya
alaki és méreti vizsgálatával egyformán foglal-

kozó modern kraniológiát. A modern K. a mor-

fológiai leirásra fekteti ugyan a fsúlyt, enn«>k

I
hiányait azonban az exakt mérések pótolják.





KOPONYÁMÉ

1. Brachykephal koponya oldalról (Sormatem-
ponüU.i Af= le^agryobb magaság; Bm =
bregma magasság: H— legnagyobb boBszúság:
h—h = német vúszintes; P< = arcszög.

2. Dolichokephal koponya oldalról iSormatemporalis).
Pm = fftlmagassájg ; H = vízsziutes hosszúság:
/H= legnagyobb bosszúság. Mér pontok : gb = gla-
bella; br = bregma; la = lambda; ín = Inion

:

ak = akaatbion ;
pr =. prosthfon; yn =: gnathion.

3. Kopoi
verticniit)

séz: Sz-

7. Ranke-(éle
ma(«wág-mautó.

8. Ranke-téle kranlophor. 9. a) Koponyatartó (kranlophor^; b) Ranke—Ma
' (éle szOgmérö (goniometer).

ta. ^1 IMoptrorraph : B» Martln-íéle kubunkranlophor. 1". Kr.Miiophor 'koponya m

tK$pmttmér9 imittin tOMn.



3 ESZKÖZÖK.

f.'türöl (.Vonna 4. KofOüyA tliMKJforma /rxmtafii). S—S=z
iroanMM- tefUMbb koaloknéleHis : a, », e. d= sxem-

I in-obb n«- cMArajriU* legusyobb é« mertlegM átméri ;

»—» omriliMaélen«K ; t>—»= Vircbow-íéie

arcnéletsés-

6. Tapintó-kOnö. 6. Tolókát mérA.

kis felilhús^a.
14. a) Martin-féle knbiuknuiiopbor : frl kfinonalnjtoló (dla^apb)

ilivM mnui %Aáumo%»





Koponyatartó — 21 Koponyatörés

K^ dorl

ÖHszehafionlító vizsgálata tárgyává teszi a kopo-

nya különl)öz<'» nlaki én m«'reti jellegeit úgy at

egyes egj'ónekiiól nem és életkor szerint, mint a

kttlOnböiö embercsoportoknál, söt az állatvilág-

hoz való Yiszonyát is. Könnyebb összehasonlítás

cólját)ól a koponyát bizonyos síkokban (német,

francia vlz8ziirtÉ8)*BiiormííA--ban (1. o.) vizsgálja.

A legapróbb réoletekre kitorjodó leirás mellett

fóleg az egyes jeUeg<^ T«riá<'ióját törekszik meg-
állapítani. Legfbb segítsége a koponyamérés
\\. o.), de újabban mind nagyobb súlyt helyez a

koponyárajzolfíft-nk (1. o.) s a tudományos fény-

képezésre U?. Az ily módon felépített modern K.-

nak nemcsak az A^embor csontnmradványait sike-

rült pontosan diagnosztitlkíUni, hanem a mai
rasszok vizsgálata terén \á mind értékesebb ered-

ményeket ér el. V. ö. Frasseito, Lezioni di An-

tropológia (1911- 13) ; Klaatsch, Cber die Varia-

tionen am Skelottederjetzigen Menschheit (Iy02);

Kraniomorphologie etc. (1909); Luschan, An-

thropologie (1905); Schmid, Anthropologische

Methoden; Barieh, Rassenunterschiede am Schá-

del (1904): Kollmann, Beitr. zur Kraniologie

1 1882) : Sergi, Variationen des menschlichen Schá-

dt'ls.

Koponyatartó (gör. kraniophor). Az egysze-

rbbek a koponyák mnzeális felállítására szolgál-

nak, az összetettebbeket pedig a kraniológiai

méréseknél és fényképezésnél az összes kopo-

nyáknak azonos vízszintesbe való beállítására

használják. Broca, Lucae, Seyfert, Martin, Mol-
lison. Török, Stoüivwo, Wetzel stb. szerkesztet-

tek Ilyeneket. L. a Koponyamérés cikkhez csatolt

képmellékletet.

Koponyátlanok, 1. Acrania.
Koponyatorzitás. .Az amerikai indiánusok, va-

lamint egyes ázsiai és csendes-oceánszigeti tör-

zsek fejüket meslwségeeen torzítják. A népván-
dorlás régebbi szikban s a bronzkorban Kurópá-

Inn is el volt twjedve a Kaukázustól egészen
nciaországig, f*t Bretagne és Normandia Iá-

éinál bizonyos fokban még ma is meg van. A
t a gyermekkorban hajtják végre, különböz el-

járás szerint. Néhol szíjjal, kötelékkel kötik kö-

rül a gyermek koponyáját, máshol léceket köt-

nek a gyermek homlokára, nyakszirtjére vagy
fejetetejére aszerint, hogy milyen alakúvá akar-

ják tenni a koponyát. Ranke kimutatta, hogj' a
K- nem mindig szándékos müvelet eredménye,
hanem bizonyos divatszokások, szúk fejkötök,

mane kendöfelkötés által is létrejöhet (Bretagne).

Bgyes amerikai indiánus törz.'^knél pl. a bölcs
fedödeszkája idézi el a koponyára gyakorolt ál-

landó nyomai: következtében, minthogy ott az
anyák gyermeküket a hátukra ersített bölcs-
ben vagy tartóban hordják. Minden egyes törzs-

nek meg van a saját K.-i divata. Néhol csak a
fnök családjának a kivált.sága. Bebizonyították,

hogy a K. az agyvelöre alig van káros hatással,

mert más irányban nhet a koponya. Gosse 16-

féle K.-t Irt le. Topinard két fcsoportba, ú. m.
a felegj'cnesed és a lapított vagy fektetett ko-
ponyák csoportjába osztja a különféle torzításo-

kat. A felegyenesed koponyákat 2 v. 4 oldalról

alkalmazott nyomás által idézik el, miáltal az
rövid és magas lesz. Ide tartozik az egyenes

nyakszirti torzítás a Peru vidéki pnelcheknél, a
nég>'szögletü K. a délamerikai índiánusoknál, az
ékalakú K. a nahuáknál. Legérdekesebb a 3 ka-

rélyü V. lóherolevélalakü K., mely a Sacriflclos-

sziget lakóinál divatos. A fektetett v. lapított K.-

nál a koponya hosszú és alacsony a homlokra v.

fejtetre alkalmazott deszka v. nyomás követ-

keztében. Ilyen a fektetett ékalakú torzítás a
karaiboknál, a gyrs K. Franciaországban stb.

Legismertebb közöttük az európai ú. n. makroke-

fál (1. 0.) torzítás. V. ö. Gosse, Essai sur les défor-

mations artiflcielles dn cráne ; Lunier, Déforma-
tions artiflcielles du crftne; Lenhossék József,

Des déformations artiflcielles du cráne; Török
Aurél, Cber einen neueren Fund von maeroce-
phalen Schádeln aus Ungam.
Koponyatorzolások (deformációk). A kopo-

nyának akár tenné.<zotes, akár mesterséges úton
keletkezett alakváltozásai, amik egyszerfien a
varratok elcsontosodása, vagy valamely betegség

folytán állottak el, mesterséges torzításoknál

pedig úgy keletkeztek, hogy a koponya arányos
növését pólyázással stb. megakadályozva, a nö-

vést egy irányba kényszerltették haladni. Ilyen

K. a makrokefália, a déformation toulou.<aine

és limousaine, a tíizföldi szívalakú deformáció,

mint mesterséges torzítások ; természetes torzu-

lások pl. a csiícsosfej (akrocephalia), nyeregfej
(klinocephalia), ferde fej (plagiocephaúa) ; ide so-

rolhatók a vízfejség áital okozott K. is (hydro-

cephalia).

Koponyatörés vagy a koponya boltozatán (a

fejtetn), vagy a koponyatok alapján lép fel, bár

igen sok esetben egyik helyrl át is terjedhet a

másikra. A boltozati törések többnyire ott tá-

madnak, ahol a koponyát valamelyes erszak
érte : rúgás, ütés (kard, balta, puska), nekiütódés

(asztalsarok, éles kdarab), lövés a leggyakoribb

okok. A koponyaalapi törések v. a fejet közvet-

lenül a fejtetn ért sérülésnél támadnak úgy,
hogy a boltozati törésbl kiinduló repedés ráter-

jed az alapra, vagy a fejet a szemüregen, orron,

fülön, szájon át ért sérüléseknek (szúrás, lövés)

következményei, vagy végre a test tengelyében

történt bármely behatásnak (esés a farra, lábra)

eredményei, ha az ert a gerincoszlop átvezeti a
koponyára. Minden K.-nek a veszedelmességét

két tényez szabja meg : a koponyatokban foglalt

agyvel és agyidegek sérülése az egyik, a ko-

ponya üregébe jutott fertzés a másik, kz olyan

tör^, amelynél a fed lágyrészek épek s amely-
nél az agyvel nem sérült, jóval könnyebb, mint
az, hol a br, vagy a szomszédos nyálkahártyák
(füll, orr, garat) sebesek, s ahol az agyvel szen-

vedett(agyrázódás, agyzúzódás, agynyomás, ideg-

zúzódájs). Halálos a K. agyhárt>ag>'uladás vagy
súlyos agj'sérülés folytán lehet. A koponyaalapi
törések mindig súlyosabb jelentségek, mint a

boltozati törések ; az utóbbiaknak felismerése is

jóval könnyebb, mint a koponyaalapi töréseké,

amelyek el lévén a mélyben rejtve, közvetlenül

nem tapinthatók, csak bizonyos közvetett tüne-

tekbl (vérzések a környez brben, a szemen,
vérfolyás az orrból, fülbl, szájból) diagnosztizál-

hatók. A K.-ek kezelése a töré« oka és a szövd-
mények szerint különböz.
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Koponyaüreg (cavum cranii), az agykoponya
csontjai által kUrülfogott Üreg, melyben az agy-

vel foglal helyet.

Koponyavadászat, 1. Fejvadászat.
Koponyazúzás, l. Kefalotripszia.

Koporsó, l. Szarkofág ós Temetés.
Koporsófa, l. Frészárú.
Koporsóvirág (növ.), 1. Saponaria.
Kopp Lajos, matematikus, szül. Budapesten

1860 doc. 14. A tanári pályára lépett ós 1909. a
fvárosi IV. ker. freáliskola igazgatója lett. Fbb
matematikai dolgozatai: Focusok a sjohaericus

kúpszeleten (doktori értekezés 1883); A: invariáns
elmélet eayüi alaptételérl (Math. és Phys. Lap.

I. köt.) ; Egy tétel a sokaságok elméletébl (u. o.

II. köt.) ; Régi magyar arithmetikák (1893) ; A
középiskolák egyenl jogosítása (1912).

Kopp, 1. Gt'org, bíboruok, boroszlói hercegér-

sek, szül. Duderstadtban 1837 júl. 27., megh.
Troppauban 1914 raárc. i. 1862-bon pappá szen-

telték, 1872. kanonok és érseki helynök, 1881.

fuldai püspök lett. Mint a porosz urakházának
tagja XIII. Loo pápát hathatósan támogatta a
májusi törvények revíziójára irányuló törekvé-

sében. 1887-bon boroszlói érsek lett, 1893. bíbor-

noki kalapot kapott.

2. K., Hermann, német kémikus, született

Hanaubán 1817 október 30., megh. Heidelberg-

ben 1892 febr. 20. Tanár volt a giesseni egyete-

men 1864-ig, amikor Heidelbergbe hívták meg.
Nevezetesebb munkái : Qeschichto der Chemie
(4 köt, Braunschweig 1843—1847) ; Einleitung

in die Krystallographle (u. o. 2. kiad. 1862);
Auroa Catona Momeri (u. o. 1880) ; Die Alchemie
in alterer Zeit (Heidelberg 1886) ; Die Entwick-
Inng der Chemie in der neuem Zeit (München
1883).

3. K., Joseph Eutychitis, svájci történetbuvár
és politikus, szül. Beromünsterben (Luzern) 1793
ápr. 25., megh. Luzernben 1866 okt. 2ö. Tanár
volt a luzerni liceumban. Az érdeme az, hogy
beható oklevóltanulmányok alapján megdöntötte
Tschudi krónikájának hitelét (Teli mondája), s

ezzel alapját vetette Svájc hiteles történetének.

Fmve : Gleschichte der eidgenössischen Bünde
(Luzern, Leipzig, Berlin 1845—1862, 5 köt.).

Azonkívül több oklevélgyjteményt bocsátott

közzé Svájc történetére vonatkozólag.V. ö. lAitolf,

Joseph Eutychius K. (Luzern 1866).

Koppá, görög botüjegy, mely a latin q-nak fe-

lel mog, mint számjegy 90-ot jelentett. Jegye (O).

Koppand, kisk. Torda-Aranyos vm. tordai j .-ban,

(1910)624 oláh és magyar lalc; u.p. Szind, u.t. Torda.
K. ós Túr közt a Túri patak áttöri az Aranyos-
raelléki hegységet, 3 km. hosszú keskeny szikla-

szorost képezve, moly regényes képzdményeivel
a tordal ha.sadékhoz hasonlít. (L. Túri luuailék.)
V. ö. Czirhusz Géza, A túr-koppándi hasadék
(Földr. Közlemények 1890. óvf.).

Koppanó, o^ldobójáték. Nagy Zsigmond fest-
mvész találta fel ; Budapesten Vizy Károly és
Halász Zsigmond vívómesterek mutatták be
1908. A K. magában foglalja a vivás ós céllövé-

szet alapelvét. Fejleszti az egész izomrendszert,
folytonos lélekjelenlétet igényel, növeli az ener-
giát. A játék abban áll, hogy 20 m. távolságban

szembe egymással leszúrják a céltáblákat. A játé-

kosok szembe állnak egymással a saját táblájuk

eltt, fejükön könny fejvédvel, melyek tetején

szintén van kerek papiros-cél, természetesen jó-

val kisebbek a céltáblánál. Apró tömör gummi-
labdákkal igyekeznek az ellenfél fejvédjén lévé

célt vagy a céltáblát eltalálni, mit balkarjukra
ersített könny brpajzszsal igyekeznek kivé-

deni, a golyókat elhárítani. Gyztes az, akinek
több g(ilyója érte a célt.

Koppantó (hamvvev), ollóforma, a végén tok-

kal és záróval ellátott eszköz, melyíyel a faggyu-
vagy viaszgyertya hamvát elcsípték, hogy a vi-

lágító láng annál szabadabban világíthasson.

Koppány v. Kupa, a tar Zerind fia, Somogybai
998. fegyvert fogott István vezér ellen, hogy a
vezéri hatalmat magának követelje s a gylölt
kereszténységgel s a nyugati reformtervekkel
szemben megoltalmazza az si hitet s polgári és

katonai szervezetet. Azonnal megrohanta lstvá»

fejedelem szállásait s elször Veszprémet ostro-

molta. Csata eltt Hunt és Pázmán lovagok német
módon lovaggá ütötték Istvánt, ki megfogadta,
hogy ha gyz, a pártütk javait a pannonhalmi
apátságnak adja. A gyzelem tehát a régi és az íij

Magyarország diadalának kérdése volt ; de ez

utóbbinak javára dlt el, A heves harcban Vencelia
megölte K.-t, seregét pedig szétszórta s így a nyu-
gati harcmodor fölényét is bebizonyította. K. tes-

tét István négyfelé vágatta, Somogy tizedét pedig

a pannonhalnii apátságnak adatta. K. fölkelése

volt Magyarországban az els eset arra, hogy val-

lás és politika a szabadság nevében szövetkezett.

(Szt. István nagyobb legendájában a 6., a kisebbik-

ben az 5., Hartviknál a 6., a Képes KrónikábaH
pedig a 36. fejezet.)

Koppány, máskép Kapatán v. Katpány (Gaia-
pamis) nemzetsége oklevelesen a XIII. sz.-tól

fogva szerepel ; de már 998. említik Koppány ve-
zért (1. 0.) ós száz év múlva K. püspököt, ki 1099.
Kálmán kiiály oroszországi háborújában Prze-

mysl alatt elesett. 1271-ben Sebestyén Gyr eltt
esett el, Miklós ós Mihály pedig több sebet kapott
s utóbb szintén elesett ; Benedek Bocs alatt sebesült

meg. E nemzetségnek Zala, Gyr, Komárom, Esz-

tergom, Sopron ós Borsod vánuegyékben 1352-ig

28 birtoka volt ; ezek közt Zalában Koppány. V. ö.

Wertner, Nomzets. II. 150—157.
Koppáiiy, a Kapós baloldali mellékvize, ered

Somogy vm. É.-l részében Karád mellett, eleintén

dél, majd kelet felé folyik s Alsómajsánál a Ka-
pósba ömlik. Hossza mintegy 75 km.
Koppánymegyer (azeltt : Megyer), kisk. So-

mogy vm. tabi j.-ban, (i9io) 706 magyar lak.;

va.«!Útállomás táviróhivatallal (Nagybábony—K.),

u. t. Nagybábony.
Koppáiiy monostora a gyri egyházmegyében,

Acs és L,j-Szny közt feküdt. A bencések ezen
monostora 1233—1268 közt a komáromi várhoz
tartozott. Szerzetesei a törökök els bécsi hadjá-
ratai után elszéledvén, 1537. Baranyay Mátyás
tatai várparancsnok kezdte használni. 1540-bon
I. Ferdinánd visszaadatta a pannonhalmi fapát-
nak, ki 1581. zálogba adta javait, hogy kijavít-

hassa a pannoniialmi várat és a leégett monostort.
Pár óv múlva a Zichyek kapták. A Komárom fö-
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lötti monostori apáteá(; nérea elmét a király most
is oestofrutja.

Koppányssántó (azeltt: Szántó), na^k.
Tolna vm. tamási j.-ban, (10101 1697 magyar lak.,

postahivatal : u. t. Szakos.

Koppurberg. STódország egyik vadregt^nyes

ss^négfl kerttlete, melyet Dalame 0- 0.) néren
te nevozDok.

Kopp&sztók&asa, 1. Cserzóvargaság.

Koppay József, fostö, szül. 1857 márc. 15.

Eleinte ópitéáz akart lenni s járt Is a bécsi poli-

technikuiura, de abbahagyva e tanulmányait, Ma-
kwtnAl és Canonnál tanult festeni. Fképp a

kÖim>'e<1 >^«-'»"' tfvhnikát kedvelte s hamar nép-

szervé ed ni alakjai s arekéi)ei révén.

ISí^beii Abo, késbb Bécsbe ment, ahon-

nan lUkalini genro-illusztrációkkal is ellátta ki-

vált a nemet képes lapokat.

Koppé, Johann Gottlieb, gazda és író, szOl.

BeeftlatiKin 1782 jan 21., megh. u. o. 1863 jan.

1.
'

i/ad els fölében Németország egyik

lev'j yebb g>'akorlati gazdája, szakirója

8 taníciáa volt. Thacr A. 1811. a möglini gazd.

iskolájához hívta meg a gazdaság é^ juhászat

kezelésére s vezetésére : Itt irta meg igen elterjedt

monkáinak nagy részét. Utóbb magánosok birto-

kait igazgatta, a kieuitzi uradalmat kibérelte s

itt 1837. egeikét az els répacukorgyáraknak ala-

pította. Igen termékeny szakíró volt. Fómunkája

:

Unterricht im Ackorbau und in der Viehzucht,

mely 1 1 kiadást ért, magjarul Gcdgóczy K. for-

dításában Földmivelós és állattenyésztés c. jelent

meg (3. kiad. 1863). Továbbá : Revision der Acker-

bausycteme (181í<) ; Anleitung z. Kenntnis, Zucht

u. Pflego der Morinoe (1827): Anleitung zu ei-

nem neuen vortheilhaften Betrieb der Landwirth
schaft (3 köt., 6. kiad. 1856) stb.

Koppi Károly, történettudós, szül.Váczon 1744
febr. 26., megh. Nagykárolyban 1801 ápr.6. Mint
kegyesrendi nüvendék és pap sokfelé tanított,

1774. Bécsben nevelsködött. 1777-ben a kassai,

1780. a kolozsvári akadémián tanított, 1785. a
pesti egyetemen történettanárrá nevezték ki. Me-
rész és hazafias eladásait nem nézték jó szem-
mel, s fölhasználva ürügyül összeköttetését a
Martinovics-társaság beavatottjaival, 1796. eltá-

volították az egyetemrl. Tudományos mveinek,
fll> :>rténeti dolgozatainak, melyek mind
lat <, nagyrésze kéziratban maradt ; 15
nyoiiiuu'ttí müve közül nevezetesebbek: Prole-

gomena Históriáé occlesiasticae (1786); Praelec-

tiones historicae (1787); História belli Cosacco-

Polonici (1789): Jus electionis História stirpis

Arj^aiianae (1790, elkobozták).

Kopra (copra. nör.), 1. Kókwfzolaj.
Kopremézis (gör.) a. m. bélsárhányás (1- o.).

Koprivna, adók. Veröcze vm. eszéki j.-ban.

(i»io) 350 szerb és horvát lak.: n. p. Laczháza,
u. t. Krnestinovo.

Koprivniea (Kaproncza, Kopreinitz), sz. Ur.
város Horvát-Szlavonországban, Belovár-Körös
vmegyében, a Koprivniea völgyében, (1910) 1324
házzal és 8018 lakossal (közte 7138 horvát,

120 szerb, 271 magyar, 232 német) ; a K.-i járási

szolgabírói hivatal széke, van járásbírósága és
adóhivatala, küzjegyzsége, gimnáziuma, fereno-

rendi kolostora, ecet- és szeszgyára, barnaszén
bányája, 3 takarékpénztára és több hitelszövet-

kezete, téglagyára, vasúti állomása, posta- és

táviróhivatala, telefonállomása ; vára, régi ro-

mán stilú temploma. Lakói élénk kareatodést
úznek. K. már 1308. említtetik város gyanánt

;

1356. szabad királyi várossá emeltetett s vásár-

jogot nyert. 1427. Zsigmond király K. várost és

várát Albcn Iván zágrábi püspöknek zálogosíta

el. 1526. szept. 23. itt ült össze a horvát tarto-

mánygylés, mely Prangopán Kristófot Horvát-
ország 'gyámjává és oltalmazójává^ választotta

meg. A török betörések idejében K.-t megersítet-
ték 8 jelentékeny en'jsség maradt egész a XIX.
század közepéi;;, amidón ertdltvényeit lobontották.

KoprivniSki Ivanec, adók. és pk. Várasd vm.
ludbregi j.-ban, (1910) 1731 horvát lak. ; u. p. és

u. t. Kopri\Tiica.

Koproiágia (gör), bélsárevés, zavart elméj
betegek cselekedete.

Koprofita (aOv.). szkebb értelemben azok a
növények, amelyek az állatok ürülékén élnek,

pl. a gombák, különben pedig a. m. szaprofita.

Koproíór (gör.), pormentes szemétgyjt és
szállító készülék. Pormentes használataazon alap-

szik, hogy házakban, egészségügyi intézetekben,

kaszárnyákban és utcákon fojtóau elzárható cin-

kezett normálig gyjtedényeket állítanak fel s

ezekbe rakják bele a felgjülemlö szemetet. A
szemét elszállítása pedig úgy történik, hogy az
edényeket vasrednyökkel ellátott gyüjtkocsiba
tolják s így szállítják el.

Koprolalia (gör.), ocsmány szavak kiejtésére

kényszeritó idegbaj, többnyire hisztériás alapon.

Koprolítok (gör., hélsúrkövek), sviiági állatok,

fképen szauriusok és halak megkövesült ürülékei,

melyek különösen a rati .szisztémában, a liaszban

ós a krétaszisztéma legfelsbb rétegeiben fordul-

nak el. Különösen fonto-sak azért, mert az svi-
iági állatok táplálkozási vi.szonyaira nézve adnak
fölvilágosítást. Ig^' például az ichthyosaurusok
koprolitjai világosan mutatják, hogy gazdáik
falánk ragadozók voltak. Madarak bélsarának
halmaza adja a guanót. Sokszor tévesztik össze

a K.-at a foszforit-gumókkal, melyeket igen gyak-
ran szintén K.-nak mondanak. Mindkettnek ne-

vezetes közös tulajdonsága a nagy mészfoszfát-

tartalom ; a K.-ban 50— 75'*/«. azonkívül vagy 5V«
magnéziumfoszfát, továbbá mészkarbonát, kén,

vas, klór, ammóniák és szerves anyagok, kevés
kálium is. Nagyobb ipari alkalmazásuk—a guanót
persze kivéve — nincs, mert ami koprolit néven
kerül a kereskodósbe. az tulajdonképen alakra

nézve hozzá hasonló foszforit-gimió. Hazánkban
szép K. kerültek ki a nagykovácsii középeooén
széntelepekbl.

Koprologia (gör.), a bélUr&lék orvosi vizsgála-

táról szóló tan.

Kopropkafira (gór.), azon állatok gyjtneve,
melyek más állatok ürülékével táplálkoznak. Ilye-

nek találhatok a rovarok, halak stb. körében. L.

még Gavajtúró bogarak.
Koproestázis (gör.), 1. Székrekedés.

Koprova, a Magas-Tátra liptóvármegyei (Ny.-i)

részének egyik legnagjobb völgye ; kezddik a

2370 m. magas K.-csácstól D.-re s eleintén Hlinszka
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név alatt ENy. felé húzódik, majd kissé kitágulva

I)Ny.-ra fordul s a Tycha-völggyol egyesülve a

Vág liptói lapályára nyilik.A HÍinszka-völgy fels

részébl ösvény vezet a K.-hágón (2149 m.) át a

Menguszfalv i-völgybe.
Kopsa (állat), 1. Kölönte.

Kopt, 1. Koptok.
Koptatás. A malmokban a tulajdonképeni liszt-

^'yártást, a gabonaneraüek felaprítását megelz
mvelet. A K. célja : 1. a gabonanemüek közé

keveredett idegen alkatrészek (k, föld, zsineg,

különféle gyoramag) eltávolítása ; 2. a gabona-

nemüekre tapadt tisztátalanság, élsdi leszedése

;

3. gabonanemüek « szakálla-részének a leszedése.

E mvelet nélkül egészséges, tiszta s eltartható

liszt nem készíthet.

Koptatógépek célja a gabonanemüeket az r-
léshez elkészíteni, e végbl minden keverék-

anyagtól, gyommagvaktól s a gabonaszem héjára

tapadt tisztátlan.ságon kívül a szakálltól is meg-
szabadítani. A K. közé tartoznak : a vasrószek

elkülönítésére a mágnesgóp, a rögök, zsineg, kö-

vek 8 hasonló, de nagyobb keverékanyag elkü-

lönítésére a rázószita, a gömböly magvak elvá-

lasztására a trirök, a csira, a szakáll s a leg-

küls héjrész leszedésére a hámozógépek, a könny
tisztátlanságok elválasztására a tarár. Lényeges
részei a koptatónak a szellöztetögépek és a tömls
porgyjtk. Azon esetben, ha a búzát az rlés eltt

megmossák, a fenti gépeken kívül használatosak

a különböz búzamosó-, kelválasztó-, szárító-

gépek.

Kopt egyház, 1. Koptok.
Kopt mvészet, a kora-keresztény Egyiptom

mvészete, mely a IV. sz. közepétl a VII. sz.

végéig hozta létre legjellemzbb alkotásait, kivált

a nagy számmal keletkezett kolostorokkal és

temetkezési helyekkel kapcsolatban. A K.-ben a
hellenisztikus mvészet hatása egyesül a régi

egyiptomi hagyományokkal és a perzsa, valamint
szíriai mvészet befolyásával. Az építészet te-

rén legjellemzbb alkotásai a rendesen 3 apszisú,

kupolás kolostortemplomok, melyek belsejét er-
sen stilizált, misztikus felfogású festmények és

pazarul alkalmazott, de száraz ornamentika díszí-

tették. Nevezetes templomok : Szt. Menas búcsú-

járóhelye Alexandria közelében, a Senudi által

alapított 2 kolostor (ú. n. vörös ^ fehér kolostor)

temploma a líbiai sivatag szélén, a baúiti, nega-
dahí és a Nátron-pusztában lev kolostorok stb.

A koptok temetinek sírkövei sajátságos primitív

dombormveket mutatnak. Nevezetesebbek ezek-

nél a szövetek, amelyek fleg a múlt század 80-as

évei óta igen nagy számmal kerültek el a sírok-

ból ós a toxtilis mvészet és viselettörténet leg-

fontosabb emlékei közé tartoznak. K gazdag figu-

rális és omamentális dísszel ellátott szövetek a
kairói múzeumon kívül fleg London, Berlin ós

Lipcse iparmvé.szeti múzeumaiban taláihatc^k, de
a Magyar Iparmvészeti Múzeumban is szép so

rozat van bellük. A kisplasztika terén kivált az
TBlefántcsontfaragás virágzott és termékeit Njm-
gaton is elterjesztette. A K. az arab hódítás (640)

után mindinkább az iszlám mvészetének adott

helyet Egyiptomban. V. ö. Butler, The anciont
coptic cburches of Kgypt (Oxford 1884); Forrer,

Die Graber- und Textilfunde von Achmim-Pano-
polis (Strassburg 1891) ; Dillmont, L'art chrétien

on Égypte (Domach 1895) ; Ebers, Die koptische

Kunst (Leipzig 1892) ; ^ocA;,Matériaux pour servir

á l'archóologie de í'Bgypte chrétienne (Szent-

Pétervár 1901); Gayet, L'art copto (Paris 1902);

Strzygowski, Koptische Kunst (Leipzig 1904).

Kopt nyelv, a régi egyiptomi nyelv fejldésének
legutolsó foka, mely az arab hódításig Egyiptom
népnyelve volt; a hódítás óta az arab nyelv

ell mindinkább kiszorult ; Alsó-p]gyiptomból már
a X. sz. óta, míg Eelsö-Egyiptómban, ahol a régi-

ség hagyományai tovább maradtak fenn a nép
között, még a XVII. sz.-ig használták. Azóta
csakis mint egyházi nyelv maradt fenn. írására

a görög betkbl származó jegyeket használnak,

csakis néhány, a görögben meg nem lev hang
kifejezésére alkalmaznak az egyiptomi démotikus
írásból származó jegyeket. A K. több nyelv-

járásra oszlik, melyek között legnevezetesebbek
a felsö-egijiptomi (máskép szahidi v. tébai) és az

alsó-egyiptomi (máskép boheirita v. alexandriai).

Mindkett, valamint még egyéb apróbb nyelv-

járások az irodalomban is érvényesültek, mely
túlnyomóan az egyháztörténet és teológia körére

terjed. Csakis legújabb idben tntek el az
Egyiptomban talált papiruszok közt világi ós
köznapi tartalommal bíró okiratok is K.-en. A K.
a hamita nyelvcsaládhoz tartozik, nagy szám-
mal van benne görög kölcsönszó ; a sémi nyelv-

családhoz való viszonya, melyet legelször Ben-
fey vizsgált meg (Über das Verháltniss der

ágyptischen Sprache zum semitischen Sprach-
stamm, Leipzig 184-i) mindeddig nincsen véglege-
sen tisztába hozva. A K. tanulmányozásának leg-

jobb segédeszközei a legújabb idbl : Stern L.,

Koptische Grammatik(Leipzig ÍS&))ésSteindorff,
(Porta linguarum Orientalium XIV. köt.). Szótá-

rak: Tattam, Lexicon Aegyptiaco-Latinum etc.

(Oxford 1835) ; Peyron, Lexicon linguae Copticae

(Torino 1835) és Parthey, Vocabularium Coptico-

Latinum ot Latino-Copticum e Peyroni et Tattami
lexicis concinnavit (Berlin 1844). Etimológiai ta-

nulmányokat a K.-rl Ábel tett közzé : Koptische
Untersuchungen (2 köt., Berlin 1876—72). Szöveg-
kritikai és exegetikai tanulmányokat Oscar von
Lemm Koptische Miscellen címen foljiiatólag a
szentpétervári tud. akad. Bulletinjében közöl, eddig

(1914) 134 darabban. Irodalomtörténet: J. Lei-
poldf, Gesch. d. Koptischen Literatur (Die Litera-

turen d. Orients in Einzeldarstellungen VII., Leip-

zig 1907) ; A. Baumstark, Die christl. Literaturen

d. Orients, I. köt. (Göschen-gyöjtemény 527. sz.).

Koptok, az ókori egyiptomiak utódai; így
nevezik az egyiptomi keresztényeket. A név
némelyek szerint Kopto várostól származik. Mi-

után a nép nagyobb része az iszlám vallásra tért

át és az arabokkal összekeveredett, a tulajdon-
képeni (keresztény) K. alig 20-ad ré.szét teszik

Egyiptom mai népességének ; körülbelül 500,000
lélek, ebbl 10,000 Kairóban, legnagyobb része
a fels-egyiptomi Fajúm (1. o.) vidékén lakik.

(Egy kopt férfi színes képét 1. az Afrika cikkhez
csatolt képmellékleten.) A K. mindig zárkózottan
éltek, jelenleg is csak egymás között házasod-
nak. A felekezet élén áll a kairói patriarcha ;

jog-
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hatteága kiterjed Abefisxiniára, hol 6 Tálaatja

ésaenteliapatriardiát A patriarchát a szerzete-

sek kOréMl választják. Van bárom liturgiájnk,

melyeket 8zt Vazultól. Gergelytl és CirUltöl

saánnaztatnak. Sxentséget hetet axáinftanak. A
kensitBéget a körfllmetéléselösl meg. A koreszt-

séget TlsbemártáB által ssolgáltatjAk ki s a meg-
kereartettoket azonnal meg is bérmálják. Az ol-

tári SMOtségröI azt hiszik, amit a kat. egyház.

Mintán háromféle betegséget különböztetnek meg
(teetl, lelki és kedélyi), az utolsó kenet szentségét

e háromfajta betegeknek adják fel, tehát a veszé-

lyes betegekn^ MnSsöknek ésszomorkodóknak.

A hásasBágot igen könnyen bontják fel. A hol-

takért való imát, a boId. szz Máriát, a centeket

('>s a szentképeket, az egyházi férfiakat, valamint

a böjtöket nagy tisilrietben tartják. Kíilünben a

monoflzita eretnekséghez tartoznak és számtalan

halMma, különösen az amulettek használata, mes-

terséges fonnaiizmus dívik nagy mértékben kö-

zöttflk.
húMom. Mftfrrisi-WbtcnfeM, Ge«ch. der Copt«n (1846);

WMsleb«o. Hict. de l'é^l. d'Alex. a677i ; Batler, Anc.
roptic Chmrckes ot Kg\p'. (ISMi ; Powler. Christlan E?.

.1901) : arorfln é» Naa. Patrol. Orlent. 1— II. (1904); Beth,

Die orient. Cbri8t«nh«it <190S).

Koptozil (koptoxyl, ném. Speirholz), 3, 5 v. 7

egymást keressteift, s^uraz rétegekkel összeeny-

veaett falap, mdyek jellemzje, hogy a fa da-

gadása és aszás átján való zsugorodása elmarad.

A modem bútoriparban az uralkodó stilirány

követelte anyag, mely megengedi, hogj' nagj'

lapokat a fánál természetes követelményt alkotó

rámaszerkezet nélkül készítsünk. Régóta ismert

eljárás. Ujabban külön hatalmas sajtók segélyé-

vel külön gyárakban készül.

Kopt szövetek, 1. Kopt mvészei.
Kopola, 1. CopuUi.
Kopoláció. 1. Copulaiio.

Kopolcs, Károly fla, a moldva • oláhországi

kim<A vezére : 1091. a Törcsvári-snroeim át Er-

délyre tört, Bihar és Békés vmegyét is pusztította,

sM a Tisán is átkelt s három csapatban dúlta a

Tfau-Dona közét. Foglyokkal és zsákmányokkal
megrakodva már hazafelé készült, midn a Hor-

vátországból megérkez Szent László utána eredt.

A monda csodás részleteket emleget o hadjárat-

ról. K.-ot László a Temes folyóba öml Pogányos-
pataknál érte utói s megverte. A futók, hogy meg-
meneküljenek, sok arany- és ezüstpénzt szórtak

9Í\ ezeket azonban Szent László könyörgésére
bteoköveUté változtatta. MagaK. is elesett Azo-
kat, kik a keresztnys^iet fölvették. Szent László

a Tisza és Zagyva közt, a Jászságban telepítette

meg ; a többit szcrf^ttágra vetette. Ezért a kunok
tJaBban is reátíMek ugyan. Szent László azonban
másodszor is leverte ket s maga szúrta le vezé-

rOket, Ákost. V. ö. Szt. László legendája 6. és Ké-
pes krónika 62. fej.

Kopyczynce (^itMi: kopaesonce), mezváros Hn-
siatyu galíciai kertiletben, (1910) 73O lengyel és

rutén lak., vasúttal, pálinfcafséssel, gabona-
kereskedelemmeL

Koquillas (b«v.i, L AttaUa és Coquüla-dió.
Koqoito n«T.), 1. Jubaea.
Kor, fiziológiai és jogi szempontból I. Életkor

:

geológiai szempontból 1. Földtan., történetaú

szempontból 1. Világtörténelem. — A verseny-

sportban a ló kora nagy szerepet játszik, mert
bizonyos futamok kizárólag csakis bizonyos korú
lovak részére vannak fentarr\'a ; az olyan verse-

nyekben pedig, amelyeket különböz korú lovak
számára imák ki, az egyes korok szerint külön-

böz terheket is szabnak ki, illetleg állapítanak

meg(l. Korteher. Kotieher-táblázatJ. A versenyló

korát Európa minden államában azon év jan. 1-tl

számítják, amely évben a világra jött, úgy hogy a
csikót az elletését követe év jan. 1-tl dec. 31-ig

egyévesnek tekintik. A versenylovat azon év jan.

1-töl,' amelyben 7-ik életévébe lép, nidso mellék-

névvel jelölik. Az egyes korok jelzésére a követ-

kez rövidítéseket használják: 2é., 3é., 4é., 6é.,

6é. és id. = 2, 3 stb. éves és ids. Egyévesek
semmiféle versenyben nem indulhatnak ; a két-

évesek az osztrák-magyar monarebiában csakis

ápr. 30. után vehetnek részt a versenyekben óe

júl. 1. eltt 1200 m.-nél hosszabb távolságú fu-

tamokban nem indíthatók, st handicapokban is

csak ezen idpont után futhatnak, de az ilyen jel-

leg versenyekben solia koruknál idsebb lovak-

kal. A 3é.-ek jún. 30-ikának elteltével induUiat-

nak gátversenyekben, de akadályversenyekbe

csak ié. és idsebb lovakat lehet benevezni.

Kór, 1. Betegség.

Kora, város Számosz szigetén, 1. Khora.
Kora, két csúcsban végzd ó-indas kardforma.

Korábia, hegycsúcs Zalatnától É.-ra és Bú-
csúmtól DK.-re Alsó-Fehér vm. nagyenyedi j.-ban,

1351 m. magas, aljában a vulkoji bányatelep s

egj- római temet van.

Korabinszky János Mátyás, híres térképész,

szül. Eperjesen 17-tO febr. 23., megh. Pozsonyban

1811 jún. 23-án. Pozsonyban líceumi tanár volt

;

1769. nagyobb külföldi litat tett. Élete vége felé

nagy nyomorba jutott és József nádor adott neki

évi ioo frt nyugdíjat. A Pressburgi.'íches Wochen-
blattegyikszerkesztje volt.Mvei : Geographlsch-

hístorisches und Producten-IiOxikon von üngam
(Pozsony 1786) ; Versuch eines kleinen türkischen

Wörterbuchs (u. o. 1788); -\lmanach von Ungarn
(Wien és Pozsony 1778) ; Beschreibung der kön.

Freistadt Pressburg (Prag 1781). Fmve: At-

las regni Hungáriáé portatilis. Neue vollstándige

Darstellung des Königreíchs üngam auf LX Ta-

fehi (Wien 18W. 2. kiad. Pozsony 1817).

Kórach, Lévi nemzetségébl származott férfiú,

aki Mózes IV. 16. f . elbeszélése szerint a Ruben
törzsébl való Dátánnal és Abiráminal egyetem-

ben Mózes és Áron ellen fel akarta lázítani az izrae-

litákat, de a föld ót társaival együtt elnyelte. Róla

nevezték el azt az énekes családot, amelynek több

zsoltárt tulajdonítanak.

Koraérettség, 1. Csodagyermek.
Korai denevér. L Fecskedenevér.
Korairagya (Early Uight, "öv.>, 1. Paradicsom-

beUgségek.
Éorais, 1. Kureis.
Koraisz, Adamantiosz (franc. Coray), új-görög

tudós, az új-görög irodalmi nyelv megteremtje,

szül. Szmimában 1748 ápr. 27., megh. Parisban

1833 ápr. 6. Szmimában, majd Amsterdamban
keresked volt, majd egy nagy tzvészben vagjo-

nát elveszftvén, .Montpollierben orvostant tanult.
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1788-ban Parisban telepedvén le, szóval és írásai-

val harcolt hazája szellemi újjászületése érdeké-

ben. Az általa kiadott görög klasszikusokhoz

(BipXioíjXTi 'i:"/,Xrivtxr5. 20 köt.. Parls 1805-27) új-

görög bevezetéseket Irt, arra törekedve, hogy a

népnyelvet a régi nyelv alapján irodalmivá tegye.

Politikai programmját a következ müvében fejti

ki : Mómoire sur l'état actuol de la Civilisation de

la Gróce (Paris 1803). Nevezetes még : Atakta on

mólanges sur la littér. grocquo moderné (u. o.

1828—35, 5 kötet). Görög grammatikát is írt.

Összes müvei 1881-91-igAtliénben jelentek meg
8 kötetben. Életét és munkásságát Therianos 3 kö-

tetes munkája ismerteti (Triest 1889-90). Önélet-

rajza Parisban (1833) jelent meg, latinul Schultze

Ferenctl (Liegnitz 1834). A kioszi liceum, moly
gazdag könyvtárát örökölte, Canovával farag-

tatta meg márványszobrát.
Korakan (növ.), 1. Eleusine.

Korál (choral, cantus choralis), a keresztény

istentiszteletben szerepl karének. A katolikus

egyházban eredetileg a gregorián énekbl áll. Leg-

régibb alkatelemei : a halleluja- ós zsoltárének,

az autifóuák, a graduális ének, a himnusok,

sequenciák. Mikor a kat. egyházban K.-ról be-

szélnek, értik alatta ezt a régi, liturgikus és egy-

szólamú éneket. Az újabb egyházi zene fentartotta

ezt a stílust a papok énekében, a kar ellenben

ugyanezekre a szövegekre többszólamulag éne-

kel, hol fülhasználva régi K.-motivumokat, hol

nem. A protestáns istentiszteletben szerepl els
K.-ok - még Luther idejébl -- dallamukat v.

népdalokból merítették, v. más többszólamú, de
azért népies világi énekekbl, több esetben kat.

himnusokból, de eredeti kompozíciók is akadnak
már a reformáció kezdetén. Úgy a kat., mint a
prot K.-nak eredetileg mozgékony ritmusa volt,

utóbb ez egyforma érték hangjegyekké mere-
vült. A prot. K.-t késbb nagy kontrapuntikus
mvészettel dolgozták föl. Nemcsak vokális mes-
termüvek jöttek ilyen módon létre, hanem hang-
szerre is, nevezetesen orgonára, berendeztek
K.-kat. Bach J. S. e téren értékes munkát végzett.

Korái-hangjegy, l. Hangjegyek.
Koráikönyv : korálgyüj temóny, melyben a ko-

rálok egyszeríí, négyszólamú feldolgozását vagy
csak a számozott basszussal ellátott melódiát
találjuk. A protestáns orgonista számára ké-

szül, aki a K.-bl kiséri a község énekét. AXVIII.
század legterjedelmesebb K.-e König Balthazáré
(Harmonischer Liederschatz, 1738). Nevezetes
K.-ok szerzi: Dolos (1785), J. Chr. Kuhnau (1786),
I. Ad. Miller (1793), C. G. Umbroit (1811), J. G.
Schicht (1819), J. Chr. H. Rinck (1829), C. P.
Bocher (18í4), L. Erk (1863), Jákob és Uichter
(1873), .T. Faiszt (1876).

Korall, 1. Koraltok, Nemes korall ós Viráa-
állatok.

^
Korallachát, l. Achát.
Korallállatok v. korallpolipok, a telepeket

alkotó korallok egyes egyéneinek neve. h. Virág-
áltatok.

Korallbab (növ.). 1. Erylhrina.
Korallborsö (döt.), 1. Ádevanthera.
Koralloseresznye (növ), 1. Physali';.
Korall-órc, 1. Oinnóber ós Hi'yanymájén.

KoralUa (nöy.), 1. Erythrina.
Korallgomba (uöv.), 1. Klárisgomba és Lósá-

gomba.
Korallgyökér (növ.) a. m. Coralliorrhiza (1. o.).

Korallhal (áiiat), 1. Ghaelodon.

Korallhalászat, 1. Nemes korall.

Korallin, sárgásveres mesterséges festék, mely

a fenolból tömény kénsavval való melegítés és

sóskasav hozzáelegj^ítése útján készül. Többféle

vegyület elegye, melyekközülapararozoLsav, mini

tulajdoank épeni festanyag, a legfontosabb. Sár-

gásbarna, fémfénj- tömeg. Vízben nem oldódik,

borszeszben sárgásvörös, lúgokban bíborvörös

színnel oldódik. Azeltt fostékül használták.

Korallkígyó (Ilysia, áiiat). a Földi kígyófólék

(1. Kígyók) családjába tartozó kígyónem. Egyet-

len faj, a földi K. (Ilysia sc]ftale L.) ismeretes.

Színe korallpiros, fekete gyrkkel és fekete

keresztsávokkal tarkítva.Venezuelában, Guyaná-
ban és Brazília É.-i részében honos. 60—70 cm.
hosszú.

Korallmoha (növ.), a. m. korallmoszat
Korallmoszat (Corallina Lamour., növ.), a

Pirosmoszatok egyik géuusza, melynek mintegy

40 faját ismerik. Telepük korallszeren ágas,

ersen elmeszesedett, könnyen törik. A Coral-

lina officinalist, az orvosi K.-ot régente muscus
corallinus néven orvosságnak használták. Gyak-
ran a féregmohának (l. o.) is egyik alkotórésze.

Az Atlanti-, a Földközi- és az Északi-tenger
lakója.

Korallok (1. a két képmellékletet), a Virág-
állatok (Anthozoa) osztályába, a Hatsugaras
virágállatok (Hexacorallvi) és Nyolcsugaras
virágállatok (Octocorallia) rendjébe, továbbá a

Hídrozoák (Hydrozoa) osztályába, a Hidrás K.

(Hydrocorallia) rendjébe tartozó, szilárd vázat
alkotó állatok gyjtneve. Szkebb értelemben
K. néven csupán ezeknek az állatoknak a vázat
értik. A közetalkotó és korallszii tekét épít K.
mindnyájan telepekben élnek. Legismertebb most
él K. a nyolcsugaras virágállatok rendjébl a
parakorall (Akyonaria), tengeri tollkorallí'Peí?

-

natula), kéreg- v. szarukorall (G&rgonia), nemes
korall (Corallium rubrmn Lam. = Isis nobilis
Pali.), fehér korall (Isis), orgona-korall (Tubi-
pora). A hatsugaras virágállatok rendjébl közön-
ségesebbek a csillagkorall (Astraea), gombakorall
(hhingia), kökoraíl (Astroides), szivacskorall
(Madrepora), fakorall (Dendrophyllia), agy-
korall (Maeandrina). A hidrás K. rendjébl is-

mertebb K. a Mülepo) id<ik és a Stylastridák. A
kövült K. közül fontosabb nemek: Calceola, Gala-
mopora, Catenipora, Halysites, Pleurodicfyum,
Cyathophifllum, Ghactetes'.Thamnastraea. Mont-
livaultia, TJiecosmÜia, Cyclolües, TurbinoliasXh.
KoraUpolipok, 1. Korallállntok és ViráqáUa-

tok.

Korallsikló (Elaps corallinus Wied., áiiat), I.

líálapidae.

Korallszigetek és korallzátonyok, a tengerbl
szigetszer log kiemelked korall- és bryozoa-
telepek fellialmozódása a tengerek oly helyein,
ahol a tengerfenék mélységén kívül a tengervíz
hmérséklete (18—30") a legkedvezbb szaporo-
dásukra. Képzdésük ügylátezik külöuböaö úton
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lehetséges s ezórt a szakemberek igen eltéröleg

is niAgyarázták. I/esroltorjodtebbós legvalószínbb

a Darwintól származ<) ma^arázat. A tenger

feneke, ahol a koruliok ni('gt<'Lep^hctnok 6s meg-
^helnek. a különböz fajok tszerint 30—öO m.

Irtiet sesak Iciyételes eseteJíben egósi 90 m., kUlö-

nfieeo. h« a tengerfenék ott szilArd kzetbl áll.

Az ott megteleiMsdett korallok aránylag gyorsan

szaporodnak, más timgeri szervezetek, mint fora-

miniferák, bryozoák, mészalgák, továbbá rák-

maradványok, kagylók. tíLskobörüek stb. kevered-

nek ftz egyes korallpadok közé, míg a fenmaradó
Öregeket a korallbomok tölti Id. A koralltolopek

ily módon az áradás magasságáig nnek fol s e

magasságban azután a tenger buUámaitól oda-

sodort magvakból ós gyümölcsökbl megtelepszik

rajta a növényzet. A korallképzdésok a tengerbe

sokszor igen tekintélyes mélységbe nyúlpak le.

Az ilyenek képzdését, tekintve, hogy a korallok

osak csekély mélységben élhetnek meg, Dancin
úgy magyarázta, hogy az eredetileg nem mély
len ,«,.f,w,.A- ahol a korallok megtelepedtek, las-

sai yois mélységre sülyedt úgy, hogy a
siil> . .. . ..... rtóke mindig arányban állott a koral-

lok épít munkájával. A kontinensektl és szige-

tektl körülvett korallképzödéseket korallzáto-

nyoknak, a tengerek közepette fellépket K.-nek
nevezik. Azokat a tengerbl alig kiemelked ová-

lis vagy ritkábban köralakú K.-et, melyek több

száz, st ezer m. mélységbl meredeken nyiilnak

a tenger színéig s amelyek bel.^ejét 60—150 m.
mély víz fogl&lÍAel,aíoUok-nak(lagu7ia2átonyok-

nak) nevezik. Ilyenek különösen az Indiai óceán-

ban gyakoriak. Ezeknek keskeny barriére-szerü

szegélyük csak 0*ó— 1 m. magasra emelkedik ki

az áradás szintje fölé. Bels víztükrét, a lagúnát
pedig több keskeny csatorna köti össze a tenger-

rel. Darwin szerint minden atoll mint szegély-

vagy l»rriére-zátouy képzdött egy sziget köriil,

mlg Oerland szf^rint a korallok kihalt teníreralatti

vulkánokon telepedtek meg. A nyugatindiai vize-

koi ós a Fülöp-szigetek környékén az atoliszerü

képzdésnek olyan módját észlelték, hogy a korall-

szigetek pereme a jebb táplál kozá-sí viszonyok
miatt gyorsabban n s felülemelkedik a lassab-

ban szaporodó bels részen. Korallképzódések a
fels szilortól kezdve a legkülönbözbb formá-
ciókból ismeretesek, gyalcran mint dolomitoso-

dott korallmeszek.

Korallszil (növ.). 1. Ostorfa.
Korallszirti halak (Pomacentridae, iti»t), a

Porrt-garatcsontuak (Pharviigognathi) alrendjébe
tartozó halcsalád. Rövid, oldalról lapított testüket

tOskés szélú pikkelyek fedik ; fogaik gyengén fej-

lettek; szájpadlásuk egészen fogatlan; csak
egyetlen hátúszójuk van, melynek keménysuga-
ras réeze legalább is olyan nagy. mint a lágy-

sugarú része. Az idetartozó mintegy 120 faj egy-
tól-egyig pompás, vagy épenséggel rikító szín.
A melegebb tengerekben a korallszirtek közt él-

nek. Apró tengeri állatokkal táplálkoznak. Neve-
zetesebb nemek : .^mpAtprion, Premnas, Dascyl-
lus, Lepidozyaus, Pomarentrus, Qlyphidodon,
Parma és Heliastes.
Koralltyúk a. m. arany hamburgi tyúk.

Korallzátony, 1. Korallsrigctek.

Kor-Alpe, 1. Alpok.
KoTÍn(Al-koran), helyesen ejtve Kur'án. Al-

K. v. Kor-án (arab) a. m. rocitáció; az iszlám

szentírása, melyet az ortodox Lszlám istennek

örök ülök óta létez, Mohammednek (iáb<jr angyal
közvetítésével az emberek között való hirdeíés

végett kinyilatkoztatott szavának (Kalám Aliáh

a. m. Isten igéje) tekint. Mohammed a K.-t prófétai

mködése különféle korszakaiban hirdette, min-

dig isten nevében beszélvén. E beszédekot a pró-

féta halála után legelször Abú Bekr khalifa, Zejd

b. Thábitnak, Mohammed iródiákjának segítsé-

gével gyjtötte össze azon töredékekbl, melyeket
egyes emberek vasry írásba foírlaltak, vagj' pedig

csak emlékezetükben megtartottak vala. Mivel

azonban ez alapon oly kevéssé biztos szöveg jött

létre, hogy a hóditások által egyre terjed iszlám-

világ különféle vidékein az isten szavát egymás-
tól eltér módon rizték, a harmadik khalifa.

Othmán (653) egy új, végleges szerkesztéssel állt

el, meljrnek eredményét az iszlám tartományaiba

mint kötelez kánoni szöveget elküldött : egyúttal

pedig az elbbi szerkesztés teljes mellzé.sét elren

delte. Ezt az Othmán-féle szerkezeteta K. végleges

szövegének tekintik. Mindamellett az egyes sza-

vakra vonatkozó eltér olva.<ásmí>dok is meg van-

nak rizve ; a K.-olvasás hét legnagyobb tekin-

télye nevében fenmaradt variae lectiones magá-
ban az ortodox tudományban kegyeletes liagyo-

mányozás tárgyai és a kommentárokban híven

fel vannak említve, st még az eltéréseket is

isteni kinyilatkoztatásra szokták alapítani. A K.

a mohammedán vallás kinyilatkoztatott alapját

képezi. Tartalma nagyon változatos ; ott találjuk

az isten hatalmának magasztalását, az isteni íté-

let eleven szín leírását, biztatást a hivk szá-

mára, fenyegetéseket a hitetlenek ellen; szól a

paradicsom gyönyöreirl, a pokol kínjairól ; a hitet-

lenek elé int például álJtja a prófétáikat üldöz
régibb pogány népek pusztulását ; elad bibliai

történeteket, vallásos és polgári törvényeket szab

a hívók községe számára. A bibliai történetekre

vonatkozó dolgok azokból az értesülésekbl van-

nak merítve, melyeket Mohammed zsidókkal és

keresztényekkel való érintkezésének köszönt ; de

az e forrásokból származó okulást nagyon homá-
lyos, sokféle félreértéstl zavart módon dolgozta

fel. Kölcsönzésen alapul továbbá sok vallásos

fogalom és mszó is, melyeket a saját vallása

számára elsajátított. — A K. nyelvezete és stílusa

nem egyenletes, egyöntet. A tagadhatatlanul

hatalmas költi ert mutató darabok mellett ter-

jengs, dagályosós zavaros stilü részeket találunk.

Átalán a Mohammed prófétai pályájának kezde-

tébl származó darabok sokkal magasabb ihletrl

tanúskodnak : Mohammed pályája haladiisával a

K. stílje raindmkább elgyengül, ellapul. A K. kübki

színét a prózai rímelés (szadzs") adja meg. Moham-
med hirdetésében ugyanazokat a formákat alkal-

mazta, melyek a régi arab kuruzslók beszédét jel-

lemzik. (V. ö. Gold^her, A pogány arab költészet

hagyománya, Budapest 1893. 18-20. lap). Ez ma-
radt a prúfütai beszéd alakja késbb is. A moham-
medánok szerint a K. nyelvének tökéletessége, stíl-

jének szépsége utolérhetetlen, vele a legnagyobb

nónokok és költök hiáb« vM^«iyeznének ós e
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szempontból is a legnagyobb csoda, melyet a pró-

féta mvelt, kirl azt mondják, hogy teljességgel

tanulatlan, írni-olvasni nem tudó ember volt. Kü-
lönféle módon osztották fel a K.-t. Legközönsége-

sebb a 114 fejezetre való felosztása ; minden egyes

fejezet neve : szúra, a szúrákon belül az egyes

versek neve : ájat. A szúrák a tartalmukból ki-

kapott egy-egy részlet, némelykor kezd szavuk

szerint vannak elnevezve; így a II. a tehén, a

XVIII. a barlang, XX. T. H., XXI. a próféták stb.

A szúrák nem keletkezésük sorrendje, vagy egy-

más közötti bels kapcsolatuk szempontjából kö-

vetkeznek egymás után. A sorrend megállapítá-

sában a szerkesztket pusztán küls szempontok
vezették. A fátihá-n (1. o.) kezddik a K. és ezután

küls terjedelmük szerint következnek a szúrák,

a leghosszabb másodiknak, azután a kevésbbé

terjedelmesek, mig aztán legvégül vannak a leg-

rövidebbek. Már a mohammedán tudomány is

komolyan foglalkozott azzal, hogy e rendszertelen

sorrendbl a szúrák keletkezésének kronológiáját

kiderítse. Vannak eszerint mekkai szúrák, azaz

olyanok, amelyeket a próféta pályája tíz els évé-

ben hirdetett, vannak medinaiak, melyeket Medi-

nába való kivándorlása (hidzsra) után mondott
el; ezek után ismét mekkaiak következnek,

azaz amelyeket Mekka meghódítása után nyil-

vánított. Az els mekkai szúrák, melyek a pró-

féta lelkesedésének erejébl keletkeztek, lendü-

letesség és eleven hatás tekintetében felülmúl-

ják azt, amit a próféta medinai korszakában
hirdetett, midn a próféta helyébe már a szervez
államférfi, a közvetlen ihlet helyébe politikai

okosság és számítás lépett. — A K.-nal kapcso-

latos dogmatikai kérdésekre nézve az iszlám II.

sz.-a óta nagy viták folytak ; az oi"todox tan ellené-

ben a Mu'taziliták (1. o.) azt tanítják, hogy a K.
nem örök idktl fogva létezik, hanem istentl

teremtik van és eszerint az idben keletkezett.

A K. magyarázása a mohammedán teológiai

tudományok között a legels helyet foglalja el

és óriási irodalmat hozott el (l. Tafszir). A K.
felolvasásának is megvannak a szabályai, me-
lyekot a tadzsvíd tudománya foglal magában. —
Európában a XVI. sz. óta kezdtek a K.-ra ügyet
vetni ; ekkor Santo Pagnini Velencében kiadást

rendezett az iszlám szent könyvébl, melyet azon-

ban pápai rendeletre elégettek. Utána Hinckel-

mann (Hamburg \%M) nyomatta ki a K. szövegét

;

nemsokára azután Marao-ci 2 kötetben adta ki

(1698) terjedelmes bevezetéssel (Prodromus), latin

ifordítás.sal, magyarázó jegyzetekkel és minden
szúra után Ref'ututiones cím alatt a tartalom meg-
cáfolásával. Azóta több ízben jelentek meg a K.
kiadásai ; most leginkább használják Flügel szö-

vegét (Lipcse 1834. legújabb kiadás 188.3). Keleten
ugyan vallásos nehézségokot támasztanak a K.
kinyomatása ellen, mindamellett Indiában több
ízben bocsátották sajtó "alá ; különben leginkább
könyomatu sokszorosítások járják. Említést ér-

demel azonban az a tény, hogy a kinai könyv-
nyomtatás módjára már a X. sz.-ban is sajtó alá
bocsátották a K. egyes darabjait ; ez snyomtat-
ványok maradékait most Rainer fherceg pa-

plmsz-gyüjteményében rzik. (V. ö. Budapesti
Bzemle LXXVIII. köt. 6. 1.) A K.-t sok ízben for-

dították európai nyelvekre. Legelször a Xll. sz.-

ban Péter clugnyi apát fordíttatta le latin nyelvre

Rob. Retensisszel, egyéb arab szövegekkel együtt,

melyeknek fordítója dalmatiai Hermann. E mun-
kát csak 1543. adta ki Baselben Bibliander,

Melanchton bevezetésével. Utána következett Ma-
racci latin fordítása (Padova 1698). Továbbá fel-

említendk angol részrl : Sale munkája (London

1734, több kiadást ért, legutóbb 1892), tájékoztató

bevezetéssel az iszlámról ; Rodweü-é (u. o. 1861,

újabban 1878) és különösen Palmer-é (2 kötet,

Oxford 1880, a Sacred books of the East során);

francia részrl : Savary, Le K. de Mahomet (Paris

1783, újabban 1891); Kasimirski jó bevezetéssel

ellátott fordítása (u. o. 1840 és azóta több újabb

kiadásban) ; német részrl : Wahl-é (Halle 1828)

;

Ullmann-é (1. kiad. Bielefeld 1840, 7. kiad. u. o.

1881) ; M. Benning (1901, Reclam), Grigull (Biblio-

tek der Gesamtlitteratur, Halle, 1501—1507. sz.)

;

Rückert hag^^atékából Müller Ágost a K. nagy
részére terjed német fordítást adott ki (Majna-

Frankfurt 1888); Klamroth a mekkai szúrákat

fordította (Die 50 áltesten Suren des K. in gereim-

ter deutscherÜbersetzung.Mit einem Anhang über

die übrigen melckanischen Suren, Hamburg 1890).

Magyar fordítások : Alkorán, Mohammed Abdali fia

hamis prófétának iszlámi hitvallása, magyarosí-

tották s jegyzetekkel ellátták Buziday Szedlma-

jer Imre és Gedem György (Kassa 1831) ; Szoko-

lay, A törökök politikai, társadalmi és vallásos

törvénykönyvük (Pest 1854). V. ö. Szemére Ber-

talan, Utazás Keleten I. (Összegyjtött munkái
ni. köt., Pest 1870).

Irodalom. A K. tanulmányozásába bevezetésül a következ
mnnkák szolg.-ílnak : Weil, Historiscb-kritische Einleitung in

den K., Bielefeld 2. kiad. 1878 ; Nöldeke, Geschichte des K.,

Qöttingen 1860 ; 2. kiad. SchwaUy-tól I. köt. 1910 ; n. a.

elbb az Encyclopaedia Britannica-ban megjelent, késfibb

az Orientalische Skizzen-ben (Berlin 1892) újból kiadott

essay-je: Der Korán (21—62. 1.); Garcin de Tassy, L'Isla-

misme d'aprés le Coran, Paris 1874 ; továbbá a Sale, Kasi-

mirski és Palmer (ordítását kisérö bevezetések. Hlrsehfeld,

New Besearches int the compositiou aud exogesis of the K ,

London 1902; Goldziher. KIÖadások az iszlámról (Buda-

pest 1912) I. fejezet. A K. idegen elemeirl: Geiger, Was
hat Mohammed aus dem .ludenthurae aufg'enommen ? Bonn
1833 ;H. Hirschfeld, JUdische Elemente ira K., Berlin 1878

;

u. a. Keitrage zur Erklíirung des K., I/eipzig: 1886; Gerok,
Christologie des K., Hamburg 1839; Bayons, Jésns Christ

d'aprés Mahomet, Leipzig 1880. Tanítási célokra ssol^l : Nal-

lino, Chrestomathía Corani arabica, szótárral és magywisa-
tokkal. Leipzig 1893; Willmet, Rotterdam 1784, Penrlce,

London 1873 és Dieterici, Leipzig 1881 koráni siótárai. A
K. kényelmes használatára fontos segedessks a Concor-
dantia Corani ; ilyet Kalkuttában (1811), Pétenrárott (18.'>9,

Kazembeg), Belrutban (1323 hidzsra, Pejdalláh) adtak ki

;

leginkább a KlUgel-félét (Leipzig 1848, asóto újabb kiadások)
használják.

Korana, a Szávába öml Kulpa jobboldali mel-

lékvize, ered a Plitvicai tavakból Lika-Korbava
vmegye É.-i határán, egy darabon ez a határ

Bosznia és Modrus-Piume vmegye közt, balfelól

a Mreznicát veszi fel és Karlovacnál (Zágráb vm.)
torkollik. Hossza kb. 110 km., gyoi-s folyású, kes-

keny medrü.
Korana (Koraoua), hottentotta törzs, a Hart

folyam és a Vaal-folyó mellett volt területü-

ket a búrok foglalták el, mikor az Oranje szabad
állam megalakult.

Koransko, adók. Modrus-Fiume vm. vojnici

j.-ban, (1910) 562 szerb lak.; u. p. Perjadca, u. t.

Generalskl Stol.
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Korán-Ukarók, a törökökDól * aaent könyvek
bebarkol&sára tiasznált vásnákaBdök. amelyek
fehér selyem binuése csillagtdait ée egyéb áttört

dinft náírtaai motivumokat álváxol s a kend
köaepéa a hasonlu motivumú sznyegek pékiájára

iniafüikct atánoz.

Korányi (tolcsvaif. 1. Frigyes báró, egyetemi
orvostanár, szül. Na^kállóbaD 1828 dec. 20.,

megh. Budapesten 1913 máj. l^. A szabadság-

bánban mint bonvédorvos vett részt. 18l-ben
onrosdoktorrá avatták. Mintán egy évig Bécsben
sebéantot tanult, 1852. szülvárosában telepedett

aeg mint gyakorló orvos. 1865-ben az idegkór-

tSDböl magántanárrá képesítették a budape^iti

egyetemen, 1866. pedig már mint a belgyógyá-

szat rendes tanára múködött egész 1908. történt

nyogalombavonolásáig. K. nemcsak mint a tudo-

niány mvelje tnt ki nagybecs és sokoldalú

kutatásaival, hanem fóleg mint a modem ma-
gyar trlinikAk. a magyar belgyc^ászati iskola

megteremtje szerzett halhatatlan érdemeket.

BsMüdvfll volt hazánkban a tuberkulózis elleni

moi^alom egyik kezdeményezje és lelke. Hosz-

szú élete alatt bven érték kitüntetések ; 1884.

magyar nmieeBéget. 1908. báróságot kapott. A
frendihásnak élethossziglan kinevezett tagja,

az Igazságügyi orvosi tanács, az országos köz-

^ószségügyi tanács, az orvosegyesület, a tüd-
beteg-szanatóriumegyesület stb. elnöke volt Ta-
nitványai 1901 ápr. 28. ülték meg nagy fénnyel

50 éves orvosi jubileumát s tiszteletére emlékér-
met verettek. Óriási számú, a belgyógyászat min-
den ágát felölel tudományos közleményei a kül-

földi szaklapokon kívül magyarul nagyobb-
részt az Orvosi Hetilapban jelentek meg ; ezen-

kívül irta Nothnagel : Spezielle Pathologie u.

Thenpie-ban a lépfenérl, takonykórról és a
woomiáiaokról szóló fejezetet, Enlenbnrg: Real-

encydopádie-ban a tüdbajokat; Bókayval és

Kétlyv^ együtt szerkesztette a Belgyógyászat
kézikönyvét (Budapest 1896); nagyobb össze-

függ munkája még : A hdgyógyászat újkori ha-
ladása (a. o. li;08 ; Markusovszky-jubiláris el-
adások UI.).

2. K. Frigyes báró, ifj., min. tanácsos. A'. 1.

fia, szül. Budapesten 1869 jún. 21. A budapesti,

heidelbergi, párisi egyetemeken, továbbá a párisi

Ecole libre des sciences politiquesen, valamint a
londoni School of Economics-en tanult. Tanulmá-
nyainak befejeztével a pénzügjTninisztérium tiszt-

viselje, a hitelpolitikai osztály vezetje, utóbb
pedig az Országos Központi Hitelszövetkezet
TeoMgazgatója lett. Irodalmilag is múködött.
Említend mvei: Hajnalhasadás (társadalmi
dráma, 1900): Serédy Gábor {Tegény, 1902);
Aranyfüst (regény iy«i) ; Treusi keiiek (1906).
Irt enken kívül számos apróbb elbeszélést (Gyó-
nát, A halotthalász. Egy új atszony levelei stb.).

A Kla.sszikus Regénytár számára lefordítottaGon-
court: Demailly Károly és Maupassant: .Mont Oriol
és Ers, mint a halál c. müveit.

3. K. S'jndor, báró, orvostanár. A'. 1. fla. szül.

1866. Budapesten. Kezdetben inkább fiziológiai

tanulmányoknak szentelte magát s 1891. az állat-

orvosi fiskolán az élottant adta el. Azonban
már a következ évben megvált ez állásától. I

1893-ban az ideggyógyászatból magántanári ké-
I)e6Ítést nyert s a Stefánia-gyermekkórházban,
majd a Szt István-kórházban volt rendel, 111.

forvos. Késbb azonban mködését teljesen az
apja klinikájára tette át, 1900 óta mint nyilvános
rendkívüli tanár a belgyógyászati diagnosztikát

adta eló, apja nyugalomba vonulása után pedig
(1908), mint rendes tanár, a klinika vesntesM is

átvette. Nagyarányú mnnká.sságot fejtett ki a
belgyógyászat csaknem minden ágában és sok új
felfedezéssel gyarapította a tudományt; legna-
gyobb érdeme azonban, hogy volt az els, aki
a modem természettudományok fejldését oly
nagy mértékbon befolyásoló flzikaikémia ered-

ményeit a gyakorlati orvostudományban i.s ért*'-

kosltette. A benzolban súlyos vérbetegségeknok
hathatós gyógyszerét fedezte fel. Mint nagjobb
összefügg munkái említésre méltók : Az ideg-

gyógyászat alapvonalai (Budapest 189ó) ; A vese
nieiihetegedései (Belgyógyószat kézikönyve 1899)

:

K.-Richter, ThysikalischJe Chemie u. .Módiéin (2

köt, 1908); Belorvostani eladások {\^\0 dXa. 4
köt). A belgyógyászat több fejezetét feldolgozta

némot és francia gyjtmunkákban. Ezenkívül
számtalan igen nagyjelentség cikk jelent meg
tle az Orvosi Hetilapban, Magyar Orvosi Archí-

vumban, valamint a külföldi szaklapokban.
Korasszán (Chorasanj, 1. Khorasszán.
Eorasszán-macska, I. Macska.
Koraszülés, 1. Szülés.

Koraszülött, a terhesség 28—40. hete közötti

idben született magzat. L. ÚjsziÜött.

Korát, Nakhon Rasa Szema sziámi tartomány
fvárosa, a Takrong-folyó mellett, kfallal, cita-

dellával, körülbelül 7000 jórészt lao s birmai la-

kossal. A város a sziámi kormányzó székhelye.

Környékén nagy rézbányák és cnkomád-ültetvé-
nyek vannak.
Koraz, szicíliai szónok. Hiero halála (Kr. e.

467.) után egy ideig kormányozta az államot,

majd visszavonulva, szónoki iskolát n>itott s

volt az els, ki az éke&szólást, mint a rábeszélés
mvészetét tanította. Tanítványa, Tisias (1. o.)

foglalta rendszerbe tanítását.

Korax, begy Etóliában (Görögország), 2352
m. magas, ma Fardúziának nevezik.

Korb, kisk. Fogaras vm. alsóárpásí j.-ban, (i»io)

453 oláh lak. ; u. p. és o. t. Alsóvist.

Korb Flóris Nándor, építész, szül. Kecske-
méten 1860 ápr. 19. A megyetemet Berlinben
végezte, azután Hauszmann Alajos irodájában

múködött Giergl Henrikkel együtt, akivel késbb
önállósította magát. Kóbb mvei : József fherceg
palotája a várban, a királyi bérpalota és a két
Klotild-palota, a Pesti Hírlap bérpalotája. Ijánczy

Leo palotája, a kolozsvári tud. egyetem klinikái

és könyvtára, a budapesti egyetem összes klini-

kái, a budapesti zeneakadémia. 1906-ban külön-
vált Giergltl. A dobreczeni egyetem építésével

K.-t bízták meg.
Korbácsf (nOv.), I. Beseda.
Korbáesolás, az ókorban használatban volt

büntetés, melyei .^szíjkorbáccsal vajjy yessiök-

kel hajtottak végre. .A. rómaiaknál alacsony szár-

mazású vádlottak elien a vizsgálat rendesen K.-

sal iflagellatio) vette kezdetét ; római polgárokkal
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szemben annak, mint becstelenltö bánásmódnak,
nem volt helye, A keresztényeknél a K. mint
egyházi büntetés a klastromokban jött alkalma-

zásba, majd a klasti-omokon kívül is mint önkény-
tes bnhdés, amely a középkorban az ú. n. fla-

gellánsoknál (1, o.) az rültséggel határos rajon-

gássá fajult.

Korban (héb.) a. m. áldozat, adomány ; az ál-

dozat neve a régi hébereknél, késbb minden dolog

megjelölésére használt szó, amelyet a szentély-

nek felajánlottak.

Korbávia (Krhava, Corbava), Horvát-Szla-

vonországban Lika-Krbava vmegye udbinai j.-nak

egyik vidéke, melyet a Krbava folyócska öntöz.

K. magas fekvés (8—900 m.) foltérség, melybe
a Kamenita gorica déli nyúlványai belenyúlnak,

950—980 m. magasságig emelkedvén. A Krbava
folyócska Udbinán alul a föld mélyébe vész. K.

zsupánság volt már akkor is, mikor Horvátorszá-

got a magyarok meghódították. A korbáviai gró-

fok ett^l fogva tekintélyes szerepet vittek a ki-

rályok tanácsában. I. Curiatius vagy Cirják nyitja

meg a K. (késbb Karlovicsnak nevezett) családból

származó grófok sorát. A K.-i püspökséget Péter

spalatói érsek 1185. alapította ; a püspökség szék-

helyét azonban II. Pius pápa 1460. Modrusba
tette át. 14:33. és 1492. a magyar országgylés
K.-t egy bandérium kiállítására kötelezte. A törö-

kök 1528. szállták meg s ezzel megyeiségét meg-
szüntették ; a visszafoglaltis után a kormány
eleinte mint megyét igazgattatta, 1712. azonban
a katonai határrvidékbe kebelezte; ennek kö-
telékében tartotta 1883-ig, midn az országgyíilés

Lika-Krbava néven szervezte megyévé.
Korbay Ferenc, zeneszerz és zongoramvész,

szül. 1846. Budapesten, megh. 1913 márc. elején

Londonban. 19 éves korában a Nemzeti Színház-
hoz szerzdött és kisebb énekesszerepekben lépett

fel. 1869-ben Amerikába vándorolt, New Yorkban
gyorsan népszer, st hírneves zongora- ós ének-
tanár lett. Feleségül vette Ravasz Ilona zongora-
mvésznt, akivel zeneiskolát nyitott. New York-
ból a londoni zeneakadémiába kapott meghívást,
amit el is fogadott. Lelkes terjesztje volt külföl-

dön a magyar (különösen népi) zenének.
KórWncolás, az a boncolás, melynek célja,

hogy a testton lév beteges elváltozásokat fel-

kutassa és ebbl az éln észlelt beteges tüneteket
megmagyarázza.
Kórbmioolástan (pathológiai anatómia) az a

tudomány, moly a l)etegségék okozta bonctani el-

változásokat felkutatja, leírja, azok összefüggé-
sét megmagyarázza, a betegségek kifejldését
tanulmányozza ós azok okait kifürkészi. A K. a
loíró boncolástanból fejldött ki ; bár a szervek
beteges elváltozásait már azóta ismerik, amióta
egyáltalában boncolnak, az els, aki ezeket az el-

változásokat összefoglalta, Giovanni Battista Mor-
gagni padiiai tanár volt (1761), aki a holttestben

^lelt olvált<izásokat már az éln észlelt tünetek-
kel is igyekezett összefüggésbe hozni. Az orvosi
gyakorlat igényeinek megfelel els nagyobb
rendszeres kórbonctant Cruvoilhior írta saját vizs-

gálatai és Bichat, Corvisart, Laünnec, Dupuytren
megíigyolései alapján ; a francia iskola kiváló
búvárainak munkáját a nmlt század 30-a6 évei-

ben Schönlein J. L. ültette át Németországba, aztán
a Rokitansky nagy egyénisége körül csoporto-

sult híres bécsi iskola : Skoda, Oppolzor, Schuh,
Hebra alatt érte el els vü-ágkorát a K., majd
Virchow fellépésével ismét Németországban, Ber-

linbon érte el legnagyobb felvirágzását. Magyar-
országon az els, aki a K.-t mívelte, vajdahunyadi
Arányi Lajos volt, aki mint Rokitansky tanít-

ványa került a budapesti egyetemre, hol 1843 —
1874-ig mködött. Ó írta az els magyar K.-t is,

röviden,kátészerleg,kérdésekben és feleletekben.

Utána tanítványa, Genersich Antal vette át a K.-i

ismeretek terjeszttísét, a tulajdonképeni megala-
pítója a K. gyakorlati tanításának Magyarorszá-
gon. Scheuthauer inkább a teoretikus orvostudo-
mány mívelöje volt. Mellettük különösen Pertik

Ottó vált ki részint saját, részint tanítványainak
munkásságával. Arányi idejében még csak a buda-
pesti ogyetenmek volt orvosi kara és K.-i intézete,

késbb a kolozsvári egyetem alapításával már
két K.-i intézetünk volt (1872), 1895-lien pedig a
budapesti egyetem K.-i intézetét kétfelé válasz-

tották, azóta három egyetemi K.-i intézetünk van.
A gyakorlati irány terjedésével hazánk orvosai is

belátták a kórboncolások nagy jelentségét, ennek
köszönhet, hogy a fváros kórházaiban s a
vidéki nagyobb kórházakban is (Szeged, Pécs,

Pozsony, Gyula, Kaposvár) prosecturákat rendez-

tek be. A K. azonban nemcsak a durva morfológiai
elváltozásokkal foglalkozik, hanem a szövetek kó-
ros elváltozásaival : kórszövettan ; a kóros vegyi
változásokkal : kórvegytan ; a kóros fejldéstan-
nal : torztan is. Részei : az általános és részletes

K
.
; segédtudományai : a kiférleti kórtan, a baJc-

teriológia és szerológia.

Korbuly, 1. Bogdán, a kolozsvári Nemzeti Szín-

ház volt intendánsa, szül. Szamosujvárt 1816
máj. 24., megh. 1911. Számos társadalmi és köz-
mveldési ügyet anyagi áldozattal támogatott.

Mint színházi intendáns majdnem 60,000 frtnyi

twlományával támogatta a kolozsvári Nemzeti
Színházat is. A színmvészet fejlesztése körül

kifejtett érdemeinek és áldozatkészségének elis-

meréséül 1879. lompérdi elnévvel magyar ne-

mességet nyert.

2. K. Imre, jogi író, szül. Nagydersidán 1844
november 9., megh. Budapesten 1876 március 5.

Papnak készült, de betegeskedése miatt a jogi

pályára lépett. 1868-ban a gyri jogakadémián
tanársegéd és könyvtámok, 1869. u. o. rendkívüli

tanár lett. Ugyanabban az évben a pozsonyi jog-

akadémiára nevezték ki, 1870. u. o. rendes tanár,

1872-ben pedig a kolozsvári egyetemen a közjog
rendes tanára lett. Mvei : A Mni méltóság, tekin-

tettel a horvát, dalmát és tótországi, nemkülönben
a Szörényi, bosnyákor.-^zági, ma<\wi stb. bánságok
történeti s közjogi vi^szonyaira (Pest, 1868) ; Sía-
ayarország közjoga. Tekintettel a történelmi fej-

ldésre (Pest, 1871., 4. kiad. Féss Györgytl
1884.).

3. K. Józ.<!ef, hírlapíró, szül. Kolozsvárt 1860
jan. 16. Jogi tanulmányait a kolozsvári és ber
lini egj'otemon végezte. Kolozsvárt 1884—85-ig
szerkesztette az Élet és Irodalom o. szépirodalmi

hetilapot, 1888—90-ig Ferenczi Zoltánnal és Cser-

nátonl Gyulával a Petófl-Muzenmot, 1887—96-ig
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pedig as Brdélyi Hiradó c p(^tUu napilapot.

1895-ben a nomzeti párt megfalvására Badapeetre

jött és a Nonietí Újságnak, 1897 febr. pedig

» Hartnknak lett nerkesitöje. Müvei: Papir-

fotzlányok (elbeeaéléaek. Budapest 188ö) : Mari
és Manjit (regény, Koloisvár 1886); Modem
rro/íT' '

'"'"^^y, n. o. 1886); Az apa szerelme

tnéj. Ív., u. 0. 1887). Felesége Qeró Llna

(\. o., ,;oáti Nemietl Szinháa tagja.

Kora. Bádogfedelelmél az egyes szomszédos

hádogienieiwkrt egymásra hajtjok — 8(tozor a
liajtásba ú. n. féroelöket (1- o) téve — és fakala-

páooaal jól összekalapáljak ; a tetn így támadt

2Vt—6 <an.-nyi emelkedéseket K.-nak hívjuk (1.

Fémfedd). — K.-nak hívják még az alsószoknya,

valamint a patya fels redit a derékkötésnél

;

továbbá a vesszbl vag>' nádból kötött terel-

fulakon stb. alkalmazott fonatos kötést. — K.-

resszö a föntebbi célra, vagy más célra (nádfede-

iek készítéséhez, hasogatványból készitett kerí-

tések fejének összekOtéeéhoz) gyjtött és elkészí-

tett Tessz.
Korea. 1. K. (bastard, mesztic, hybrid) két

különböz rasszhoz tartozó egyén párosodásábl
keletkezik. Az emberi K.-rasszok problémáját

csak a legújabb idben kezdik rendszeresen tanul-

mányozni. Az eddigi vizsgálatok azt bizonyítják,
hniTv -i K.-rasszok termékenyek (eugenesis) s nem

i'KÍnak. A keveredés után a rasszjellegek

. ^e általában az embernél is a Mendel-féle

szabályok szerint történik. V. ö. E. Fischer:
Die Rebobother Bastards und das Bastardierungs-

problem beim Menschen (Jena, 1913). — ÁUattani
értelemben 1. Bastard. — Növénytani értelem-

»>en 1. Hybrid.
2. K.az éllényeknek vagy azok egyes szer-

veinek a rendestl eltér alakja. L. Korcsképzö-
dés., Torzképzödmények.

Korcaképafidéa vagy korc^épzödmény (böt.,

etkorcsosutás, elkorcsosodás. korcs ,nöi^énykorcs,

álh^uódmény, rendellenesség, momtruositas
pUmkprmii)i minden olyan átformáh'jdása a nö-
vénynek V. valamely szendének, amely a természe-

tes körülmények között állandó és rendes alaktól,

a növénjTiek természet** bélyegétl eltér. A K.-

tl meg kell különböztetni a növénybetegséget,

noha sokszor mint eg^Tuásnak következménye,
egymással együtt szokott járni. A K.-t a követ-

koiö fejezetek alá szokás beosztani : 1. A szervek
nagyobbodása alakváltozás nélkül, pL a gigantís-

mus; 2. ug>'anez alakváltozással, pl. a peloria,

bodrosság ; 3. a szervnek más morfológiai jelle-

mre való átalakulása, pl. a porzók helyett szir-

mok képzdése : 4. a szervek számának gyarapo-
dása, pl. polyphyllia ; 5. aszrarek összeforradása

;

6. a saervek számának és nag>'ságának csökke-
nése. A K.-ról a botanikának eetiszen önálló és
külön ácu keletkezett : a feratológia- Ez a növény-
morfológia érdekében nagyon nevezetes, mert a
K. a rendesen átalakult szervek keletkezését s

morfológiai értékét tryakran stópen ^éiik tálja
V. klderítL V. ö. Fernüi : Pflanzonteratologie (Ge-
nua 1890—94): 6>^a.?2r István. Adalékok a növé-
nyek teratológiájához (Kolozsvár 1876).

Korcsma, egyike a legelterjedtebb üzleti ágak-
nak egé£2 Magyarországon, mely a személyes

szolgálati iparágak közül a legtöbb egyént foglal-

koztatja. L. még Italmérés vagy korctmáüalá*
joga, Itdlmérésx jövedék és Regálé.

Korcsmahajók (ném. fahrende Brantwein-
.srhenken, franc (obarets fíottaiitt), szeszes Ita-

loknak a tengeren árulá-sával foglalkozó hajók.

Minthogy ezeknek a hajóknak mködése sok
visszaélésre vezetett(pl. a hahiszok az ily kcvcsma-
hajólmál elzálogosították a tulajdonukat nem ké-

pez halászati eszközöket) 1887. évi november 16.

több állam Hágában egyezményt kötött, amely-

ben eltiltották a szeszes italoknak halászok ré-

szére tengeren való eladását v. szeszes italoknak

halászok által tengeren megvételét Szeszes ital

alatt értend minden olyan ital, amely 6 liter al-

koholt tartalmaz hektoliterenkint. Az egyezmény
végrehajtására a szerzd államok hadihajói

ügyelnek.

Korcsmai hitel. A vendéglkben, korcsmák-
ban és más italmérési helyiségekben kiszolgálta

tott szeszes italok ára fejében a bíróság csak oly

összeget Ítélhet meg, amint a törvényhatóság
8zabál>Tendelettel meghatároz, ez összeg azonban
4 K-nál kisebb és 16 K-nál nagyobb nem lehet. A
birói határozattal a hiteleznek minden ha.sonló

természet korábbi követelése kiegyenlítettnek

tekintend, akár belefoglalta azt a hitelez a ke-

resetbe, akár nem. Az ilykép megállapított köve-

telés kiegyenlítése eltt ugvanazon adósnak újabb

hitelt nyitni nem szabad (1883. XXV. t.-c. 22—
27. §.).

KoTcsmáltatás joga, 1. Italmérés vagy korcs-

máUatás joga.

Korcsolya, 1. a jégen való gyors tovahaladás

eszköze. Eredete az skorba nyúlik vissza, esont-

K.-kat már a cölöpépítk korában használtak. A
XVIII. sz.-ban már nagy haladást tapasztalunk

a K.-készítés terén. Az acéltalpú fa-K.-kat szíj-

jal ersítették a lábhoz, majd teljes vasból készült

K.-k jöttek használatba, melyeket különféle csa-

varokkal ersítenek a talphoz. Számtalan szer-

kezet ismeretes már : két magyar találmányú K.

is van: Pirovits Aladár Kvelsior-ia. mely fleg
kezdk számára való és Rohonczy Gedeon Colum-
bu.^K.-i&. melyet könny felcsatolása miatt ked-

velnek. Háromféle K.-t különböztetimk meg : a)
gyors-K.-záshoz valót, melynek egj'enesnek s

meglehets hosszúnak és élesnek kell lennie: b)

a mú-K.-záshoz mozdulatlanul álló hajlított és

ers él K. kell ; c) a tura-K.-záshoz pedig olyan

K. való, mely egyesíti az elbbi kett tulajdonsá-

gait legalább részben, azok hajlitf>tt részével lehe-

tvé kell tennie a könny fordulásokat s egyenes
közepével a gyors tovasiklást. — 2. K. (erdésiet).

A szálfák és fürésztönkök vontatásánál, a talaj

erösebb feltúrásának és a súrlódásnak jelenté-

kenyebb csökkentés© végett használt eszköz,

melyre a fa elre men vége tétetik s ahhoz lán-

cos szelel ersíttetik. — 3. íC. az a létraszer

állvány, mellyel a hordókat a szekérrl lebo-

csátják.

Korcsolyázás, a jégen való tovahaladás kor-

csí)lyával. l/esrégibb miklja a gyors-K., mely az

északi népeknél közlekedési mód volt. s igen szép

eredményeket is értekel a XVI— XVll. század-

ban az akkor használatoskezdetleges korcsolyával
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is. Természetes, hogy a mai gyorskorcsolyázók

felülmúlják ez ere<im»3nyekot. Ma a gyorskorcso-

lyázó az modern korcsolyájával 500 m.-es utat

45 mp., 1500 m. utat 2 p. Vs ™P- ^^^t* *6sz meg,
tíz kilomóteres útra pedig 18 p. elégséges. Másik
módja a K.-nak a mü-K., mely manapság már
valóságos mvészetté fejldött. A m-K. ílgurái

a jobbra-balra, elre-hátra, befelé ós kifelé körö-

zésbl, mozgásoknak mind a két irányban,

mindkét lábra, a korcsolya mindkét szélére való

váltakozásaiból állanak. Ez elemeknek kombiná-
lása, a formák gyors és könnyed kivitele a m-K.
Korcsona (azeltt : Kröcsma), kisk. Krassó-

Szörény vm. karánsebosi j.-ban, {i9io) 744 oláh

lak. ; u. p. ós u. t. Bisztracseres.

KorSnla, Gurzola (1. o.) sziget és város szláv

neve.

Korcyra, ión sziget, 1. Korfu.
Kord V. zsinórszövet, a bélelt szövetek egyik

válfaja (1. Pamutbársony). A láncfonal az alap-

vetéssel vászonkötésben köt, a bélel vetés azon-

ban lazán marad, de 10 láncfonalon át a szövet

színoldalán s további 10 láncfonalon át a szövet

fonákján halad, ezzel a hosszuságlrányban zsinór-

szer vastagodások — bordák — állanak el. Ni
ruhaszövetként használják.

Korda (róf-Sa?), a hunnok királya volt a Bosz-

porus mellett 520-ban, midn Magyar (iMouyá;)

hunn vezér ellene támadt, a csatában megölte s

helyébe magát választatta. V. ö. Tlwophanes, a
bizánci írók bonni kiadásában, 269—272.

Korda (áiiat), 1. Garda és Kardos.
Korda Dez,sö, gépészmérnök és elektrotech-

nikus, szül. Kisbéren 1864 jan. 8. A budapesti

megyetemen 1885. mérnöki oklevelet nyert és a
Délivasúttársaság bécsi fmhelyében kapott al-

kalmazást, majd 1887. Franciaországban a Com-
pagnies des Fives-Lille osztályának fnöke lett és

késbb megalapította a Compagnie Générale
D'Éléctrochimie-t. 6 kezdeményezte a ferroszili-

ciumnak villamos kemencében való gyártását.

Önálló irodalmi szakmunkái : Magas feszült-

ség ertér létesítése villamos kondenzátorokkal
(Budapest 1892) ; Fényelöállüás szapora válta-

kozású áramokkal (u. o. 1892) ; Indukció közve-

títésével mköd kondenzátor (n. 0. 1893); Multi-

plication de la fréquence des courants alternatifs

(Paris 1894) ; Ferrosilinum elállítása villamos
kemencében (Budapest 1902); Eöet du magnó-
tisme sur la propagation de la chaleur (Paris

1902) ; Sóparation ólectrostatique et éléctromag-
nótique des rainerais (u. o. 1905).

Kordax (gör.), eredetileg az ó-attikai komédiá-
ban a karnak tánca, mely a részegséget utánzó
tántorgó, illetlen és trágár mozdulatokból állott,

innét aztán K. általában illetlen, trágár táncot
jelont.

Kordé, kétkerek, egyes vonóállatra v. kézi

húzásra ké.szült kisebb szekér. L. Jhliga.

Kordéh&za, kísk. Zólyom vm. beszterczebányai
j.-ban, (1010) 327 tót lak. ; a. p. Tajó, u. t. Besz-
terczel)ánya.

Kordiális (lat.) a. m. szívbl fakadt, szíves,

szívbl jöv ; kordiiilitds, szívesség.

Kordierit (dichroit, iolit, *».), 1. Cordierít.
A szép kék K. elég értékes drágak ; a világoskék

vizes zafir (saphir d'eau), a sötétkék hiúzkö v.

hiúzzafir néven kerül forgalomba; a spanyol-

országi spanyol lazidit néven ismeretes. A K.-nek
rendkívül sokféle mállási terméke van : esmarkit,

klorofill ít, aspasiolit, prazeolit, pirargillit, gigan-
tolit, fahlunit, huronit, bonsdorfflt, pinit, oosit,

iberit, groppit, micarell, polichroit.

Kordilit (cordylit, ásv.), cériumföldekaek és bá-

riumnak fluorkarbonátja.

Kordllierák (spany. Gordillera [etítsd: kordiUyera]

a. m. láno) v. Gordillera de hs Andes szkebb
értelemben véve Dél-Amerika Ny.-i partjain vé-

gighúzódó magas hegység, másként Andok-nák.
is nevezik (1. o.). K.-nak nevezzük azt a hegysé-

get is, amely Észak-Amerikában az Alaska fél-

szigeten indul ki 8 innen közvetlenül a tenger-

pai-ton megszakítás nélkül a Kaliforniai-öbölig

húzódik. Kezd része az Alaskai-GordiUerák,
amelynek a gerincen ül vulkánjai hatalmas ma-
gasak, ilyenek az Iliamna 3870 m., Wrangell 5350
m., Mount Elias 5490 m., Mount Logan 5940 m.
Ezentúl D. felé kanyarodik a hegység, s a parti

láncot a szigeteken, a szegélyvölgyet a tenger
alá merülve, s a fláncot a parton találjuk meg.
Ennek a neve itt Északamerikai-Tengeri-Gor-
dillerák. Vancouver-szigetnél a parti lánc a szige-

tekrl a partra lép igazán, s mellette a hosszanti

völgy is remek kifejldésben megtalálható. A f-
hegységet itt ismét nagy vulkánok koszorúzzák,
mint a Mount Rainier és a Mount Shasta kb.

4400 m. körül. Az itteni hegység két részre : a
Kaszkád-hegységre (1. o.) és a Sierra Nevadára
(1. 0.) oszlik. Tlük K.-re hatalmas nagy fenslkok

vannak nagy lefolyástalan területekkel, ezeknek
a leszakadó pereme Ny. felé a föntemlitett két

hegység. A Kaliforniai-félszigeten folytatódik a
parti lánc, majd csekély megszakítás után Mexikó
DNy.-i részén a parton ismét megtaláljuk, oz át-

vág egészen Vera-Cruz kikötjéig, ott véget ér.

A hosszanti völgy a Kaliforniai-öbölben tenger

alá van merülve, majd ahol ismét szárazra kerül,

ott a Colima vulkáni anyaga elfedi, ahol ismét
kibukkan, ott a Rio de las Balsas folyik benne. A
szegélyvölgy itt azután megsznik. A fhegység,
amely a Sierra Nevada folytatásaként mint Sierra
Madre occidentale jön Mexikó területére, kb.

Vera-Cruz táján visszakanyarodik és mint Sierra
Madre orientale a keleti parton vonul É. felé s a
Rio Grandé del Norte forrásvidéke körül végz-
dik el. A két Sierra Madre zárja be a mexikói
magas medencét. Visszakunyarodásánál ismét
hatalmas vulkánok ülnek a peremén, pl. az Ori-

zaba (5550 m.) s az Ixtaccihuatl (5420 m.). Geoló-
giája meglehetsen ismeretlen, különösen Dél-

Amerikában. Itt 56 vulkánja van, ezek közül 26
ma is mködik. Különösen jellemzk a K.-ra a
gerinceken ül, hatalmas, hófodett vulkánok, a
leginkább skzetekbl álló, tönkökkel szabdalt,

fölvetdött peremek tetején. Elruptivns kzetük a
vulkánok folytán igen sok van, pl. az andezit
épen innen, az Andes elnevezésbl nyerte nevét.

Észak-Amerikában hatalmas a Columbia-plató,
amely tiszta lávával van fedve. Növémjzete, mi-

vel az arktikus világtól egészen az egyenlít
közeléig terjed, azon át is megy, természetesen
rendkívül változatos. Az egyenlít felé mindin-
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kább emelked höhatáron alal a hidegebb yidé-

keken túlevelú fák tonyé^znek, majd az egyenlít
felé haladva eiek fölfelé hatolnak s helyüket lom-

bos fék, végtQ iWbtii¥^, és trópusi növények, pál-

mák stb. foglaljáJc él. ÁUatvUágában is a sarkok

Mó arktikus, antarktikoSt ai egyenlít felé tro-

pikus alakok ax Qralkod<% ; ei^et a viszonyokat

részletesebben 1. az egyes részek dinszavai alatt.

Kordit. 1. Rohbanóstertk,
Kordoíin i Kardifái), tartomány keleti Szudán-

ban, a Behr-ei-Abiadtól Ny.-ra 30—37 km.-nyl szé-

Iflsségbeo tecjed el Darfurig, körtUbeliU 108.000

km* terOlettel és 280.000 lakossal, akik között

togoagyobb számmal vannak a nuba nev nége-

rek, továbbá a kababis és baggara, a ga'alin,

sna'adab, mikringa stb. noNü beduin törzsek. Az
ipar nagyon kezdetleges, mindamellett készíto-

Mk agyagedényeket, pamutkelmékot, bányász-

nak awnet és vasérceket, amely utóbbiakat föl is

ddgonák. A kereskedelem föcikkei : a gummi
arsÜonm, a structoU, a brök és az aranypor,

Mndyet Dar-Nnba mellett találnak. A legjelen-

Iftenyebb heJység El-Obeid. Egykor K. a szen-

nári királyoknak volt húbértartománya. A XIX.
század elején Makdum és Muszalem, Darfur ha-

dainak vezérei, az országot Darfur hatalma alá

vetették. 1820-ban azonban a Bara melletti csatá-

ban Mohammed bejtl, az egjipiomi hadak vezé-

rétl vereséget szenvedvén, az ország egyiptomi

uralom alá került, amelynek 1883. a mahdl vetett

véget. Most megint az egyiptomi Szudánhoz tar-

tozik.

Kordométer (gör.), 1. úrmérö.
Kordon í^franc. c&rdon), a. m. zsinór, korlát-

kötél ; továbbá elzáró örvonal, az a rendri vagy
katonai rség, mely valamely területet vagy épti-

letet (járvány idején, tzvésznél stb.) elzár. — A
rmdjeltanban K. (nagykordon) alán ama rend-

jelek I. osztál^nLi jelvényeit értik, amely rendjelek

nem keresztalakuak : íg)' pl. a török császársági

vagy egyiptomi rendjelek I. osztályait jelölik e

llé¥TSL
Kordonfa, 1 Alakfa.
Kordon-rendszer, valamely ország határának

rendszeres megersítése apró önálló katonai állo-

mások seglts^vel, melyek egymás között foly-

tonos fiseonköttetésben állván, aterepet és a tábori

erödftést is fölhasználják, hogy bizonyos területet

ellenségesmegrohanások ellen védelmezzenek. Az
ilyen védelmi rendszer azonban, mely a tényleges

hadert aránylag nag)* területen szórja szét, c^k
gyönge és félig vagy éppen nem civilizált ellen-

séggé szemben érvényesíthet némi eredmény-
nyel. Nagyobb hadjáratokban a K.-ról már rég
lemondottak. A K. hajdan nagy hasznára volt

Ausztriának a törökök ellen : újabban csak Orosz-

OTSiág használja szomszéd törzsek berobanásai
élkn. Franciaország a XVU. és XVIll. sz.-okban

ésnkkelott határain sok apró várból alkotott

vár-kordont, mely azonban sem 1814—15., sem
1870. nem tartóztatta fel a benyomuló ellensé-

geket.

Kordovánbr (corduattbör), szömörcével cser-

zett, barkázott. de nem fényezett juh- vagy
kecskebr. A K. elállítá.-^nak módja ugyanaz,
amely szerint a szattyánbrt készítik [l Szattyán-

br). Nálunk, különösen Erdélyben sok kordorá*
nos (többnyire uláh) %'an, kik a KL-ök osecaésére

a szömörcén kívül még a gubacsot és ega1>og76t
használják. A K.-t festik. Ez a br többnyire a
természetes barkával jön a kereskedelembe, bár
újabban ezt a brt íí^í mesterségesen barkázzák.
Legfinomabb a kecskebrbl k^zített K.
Kordaene (Gordyaea), L Cor^^tene.
Kordoöevci, adók. Pozsega vm. brodi j.-ban,

1 1910) 244 szerb és horvát lak. : n. p. és u. t (hírein.

KordsB, darabszámmérték, 1. Corge.
Koré (gör. a. m. leány), az eleuziszi misztériu-

mokban (1. Eleuziszi ünnepek) Demeter i.stenn

leányának, Persephonének kultuszbeli neve.

Koré (Kóréh) Zsigmond (bikfalvi), fest és

író, szül. 1761., valószínleg Bikfalván (Három-
szék vm.), megh. Bécsben 1793 márc. 9. Nagj-
enyeden tanult, 1790. jelent meg els Kotzebue-
fordítása, azután Bécsbe költözött, ahol kormány-
támogatással tanult festeni 1791-ben festette

Horváth Ádám író képmását, 1793. jelent meg
rézmetszetben Hadik András tábornok képmása
és a Magyar kisasszony. Hóra és Kloska c. pasz-

tellrajza a nagj'enyedi kollégiumba került. V. ö.

Mvészet VII. köt. és Századok 1874.

Korea (Cso-szen, Cso-szön, Csao-szien, Szenbi,

Kirin, Szinra, japánul : Tai-Han ; térképét 1. a

Japán cikkhez mellókelt térképen), a Sárga-,

a Japáni-tenger és a Koreai-szoros közt fekv
félsziget és az azon elterül ország, amelyet az
orosz Amur-vidéktl és Kínától a Tuman (Mi-

kiang) és az Orí (Ja-lu-klang) folyók választanak

el Területe 217,826 km*. Ny.-on és D.-en partjai
nagyon szakadozottak és elttük számos sziget

tertl el ; a keleti part kevésbbé szaggatott. A na-

gyobb szigetek : Ke-csjei (Kü-ci), Kang-hua a Han-
kang torkolatánál, Csin-to, a Nan-hou szigetek,

Kjo-tong. A legjelentékenyebb öblök, kikötk : a
keleti parton Vön-szan, a Ny.-i részen a Koreai-

öböl és D.-en az Unkovszkij-öböl ; a nagyobb hegy-
fokok : Petit-Thouars. Buat, Kozakov ós Klonar.

K. egész kiterjedésében hegyes és halmos. Alapja

kristályos pala, melyet gránit, azorit és porfir tör-

tek át sok helyen. Ezenkívül még a karbon és har-

madkor rétegei találhatók egyes helyeken. A fent-

említett határfolyókon kívül még nagj'obb folyók:

a hajózható Taong. a Hang, amely Szöultól néhány
mérföldnyire jobbról fölveszi a Szjo-jangot, tor-

kolata közelében a Rimcsint, két ágban a Sárga-

tengerbe torkollik és Szöul közeléig bajózható

;

egyéb folyók a Nak-tong (Lo-tung-kiang). amely
a Broughton-csatomába torkollik ; mintegj- 230
km.-njire hajózható. A K-i parton, mivel a vízvá-

lasztó közel esik a tengerhez, csak jelentéktelen

parti folyók vannak.
Éghajlat és iermékek. K. éghajlata egészen

kontinentális. Az ugyanazon szélességi fokok alatt

fekv európai országhoz képest telei hidegebbek,

nyarai ellenben melegebbek. A föld nagyobbára
mindenütt termékeny. Termesztenek ktilönösen

rizst s hüvelyeseket, amik a lakosság fötáplálékal,

továbbá pamutot, kendert, lent, dohánjn. indigók
rebarbarát : gyümölcsök közül földi epret, barac-

kot, szelid gesztenyét, citromot, gránátalmát, szl-

lt. narancsot ; jelentékeny termék ezeken kí\'ül a
ginszeng-gyökér, továbbá a gyömbér. A bambusz
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a D.-i vidékeken található, a mi erdeink fái pedig

a középs és É.-i vidékeken borítanak nagy terü-

leteket ; ezek mellett az eperfa és a paratölgy is

megterem. K. ércekben is gazdag ; van itt arany,

ezüst, réz, vas, szén, cin, st petróleum is több

helyen található, de nincs munkás kéz, amely o

kincseket kiaknázná. Az állatvilág változatos, a

kínaihoz és japánihoz hasonlít ; különösen gazdag

a partmelletti tengeri fauna.

Lakosság, ipar, kereskedelem. A lakosok szá-

ma (1913) 15.164,066. Egykor az ipar terén K. ki-

váló volt ; már a XIV. sz.-ban ismerték a nyom-
tatást kivésett falapokkal ; a K.-i porcellán- és

fayence-tárgyak híresek voltak és a japániak ezt

a mesterséget tlük tanulták meg ós tökéletesí-

tették ; ellenben a koreaiak azt csaknem teljesen

elfelejtették. Iparuk most fejletlen, kereseti forrás

a kés-, kard-, cserépedény- és fképen a papírké-

szítés ; különösen ez utóbbit szívósságánál és tar-

tósságánál fogva Kínában is nagyon keresik.

Ügyesekmég a koreaiak a fémtárgyak elállításá-

ban is. K. a külföldre nézve (Kínát kivéve) csak

1876. nyílt meg, midn a japániak és az É.-ame-

ríkai Egyesült-Államok vele kereskedelmi szer-

zdést kötöttek ; követte ket 1883. Németország
és Nagy-Britannia, 1884. Olasz- és Oroszország,

1886. Franciaország és 1892. az Osztrák-magyar
monarchia. A bevitel föcikkei: pamutkelmék,
gyapjukelmék, fémtárgyak ; a kivitel ftárgyai
bab, tehénbr, rizs és ércek. A Han-folyón gz-
hajójáratok vannak. Telegráfvonal köti össze a
fvárost Fuszannal és Japánnal, továbbá Kíná-
val és így a kínai telegráfhálózattal. Vasútháló-

zata (1911) 1345 km. hosszú.

Kormányzás. 1392 óta K.-ban a Ni dinasztia

uralkodott. A hatalom örökös és abszolút volt ép-

pen úgy, miként Kínában. K. sidk óta bizonyos

mértékben elismerte Kína szuverenitását.1910-ben

Japán annektálta. Azóta japáni fkormányzó áll

az élén és az egész országban japáni törvények
léptek életbe. A fváros Szöul. Az sök tisztelete,

miként Kínában, nagy becsben áU; egyébként
azonban a vallás alárendelt helyet foglal el.

Szöulban sem templom, sem papok nincsenek ; a
vidéken azonban találhatni buddhista kolostoro-

kat. A keresztény vallás szintén terjedni kezd.

A tanítás és vizsgálatok módszere a kínaiak után-

zása. Az állam jövedelmét fképen a földadóból,

a vámokból és a ginszeng-monopoliumból kapja.

1912—13. a budget 57.989,000 jenre rúgott.

Története. K.-t Kr. u. az I. sz.-ban egy Mandzsú-
riából D. felé nyomuló nép foglalta el slakói-
tól. Késbb a félszigeten alakult királyságok
Kina és Japán befolyása alá jutottak. A Xlll.

sz.-ban a mongolok foglalták el K.-t és innen in-

dultak Japán meghódítására. A mongol uralom
után K. királya, Taijo 1392. önként meghódolt az

új kinai Aí?M//-dinasztiának. Ó alapította Szöul f-
várost i8, hol ut<')dai 1910-ig uralkodtak. 1592 óta

K. királyai Japánnak is adóztak. A Ming-dinasz-

tia után következ Mandzsu dinasztia alatt is
' Kína hbérese maradt K. F)zóta K. uralkodói távol

tartották magukat minden ktUs politikától s az
európai hatalmaknak még a XIX. század olsö

felében sem sikerült K.-val kereskedelmi össze-

köttetésbe lépniök. Japán kötött elször (1876)

kereskedelmi szerzdést K.-val, mire az európai
országok eltt is megnyílt az eddig elzárkózott

félsziget. 1885-ben Kina és Japán a tiencini szer-

zdésben megegyeztek abban, hogj^ K.-ban mind-
két állam élhet a közbelépés jogával. 1894-ben
forradalom tört ki a romlott hivatalnokuralom el-

len, mire Japán gyorsan megszállotta Csemulpót
és Szöult s a K.-í kormányt reformok l)ehozatalára

szorította. Ezen egyoldalú beavatkozás ellen Kína
tiltakozott, mire kitört a japáni-kinai háború
(1894—95). A japániak pjöng-jangi gyzelmük
után (1894 szept. 15.) egész K.-t hatalmukba kerí-

tették, a 'jimonoszekii békében pedig (1895 ápr.

17.) Kina elismerte K. függetlenségét. A kinai

fenhatóság helyébe ezután Japán befolyása lépett.

K. igazi ura a szöuli japáni követ lett, ki refor-

mokra szorította a K.-i kormányt és sok japáni
tisztviselt alkalmazott. A japániak legnagyobb
ellenségét, a királynét, a japáni követség tudtával

1895 okt. 7, éjjelén saját lakosztályában kegyet-

lenül meggyilkolták. Ji-Höng király erre az orosz

követségre menekült, s egy évnél tovább ott tar-

tózkodott. Közbon létrejött az orosz-japáni meg-
egyezés (1896 máj.) K.-ra vonatkozólag. B szerint

mindkét állam jogot kapott, hogy kisebb fegyve-

res ert tartson K.-ban. Az oroszok azonfelül vas-

útengedélyeket, bányák és erdk kihasználásának
jogát szerezték meg, míg a japániak a K.-i posta-

és táviró-szolgálatot s a vámok kezelését vették

át. A japániak ösztönzésére ezután Jí-Höng király

a i<császáry> címet vette fel (1897 okt. 12.). K. ez-

óta Oroszország és Japán közt az ütköz állam
szerepét játszotta. Mindkét hatalom K. teljes birto-

kára vágyódott. Japánra nézve életkérdés volt,

hogy K. orosz kézbe ne kerüljön s ezért tört ki

aztán 1904 febr, az oroszjapáni háború, melyben,
bár nagy áldozatok árán, Japán gyzött. Az 1905
szept. 5. megkötött portsmouthi békében az oro-

szok végleg lemondtak K.-ra tartott igényeikrl.

K. bels és küls politikájának irányítása most
teljesen a japániak kezébe került. Maga Ito mar-
quis vette át K. kormányzását, s mikor ezért a
császár, egyik rokona által, a hágai békekonferen-

cián panaszt emelt, a japániak 1907 júl. 17. le-

mondásra kényszerítették. Helyébe fiát, I-Csahot
helyezték a trónra. Ugyanekkor feloszlatták a
K.-i hadsereget is. A K.-i nemzeti párt elkesere-

dése politikai gyilkosságokban jutott kifejezésre

(1909 okt. 25. Ito herceg meggyilkolása Karbin-

ban). 1910-ben Terauchi japáni hadügyminiszter
vette át K. kormányzatát, s aug. 22. a császár-

ral szerzdést íratott alá, melyben ez minden fel-

ségjogáról lemondott Japán javára. Ezért és a
császári hercegek évi járadékot kapnak, a K.-i

fnemesség és nemesség pedig felvétetik a japáni

nemesség soraiba. E szerzdéssel megsznt K,
önálló állam lenni. Gso-szen néven Japáni gyar-

mata lett és közös igazgatás alá került Formózá-
val és Szakhalinnal. Az új gyarmatot a japániak
ers katonai inegszállás.sal és japáni bevándorlók
betelepítésével igyekeznek birodalmukhoz csa-

tíílni. V. ö. J. Éoss, History of Corea (London
1880); Hulbert, History of K. (u. o. 1906, 2
köt.).

. Koreai nyelv és irodalom. A koreai nyelv az

ú. n. agglutináló nyelvek közé tartozik. Névra-
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goiása a siokott eseteken felül még egy sajátos

esetet tod felmatatni, az á. n. oppogiiivusL Rend-
kiyfil gaxdag az ndvarias nyelv választékos ki-

f^Jeaiée^t Illetleg. Igen sok benne a kinai köl-

csBnoö, ami természetes, mert a koreai nép min-

denmflVeltBégétKinátólkölcsönüzte.Koreair/y^/r-

Um: ündarvood, Introdactlon to tho Koreán spo-

ken langnage (Jokohama 1890). Szótár : Cnder-
woodééGale, English- Koreán Dictionary (a. o.

1890); 6ale, Koroan-English Dictionary (u. o.

1897). A koreai nyelvet a XV. sz. óta egy ind

eredet betttirással írják, melyet kinai módra fe-

lülrl lefelémen sorokban tesznek papírra. Azon-
kívül a kinai írásjeleket is haí^ználják. A koreai
iroflalom elég terjedelmes, de nem nemzeti, mi-

vel a mveltek kínaiul írnak : leginkább a gyó-

S'ászatot, hadi- és jogtudományokat mivelik.

(>i^i(Ct«« tanítása Qmki által reformált alakjá-

ban tcHtjedt el náluk. Eredetiség csak a népkölté-

szetben mutatkozik. Koreai nyelven olvashatók

a kinai kanonikusok, népdalaik és népmeséik. V.

ö. Courant, Bibliographie Coréenne (Paris 1895-
1896).

Koreai szoros, mintegj' 175 km. széles tenger-

szoros, amely Koreát Japántól választja el. A
Cusima vagj' Csuzima nev kettós sziget van
benne, amelyek mellett 1905 máj. 27. és 28. a
japániak és az oroszok nagyjelentség tengeri

entát vívtak, ez az á. n. csuzimai ütközet.

Korégia (gör., choregia), a r^i görögöknél
a fcoréyo«2-nak (karvezetónek) tiszte. Lehetett

líri és drámai. A Urai K. abban állott, hogy a
korégosz, valamely gazdagabb polgár, köteles

volt Ural agónokra (versenyekre) egy vagy két

phylé-\f\ (községei) együtt a rended és begya-
korlás költségeit viseliii. A drámai K. pedig csak
abban különbözött a Uraitól, hogy a jobbmódü
adófizet polgár a költvel együtt viselni tartozott

a kar kiállításának költs^it. A peloponnezusi

háború után bekövetkezett elszegényedés folytán

Athénben 2 polgár közösen viselhette a K. költ-

ségeit. Ezt szürJmré^nak nevezték.

Korégosz. 1. Koregia.
Korégosz-emlékek, aklasszikus görögkorszak-

nak azok a szobrászati v. építészeti emlékmvei,
melyeket a város utcáin v. terein magán.-^zemélyek
oly célból emeltek, hogy valamely nagy nemzeti
ünnep alkalmával énekkaruk által kivívott

gyöz^mük emlékét megörökítsék. Eendesen a
gytoriem díjának — egy bronz triposznak —
^tettek többé-kevésbbé gazdag márvány ta-

lapzatot s a triposzt föléje helyezték. Athénben
egy Pírf«!7 iit-i volt ilyen K.-kel díszítve, mely utcát
ab' vozett triposzokról triposz-utcának
(bár I tea) neveztek. Ezekközül reánk csak
az n. n. Lysikrates-emlék maradt (1. az ábrát),
mely egyszersmind a görög korintusi építészet

egyc gyöngye (.^34. Kr. e.). .Magas, négyzetes ala-

pon nyugszik egy kerek fels építmény, mely csti-

csán egykor a most már elkallódott háromlábat
hordta. A kis épület nemes arányaival, finom rész-

leteivel egyike a görög korintusi stílus reánk ma-
radt legbecsesebb memlékeinek. Egyszerbb K.
volt Trasyllos emléke, ennek azonban csak szegé-
nyes töredékei maradtak reánk. Hasonló jelent/^

sége van akorégoszi dombormíMsintk, melyeket a

delfli énekes versenyeken a gyzök emeltek. Ezek-
nek tárgya legtöbbször a gyzelem istennje által

üdvözölt, kitharán játszó Apollón, Artemis és
Leto kíséretében. A dombormvek stílusban az
archaikus mvészet irányához és tetszetsségre
törekv formavilágához kapcsolódnak. V. ö. B.

Beisch, Griechische Weíhgeschenke (Wien 1890).

Koréin, város az egyiptomi Karkieh kertllet-

ben, (1907) 11,227 lak.

Koreis, középarábiai törzs, 1. Kureis.
Korektópia (gör.), olyan fejldési hiba, amikor

a pupilla nem fekszik a szemhártya kös^pe mö-
gött, hanem attól oldalt esik.

Korella (4ij»t), 1. Kakadúpapagáj.
KorelnökjVala-

mely testületnek

korra nézve leg-

idsebb tagja, aki

az elnökválasztás

megejtéséig az el-

nökséget viszi.

Koremoriózis
(gör.), olyan szem-
operálás, melynél
a szivárványhár-
tyában a pupillát

helyettesít kerek
lyukat vágnak.
Korengedély

(i'en ia (letatis) Az
államszolgálatba

lépés rendszerint

meg nem enged-
het annak, aki

40. életévét már
meghaladta. Ezen
kormaximum alól

a király v. a mi-
nisztérium által

esetrl-esetre

adott felmentést

nevezzük K.-nek
K.-re nincs sztik-

sége annak aki

mint állami nyug-
díjas a tényleges

szolgálat kötélé^

kébe visszavéte-

tik, tov. az igazol-

ványos altisztnek.
Korégoo-emlélc.

akit igazolványa alapján ib éves koráig ki lehet

nevezni, egyébként a K.-t rendszerint nem kérik

külön, hanem az a kinevezést v. alkalmazást tar-

talmazó okiratban implicite benfoglaltnak vélel-

mezend, valahányszor 40 évet meghaladott
egyén kinevezésérl van szó. A K. mellett alkal-

mazott nyugdíjra csak akkor tarthat igén>t, ha
legalább 10 é\i beszámítható szolgálati ideje

van. A tulajdonképeni értelemben vett ezen K.-en

kívtU K.-nek szokás nevezni minden korfokozat-

hoz kötött j(^hátrány elengedését, így pl. a
nagykorusltást, valamint a házassági törvény
(1894. XXXI. t.-c. 7. §) értelmében a fejlett kor
(férfinál 18, nnél 16 év) mint házassági akadály
alól az igazságtlgyminiszter által adott felmentést
— A kat. egyházban az egyházi rendhez sztlk-
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sógolt kánoni kor (1. o.) alól a püspökök az öt évi

felhatalmazások folytán (l. Facultas) adnak fel-

mentést és pedig a presbyteri rendnél egy év alól,

úgy hogy azok, akik 23 évesek és egy naposak,

áldozópapokká felszentelhetök. Paphiány esetén

a pápa 20 havi K.-t is ad.

Korenica, adó- és pol. község Horvát-Szlavon-

országban,Lika-Korbavavm. korenicai j.-ban,(i9io)

4240 szerb lakossal ; a járási szolgabírói hivatal

székhelye, járásbírósággal, posta- és táviróhiva-

tallal. Élénk kereskedést z.1520 máj. 20. itt véres

ütközet volt a horvátok és törökök közt, mely a

horvát sereg vereségével s vezérének, Berislavic

Péter bánnak halálával végzdött. 1655. a horvá-

tok Zrínyi Péter vezérlete alatt itt megverték

a törököket. K. közelében Mrsinjgrad vár romjai

vannak, melyet a törökök 1467. feldúltak.

Koreniöani, adók.Pozsega vm. daruvári j.-ban,

(1910) 1070 szerb, magyar és horvát lak., u. p. és

TX. t. Veliki Bastaji.

Korenic-brdo, adók. Modrus-Fiume vm vrbov-

skói j.-ban, (i9io) 155 horvát lak., u. p. Bosiljevo,

u. t. Goneralski Stol.

Korenovo, adók. Belovár-Körös vm. bolovári

j.-ban, (1910) 905 szerb, magyar és horvát lak.,

u. p. és u. t. Belovár.

Koreográfia (choreographia, gör.), szószerint

táncírás, vagyis a tánclépések ós csoportok moz-
dulatainak ábrázolása, Thoínot Arbeau (Jehan

Tabourot) használt elször írásjegyeket a tánc, a

vívás ós a tornagyakorlatok lejegyzésére Orchéso-

graphie (1589) c. munkájában. A K. szót Le Feuil-

let használta elször.

Koreománia (choreomania, gör.) a. m. tánc-

kórság, táncdüh, a járványos idegbajok egyik
megnyilvánulása. Tisztán sugallás útján terjed,

egyik egyénrl a másikra átragadó tánckedv,

mely azután oly mértéktelenül fokozódik, hogy
az egyén teljesen kimerülve összerogy. A XIV.
és XV. sz.-ban voltak nagyobb táncjárványok,
százan és százan városról-városra vonultak tán-

colva, öregeket és fiatalokat hasonlóra ösztönözve.

Akkor «Vitus-tánc»-nak nevezték, ma tudjuk,

hogy ezek fképen hisztériás járványok voltak s

nincs közük a ma ú. n. Vítus-tánchoz. Egy másik
hasonló táncjárvány vol a tarantizmiís Itáliá-

ban, melyet az akkori nép a Lykosa tarentula

nevú pók csípésétl származtatott. Valóságban
ez nem áll, mert teljesen ugyanaz, mint a többi

hisztériás táncjárvány. A középkorban az ördögtl
megszállottaknak tartották a táncolókat és ördög-

üzést alkalmaztak ellene, hisztériáról lévén szó,

természetesen sokszor sikerrel. V. ö. Laufenauer,
Eladások az idegélet világából (Budapest 1899).

Kores v. Knrus, perzsa neve Ki/ros-ud^k (l. o.),

Korészi (Cores^i), erdélyi román diakónus, a
román irodalom megalapítója. A XVI. sz. második
felóbon (1560—1580), mikor még az oláhországi

és moldvaországi románoknak nem volt nemzeti
nyelvükön könyvük, itöbb egyházi könyvet adott

ki román nyelven, így az Evangéliumot, az Apos-
tolok cselekedeteit, a Zsoltárokat s egy egyházi
boszéd-gyüjtemónyt.
Koreatesz, a görög színpadon alkalmazott

énekl és táncoló kar tagja. Innen korcutika,
a színpadi táncmvészet neve ; koreuta, táncos.

Korfokozat. Erdörendezési fogalom, mely a

különféle korú faállományok összességét jelenti.

A K. szabályos akkor, ha minden korfok, ú. m.

1, 2, 3 . . . éves egészen a vágható korúig, egyenl
termképesség területtel van képviselve, amely
esetben minden évben a legidsebb állabot levág-

ván és területét felújítván, a szabályos K. foly-

ton megmarad.
Korfu (Kerkyra, Korkyra, Gorcyra), 1. a

görög királysághoz tartozó sziget, az lón-szigetok

egyike, amelyeté—12 km. szóles csatorna választ

el Epirusztól, 588 km* területtel, (1907) 93859 lak.

Az ÉD.-i irányban 65 km. hosszú sziget É-i része

28 km. széles, itt emelkedik a krótaképzdmények-
böl álló hegység, amelynek legmagasabb csúcsa, a

San Salvatore (Pantokrator, az antik Istone) 908
m. magas. A D.-i rész alacsonyabb és keskenyebb

(7 km.). Bár magasabb hegység a szigeten nincs,

tájképi szépségekben igen gazdag. Patakjai ki-

kiszáradnak, mindamellett földje termékeny ; b-
ven terem rajta az olajfa, a szöll, búza és déli

gyümölcs. Szelíd éghajlata miatt (évi középhmér-
séklet 17-70, évi esmennyiség 1280 mm.) téli lakó-

helyül is sokan fölkeresik. Boldogult Erzsébet ki-

rálynénk is gyakran fölkereste és Achilleion név-

vel (1. 0.) remek villát építtetett magának, amely
1907 óta a német császári család birtoka.

K.-nak az ókorban Kerkyra (róm. Gorcyra)
volt a neve és a homerosi Scheriával, a phaiákok

hazájával azonosították. Eredetileg illü-iai libur-

nok lakták, Kr. e. 734. a korinthosi Chersikrates

alapított rajta gyarmatot, mely kedvez helyze-

ténél fogva annyira felvii-ult, hogy Korinthos

irigye lett és megtámadta, de K. a háborúban tel-

jes függetlenséget vívott ki magának. 434—432.
újra háborúba keveredett Korinthosszal közös

gyarmatuk, Epidamnos miatt s ez volt csírája a pe-

lopoimesusi háborúnak, melyben K. az athéniek

oldalán volt, de belviszályok miatt jólétét elvesz-

tette. Késbb illíriai kalózok garázdálkodtak rajta,

kiktl a rómaiak szabadították meg 229. és nem-
sokára Epirushoz csatolták, késbb a birodalom

keleti feléhez tartozott. Az újkorban K. a ve-

lenceiek birtoka lett, kik a törökök ellen nagy
várakkal ersítették meg. 1797 óta az lón-szigo-

tek (1. 0.) sorsában osztozkodott ós 1863 óta Gö-
rögországhoz tartozik. Talaján sok régi emléket

ástak ki, így legújabban (1910) egy archaikus

görög tomplomot. V. ö. Oregoroviiis, Eine ioni-

sche Idylle (Leipzig 1884) ; IVarsberg, Odysseische

Landschaften (Wien 1878); Partsch, Die Insel

K. (Gotha 1887) ; Claparéde, Corfou et lesCorÜo-

tes (Genf 1899).

2. K. (Kerkyra), K. sziaet fvárosa, görög és

kat. püspöknek és több állam konzulának szék-

helye, a sziget K.-i partjának egyik nyúlványán
két domb között, {1907) 28,254 nagyobbára görög
lak., Garica vagyis Kasztradosz és Mandukion
külvárosokkal. Ipara jelentéktelen, ellenben kere.s-

kodóse élénk, különösen az osztrák-magyar mon-
archiával. A kivitel fcikkei : olaj, bor, mazsola
apró szöll, déli gyümölcs és br; a bevitele:

gabona, vágómarha, cukor, kávé, gyapjú- és

pamutkelmék. A félig olasz, félig görög jelleget

visel városnak logjolontékenyebb épületei a Szt.

Spiridion-templom a szentnek csontjaival, a gim-
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názlnm, amely 186&-ig egyetem volt, a színház,

hurtöD és számos hotel. Köztiében a Gtaszturi kúp-

ján van Erzsébet királynénak volt kedvelt nya-

ralója, az Achilleion.

Koigilj (Psophi - ^ " - a Darvak rendjébe

ée a Doboedaru-f. hiidae) családjába

tartozó madámem. !...>... ..a tyúknagyságuak.

Csrük rövid ; az 5—8. evozótoU a leghosszabb

;

farkuk rövid. Lábuk négj'ujjú, a hátulsó ujj rö-

vid. Három fajuk ismeretes ; Délamerikában ho-

nosak : a bölömbikáéhoz hasonló mély hangjuk

van. innét kapták nevüket is. Legközönségesebb

fajuk e^íagámi v4ronibUiisnuuiár(Psophia crepi-

fans L.).

Korgáa (gör.-lat borborygtmis), a bélgázokat is

tartalmazó belek raozgásíÜLor támadó jellegzetes

hang. L. Bélgázok.
^ffrttmAA» (Dflv.). a szerves vegyületeknek egy-

szerbb vegyületekké való átalakulása, amelynél

a sawves vegyületekben lev szénnek szénsavvá,

a hidrogénnek vízzé, a nitrogénnek ammóniává és

salétromsavvá való alakulása a leveg oxigén-

jeiig honájárulásával megy végbe és az apró

organizmusok tevékenysége által úgy, hogy a

ti.-íztán kémiai folyamatok háttérbe szorulnak

(Ramann). A K. bekövetkezik kevés nedvesség,

bséges leveg és mérsékelt hmérséklet mellett,

a keletkez vegyületek gázalakban távoznak el

és csak kevés, szénben gazdag nitrogéntartalmú

maradék marad hátra : a barna korhadék — a

humu.^ztestPk.

Korhadéklakó möv.), 1, Szaprofita.
Korhadt ía. 1. Farevesedés.
Kórhajlam, 1. Hajlamosság.
Korhany a. m. humusz (1. o.).

Korhány, 1. Kunhalmok.
Korhatár, 1. Életkor.

Kórhás, betegek ápolására szolgáló mtézmény,
amely szkölködk, nyomorultak, elaggottak, st
vándorok számára felállított menedékhelyekbl
vette eredetét. Els nyomait Indiában találjuk,

hol a buddhizmus hatása alatt már Kr. e. több

száz évvel tartottak fenn ilyen emberbaráti intéz-

ményeket. A klasszikus ókorban, dacára a görö-

gök és rómaiak egyébként oly magas kultúrájá-

nak, az altruizmus hiánya miatt K.-hoz hasonló

berendezéseket nem találunk ; csak a középkor
elején, amikor a keresztény vallás elterjedésével

a felebaráti szeretet kezdett az emberekben gyö-
keret verni, jelennek meg Európában a K.-hoz

hasonló szeretetházak, menedékhelyek, amelyek
fként nemeslelkü papoknak köszönhették erede-

tüket. Dyenszer intézmény volt az is, amelyet
368-ban Szt. Vazul püspök Csesarea (Kis-Ázsia)

mellett építtetett, s amelj-nek óriási méretei lehe-

tvé tették, hogy szegényeken, bukott lányokon,
vándorlókon stb. kí^ igazi betegeket is ápolja-

nak benne. A VL sz.-ban fellép bélpoklosság
(lepra), majd pestiíi arra kényszer!tette az embe-
reket, hogy külön elkülönít épületeket (leprozé-

ria, stb.) emeljenek, amelyek szintén a K. karakte-
rével bírtak. Nagy lendületet nyert a K.-ak ügye
a szerzetes- (Benedek-rendiek, Johanniták stb.)

és lovagrendek (német lovagrend stb.) keletkezé-

sével, akiknek rendszabályaik közé tartozott a
bet^ápolás. .Az e korban keletkezett K.-ak ha-

sonlók voltak a templomhoz, közepükön hatalmas
magas teremmel, melyben oltár is volt. A renais-

sance idejében monumentális, keresztalakú alap-

rajzzal bíró K.-ak épültek (Osi)edalo degli incu-

rabili Genovában, Ospedale maggiore .Milanóban,

Osi)edale san spirito Sassiában, Róma mellett),

melyeknek termei két oldalról kaptak világossá-

got, s a modem higiéné követeléseihez közelebb

állottak. Azonban a K. ebben a korban is még
azonos fogalom volt a menedékhellyel, árvaház-

zal stb., csak a genovai, velencei nagy pestis-jár-

ványok tanították az embereket meg arra, hogy
a K.-akat teljesen különítsék el az egyéb ember-

baráti intézményektl, s hogy gondo.san izolált

épületeket emeljenek a fertz betegek és vesz-

tegzár alatt lévk számára. A Parist csaknem
kipusztító 1562— 1606-iki járványok vezettek a
Hpital St. Louis, Hötel-Dieu, a Hotel des Inva-

lides építésére, továbbá a francia királyok folyto-

nos háborúi a katona-K.-ak terén vezettek újítá-

sokra.

Azonban a K.-ak modem fejldésének az els
lökést csak a XVin. sz. minden téren újítást hozó
szelleme adta meg. Az 1710. épült Charité K.
Berlinben már egy lépést jelent ebben az irány-

ban, az 1714-ben Angliában épült St. Bartholo-

meus K. pedig az els pavillonrendszerben (külön-

épületek a különböz betegeknek, különálló gaz-

dasági hivatal, szóval decentralizáció) épült K.

Az 1870—71-iki háború kapcsán pedig 5s'émet-

országban az ú. n. barakk-rendszert kezdték kul-

tiválni : a nagy, áttekinthet kórtermeket, lehe-

tleg olcsó anyagból építve. Azóta a jótékonyság,

a tájsadalmi áldozatkészség, nemkülönben az ál-

lami tevékenység egyaránt nagy buzgalommal
karolta fel a K.-ak ügyét, s különösen az újabb

idkben a monumentális K.-ak egész tömege emel-

kedett, amelyek a modem technika, építészet és

higiéné valóságos remekei.

Hazánkban a K.-akra vonatkozó legrégibb em-
lékeink az ezredik évig nyúlnak vissza, amikor
is Esztergomban már a «Zent Lazar Ziciny»-t

állították fel. A Szt. Rókus-K. építését 179ti. kezd-

ték meg ; azonban modem kórházaink csaknem
kivétel nélkül az újabb évtizedekben keletkeztek.

A népesség, s különösen azon néprétegek szapo-

rodása, amelyek a nyilvános K.-i ápolásra legin-

kább rá vannak szorulva, mind több és több K.
építését teszi szükségessé, s bár az újabb idben
a K.-ak száma rohamosan szaporodik, még ma
is messze elmarad a szükséges mögött. Az 1907

évben Magyarországon 447 K. volt 37,813 ágy-

gj-al. Ha tekintetbe vesszük, hogy a statisztikai

adatok szerint minden 1000 lakosra kb. 5 beteg-

ágyat kell számitanunk, Magyarországon a kb.

20.000,000 lakos mellett 100,000 ágynak keUene

a K.-akban elosztva lennie.

A K.-ak építésöket illeten fleg két csoportba

oszlanak. Az egyik a folyosó- v. korridor-szisz-

téma, a másik a pavillon-szisztéma. A r^ K.-ak

korridor-rendszerben épültek, ezeknél az épület

vázát a folyosó alkotja, melynek két oldalán nyíl-

nak a kórtermek, ugyanabban az épületben van-

nak a gazdasági, igazgatósági stb. hivatalok, a

konyha, mtterem stb^ Az ilyen K.-aknak elnye
a könny áttekintés, az adminisztráció, folügye-
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let stb. egyszeini volta, azonban egészségügyi
szempontokból sok hibájok van ; egyrészt a bete-

gek egymástól kellen nem izolálhatok, másrészt
a kórtermek sötétek, nem eléggé szellözhetök stb.

Ezzel szemben a paviUon-rendszer a higiéné fel-

tételeinek sokkal inkább megfelel, a betegek izo-

lálása tökéletes, a kórtermek világosak, szell-
sek ; ez azonban nem mindenféle megbetogedés-
nél kedvez, s így a paviUon-rendszer sem válik be
minden esetben. Hátránya még a pavillon-rend-
szernek az, hogy különösen nagyobb K.-akban az
adminisztrációt, a betegek étellel való ellátását

stb. nagyon megnehezíti és költségessé teszi. Ezen
úgy igyekeztek segíteni, hogy a pavillonokat több
emeletre építették ; azonban a betegek szempont-
jából legföljebb a kétemeletes pavillon engedhet
meg. Újabban a korridor-rendszer elnyeit igye-

keznek a pavillon-rondszerrel összeegyeztetni ; a
gyakorlat azt mutatja, hogy habár egészségi
szempontokból a betegeknek a lehetségig való
decentralizációja kívánatos, gazdasági szempon-
tokból 200 ágyasnál kisebb kórházakat célsze-

rbb a korridor-rendszerben építeni, annál is in-

kább, mert ilyen kis K.-aknál ez semmiféle ve-

szélyt nem rejt magában. Ezenkívül a nagyobb
K.-akban is, amelyeknél egyébként a paviUon-
rendszer az egyedül célszer, jó, ha van bennük
folyosó-rendszerben épített rész is, ahol a szem-,
fül-, gége-bajosok, reumások és vesebajosok, to-

vábbá a deliráló betegek sokkal jobban elhelyez-

hetk, mint a túl szells és világos paviUonokban.
Ami az egyes paviUonok beosztását Uleti, újab-
ban a régi modeUektl eltéren kisebb kórterme-
ket, több különszobát építenek ; súlyt fektetnek
rá, hogy a botegek nappali tartózkodására külön
helyiség legyen föntartva, továbbá, hogy a mellék-
helyiségek tágasak, szoUsek, világosak legyenek.
A K. megépítésénél egyébként mindazokat a

követelményeket fokozott mértékben kell a sze-

münk eltt tartani, amit az egészséges lakástól
általában megkívánunk. A talajnak csíramentes-
nek, száraznak kell lennie ; a városon kívül, por-

és füstmentes, széltl védett helyet kell számára
választani, amely azonban a forgalmi központok-
ból könnyön elérhet. Kitn és bséges víz, ár-

nyas kort, viUamosság és gáz, csatomázás feltét-

lenül szükséges. Az egész K.-at legcélszerbb köz-
ponti ftéssel, szellztetéssel és melegvízszolgál-
tatással berendezni. A ftések közül legjobb az
alacsony nyomású gz- vagy melegvízftés. A
szoUztetésnél fontos, hogy az ablakok fels
szárnya külön kinyitható legyen (Pick-félo szel-

lz), ezenkívül azonban külön szeUz berende-
zések szükségesek ; ezek közt a pulziós szellzés
ajánlható csak, mert egyenletes, s a levegt hozzá
külön csöveken megszrve vezethetjük. Világí-
tásra kórtermekben csak az elektromos világítás
aUcaünas ; a gáz csakis a laboratóriumokban és

a kisebb tea-konyhákban szükséges. A padlózat-
nak simának, lemoshatónak kell lennie; az oldal-

falakkal képezett szögletek le legyenek kerekítve.

A falakat lehetleg világos szín olajfestékkel
kell bemázoltatni, ha az egészet nem lehet, leg-

alább embermagasságig.
A K. fbejáratánál vannak a kezelési irodák.

Igazgatói és egyéb lakások, gyógyszertár, fel-

vev helyiségek stb. elhelyezve. A paviUonok el-

rendezésénél ügyelni kell arra, hogy a betegek
betegségeik és nemük szerint csoportosítva legye-
nek. A K. közepén szokott lenni a mtterem (ha-

csak az a megfelel pavillonokba beépítve nin-

csen, amint az nálunk általában szokásos) és a
fürdház, amelyre a modem K.-akban nagy súlyt

fektetnek. Tisztasági fürd számára minden pavil-

lonnak bven be keU rendezve lennie, ez csak a
gyógyító fürdk, lég- és napfürdök, fényterápia
stb. számára való. A fertz betegek pavillonjai

egészen külön elhelyezést és izolálást kívánnak

;

legcélszerbb, ha kiUön felvev kodával stb. is

bimak. Minden pavUlonnak bven he keli ren-

dezve lennie a ruhák, ürülékek storiUzálására,

illetleg megsemmisítésére.
A gazdasági épületek is külön csoportot képez-

zenek
; jó, ha a K. megépítésénél olyan méretek-

ben készülnek, hogy a K. késbbi fejldésénél is

megállják helyöket. A konyhában legcélszerbb
ós legtisztább a gzfzés, ezenkívül gázzal is be
legyen rendezve. Nagyobb K.-akat célszer külön
jéggyárral, elektromos központtal, esetleg külön
vízvezetékkel oUátni. A K. végén szokott a halot-

tasház, laboratórium, boncoló terem és a fertt-
lenít épület állani.

Természetesen, ha a K. bizonyos különleges
célt szolgál, a berendezése is e szerint módosul.
Ilyen speciális K.-ak az elmegyógyító intézetek, a
fertz betegek K.-a, tüdbetegszanatóriumok, stb.

A K.-ak nagyságát illetóeu a tapasztalatok azt

mutatják, hogy 500 ágynál nagyobb K.-ak már
semmiféle megtakarítással nem járnak, s csak
rendkíviU megnehezítik az adminisztrációt ; semmi
esetre sem ajánlatos azonban 1000 ágynál na-
gyobb K.-at építeni, bár külföldön 2000 ágyas
kórházak (Virchow-K. Berlinben, a Hamburg-
Eppendorfl K.) is vannak, amelyeknek vezetéie
mégis mintaszer. Az építés költségei is rend-
kívül változók ; a nagyszkon mért költségek ké-

sbb bosszulják meg magokat. Viszont a túlságos

fényzés is fölösleges ; mindenesetre ágyanként
4—5000 korona költséggel a K.-at egészen mo-
demül lehet kiáUítani.

A K.-akat legújabban a belügyminiszter 1902.
évi 35,000. sz. rendelete szabályozza. Eszerint K.
csakis a belügyminiszter engedélyével állítható

fel ; a hely alkalmas voltát a törvényhatóság ál-

lapítja meg, s a tervrajzokat jóváhagyás végett a
minisztériumhoz terjeszti fel. A K.-ak négyfélék

:

államiak, közkórházak, nyilvánossági joggal fel-

ruházottak és magán-K.-ak. A betegforgalomról
minden évben jelentés megy a minisztériumba.
V. ö. Thel, Grundsütze f. d. Bau von Krankon-
hiiusern (Berlin 1905) ; Lenhartz-Rujrpel, D. mo-
derné Krankenhausbau (Braimschweig 1908).

Kórházhagók (ném. Hospitál- vagy Ijozaretí-

schiffe), betegek. sebesiUtek és hajótöröttek fel-

szedésével foglalkozó hajók, mely célnak meg-
felelen ringó (függ) ágyakkal, mtöszobával,
gyógy.'^zertárral stb. és a szükséges gyógykezel
személyzettel vannak eUátva. Modem K. 300—
400 beteg és sebesült ellátására alkalmasak. Kü-
lön K.-kal csak a nagy flották bimak. Kisebb
hajóhadak háború esetén megfelelen berendez-
het nagyobb kereskedelmi gzhajókat alkalmaz-
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nak. A K. felismerhetk a genfi egyezményes lo-

bogó (fehér mezben vöre koeszt) ós a különle-

ges küls befeetée által. A K.-nak a hágai béke-

átekezletekm (1. o.) létrejött egyezmények (1913.

XLIII. t.-c.) kíméletet és bizonyos mentességeket

biztosítanak. X K.-ra vonatkozólag külön egyez-

mény is jött létre Hágában (1913. XLVIIl. t.-c.),

amely ozoknok az állam javára a hajókra kirótt

minden illetéktl ée díjtól mentes-séget biztosít.

Kórházi láz, régi, a kórházak kezdeti szakából

íenmaradt fogalom, amely alatt mindazokat a

láas megbetegedééeket értették, amelyek az

egésnégtelen, túlzsúfolt kórházakban az egyik

betrl a másikra átragadhattak: elssorban

tehát a sebfertzést, annak minden alakját (or-

báno. g^'ormokáiryi láz stb.).

KórhJázi flszök v. i^poiályüszök (gangraeHa
V. phaaedaena nosokomialis), ma már csaknem
ismeretlen ragályos alakja a sebfertzésnek,

amely azonban azeltt a túlzsáfolt és piszkos kór-

házakban napirenden volt. A sebszélek s a szom-

szédos szövetek gyors, üszkös szétesésében nyil-

YÉault meg, amelyekhez veszélyes vérzések, st
vénnérgezés csatlakoztak, L. még Sebfertzés.

Kórházvonatok, háború idején a súlyosan meg-
sebesülteknek és megbetegedetteknek az ország

belsejébe való szállítására berendezett vasúti vo-

natok, melyek mindegyikéhez a háború tartamára

flzflkséges gyógyító (orvosok) és ápoló személy-

zetet vezénylik és a melyekhez a betegekot szál-

lító kocsikon kívül konyha- és gyógj'szortári és a

vezényelt személyzet lakásául szolgáló hálókocsik

is tartoznak. A K. lehetleg gyorsan, minden ok-

vetlenül nem szükséges megállás kikerülésével

közlekednek. Ragályos betegében sínyldök a
K.-ba nem vétetnek fel.

Korhelyleves, savanyított káposztából készí-

tett 3 vízzel hígított leves, melyet gyengén berán-

tanak s belé kolbászkarikákat és egy-két tojás-

sárgáját tesznek. Nevét onnan kapta, hogy kel-

lemes savanykás íze miatt a sok mulatozás, kü-

Itoöem pedig b lakmározás után nag>'on jól esik

a gyomornak.
Korhiány, 1. Irregularitas.

Koriándrom (növ.), 1. Coriandrum.
Koriatovics (Korjáiovics) Tódor, Korlat fla,

Gedimin unokája, podoliai fejedelem. 1397-ben

Biagyarországba jött s itt Zsigmond a munkácsi
várat adta neki. Itt élt aztán UU-ig. Neki tulaj-

donítja a hagyomány a magyarországi oroszok
v. rutének betelepít^t és a munkácsi (csemek-
hegyi) bazilita monostor alapítását. V. ö. Basüo-
vi/s Joannicius, Brevis notitia fundationis Theo-
dori Koriathovits (1799—1805); Bodinka, A
munkácsi gör. kat. püspökség története (1910).

Korica (GoníoX kereskedváros Görögország-
ban, a ürammosz E.-i végében, a Devol forrása

körüli szép síkon, kb. 12,000 görög, szláv és albán
lak., görög algimnáziummal.

Koridalin, cortjdalin, Cj,H„NO^ összetétel
növényi alkaloida. Színtelen kristályok. Op. 135".

Szesz, éter, kloroform oldja.

Korifeus (gör.) a. m. karvezér (1. o.); ma álta-

lában politikai V. szociális vezet, hangadó, néha
megrovólag a nagyfejú szóvivkrl.

Korifin, 1. Coryfin.

K5rin (eredeti nevén O^ata Koretomi), japáni

fest és lakkmúvész, szül. kyotoban 1658(V), niegh.

u. o. 171G júl. 20. Stílusa Köetsuhoz áll legköze-

lebb és voltaképon nem egyéb, mint annak Miké-

letesbítése. Jellemz sajátossága a dekoratív em-
lékszerség, a nag>iélek/etü dallamos vonalrit-

mus, a költi lendület és lovezetettség. Különös
jelentség mint lakkmúvész. Lakkstilusa meg-
felel fostömüvószetének. Jellemzi a domborúan
felrakott arany gazdag alkalmazása, az ólom- és

gyöngyházberakások szerencsés összhangja. Ere-

deti mvei nagy ritkaságszámba mennek. V. ö.

Perzynski, K. und seine Zeit (Die Kunst, Berlin

1907) ; Masterpieces selected from the K. School

(Tokyo 1903, l. és II. köt.).

Koringa (Coranffi), kikötváros Madrasz brit-

indiai presidencyben a Bengáliai-öböl partján, a
Godaveri-delta fágának torkolatánál, kb. 5000
lak., akik fképen Birmával foljiatnak keres-

kedést. Kikötje zátonyos.

Korinna, melléknevén Myia (légy), görög köl-

tn, a boeotiai Tanagrából Kr. e. 500 táján,

Pindaros tanítója. Néhány töredéke Bergknél ta-

lálható (Poetae IjTici Gr.). Ujabban egyiptomi

papiruszon egy hosszabb költeménye került nap-

világra (Berliner Klassikertexte, Berlin 1907, 5.

Heft).

Korinthos, 1. Korintus.
Korintns, Korintia járás székhelye az Argo-

lisz és Korintia nomoszban, a K.-i földszoros Ny.-i

végében, a K.-i öböl partján, vasút mellett, kb.

13,000 lak. ; érseki székhely. E város (Neopolisz)

csak 1859. keletkezett, midn a földrengés az an-

tik K. helyén épült várost egészen romokba dön-

tötte és a lakosok 7 km.-nyire ÉÉK.-felé oly helyen,

ahol a szél ers járása a levegt tisztítja, maguk-
nak új várost alapítottak. Az athéni amerikai

régészeti iskola a régi K. helyén 1896 óta neve-

zetes ásatásokat foljrtatott. Az Eginai-öböllel csa-

torna köti össze.

K. (Korinthos) az ókorban Hellásznak leg-

virágzóbb keresked városa volt, melybon a dór

elem volt az uralkodó, de kultúráján a föníciaiak

Is hagytak nyomot. A legrégibb idben királyság

volt s a környez területével Korinthia a neve.

Leghíresebb fejedelme Periandros, a hét görög
bölcs egjrike ; K. e. 585-tl kezdve már köztársa-

ság. Várhegye, az Akrokorinthos. kedvez hely-

zeténél fogva kulcsa volt a Peloponnesusnak.

Gyarmatai és kereskedelmi összeköttetései hamar
felkeltették Athén irigységét ; ezért biztatta K.

Spártát a peloponnesusi háborúra. Két kikötje
volt : LecJiaion a szároni öbölben és Kenchreai
a korinthosi öbölben. Irodalmi ember nem szüle-

tett benne, inkább mvészek (ércöntós, K.-i osz-

lopf a legjellemzbb megkülönböztet vonásuk).

Politikai jelentségét még az achaiai szövetség

korában is megtartotta, amikor a tanácskozás

székhelye volt. Ezért pusztította el Kr. u. 146.

Mummius római vezér és csak száz évvel késbb
építtette fel újra Július Caesar. A város ismét

felvirágzott és Achaia provincia római helytar-

tója itt lakott. A népvándorlás idején sorra pusz-

tították az Isthmoson járó népek ; gótok, szlávok,

frankok egymásután elfoglalták. Késbb a törö-

kök (U58-1687, 1714- 1822), majd a velenceiek
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(1687—1714) voltak az urai, míg végre a fellá-

zadt görög nép 1822. a törököket végleg elvonu-

lásra kényszerítette.

Korintusi csatorna, 1. Korintmi szoros.

Korintusi érc, nemes fémet tartalmazó ötvény,

mely PUnius szerint Körintus feldúlásakor a le-

égett házakban réz, arany és ezüst összeolvadá-

sából keletkezett. Ezt az ötvényt möntésekre
használták. Mivel a régi bronzokban se ezüst, se

arany nem található, bizonyára ez az ötvény

se volt egj'ób, mint bronz, melynek összeállítását

titokban tartották. Valószín, hogy majd fehérbe,

majd sötétbarnába játszó színe és titokban tartott

összetétele következtében keltette a Plinius-féle

mesét. Ezt az ötvényt az ókorban edények készí-

tésére használták, söt belle szobrokat is öntöt-

tek. Ide tartozik a hepatizon, melyet szép máj-

szine miatt szobormüvekhez használtak. V. ö.

Bibra L., Die Bronz- und Kupferlegirungen der

altén Völker (Erlangen 1869).

Korintusi háború, melyben a szövetkezett

Korinthos, Athén, Theba és Argos küzdöttek

Spárta ellen Kr. e 394—387. L. Görögország
(története. VIII. köt. 710. lap).

Korintusi levelek címén két nagyfontosságú
terjedelmes levél olvasható az újszövetségi szent-

írásban. Mindkettt Pál apostol Irta, az elst
Efezusból, a másodikat pedig innen való eltávo-

zása után. Az elsnek keletkezése indokául a Ko-

rintusban kiütött és elharapódzott pártoskodások

s egyes kérdésekre nézve fenforgott hamis tanel-

vek szolgáltak, míg emezt az els levél örvendetes

és kedvez hatásáról nyert értesülés, másrészt pe-

dig az oktalanul dicseked tévtanítók tizeiméinek

megszégyenítése íratta az apostollal. Szt. Pál-

nak tulajdonítanak egy harmadik korintusi leve-

let is, mely a szír és örmény egyházakban hosszú

ideig szerepet játszott, de a kritika apokrifnak
nyilvánította. L. Apokrif könyvek.
Korintusi oszlop, 1. ószloprendek.
Korintusi öböl v. Lepantai öböl, az Ión-tenger

Livádia és Morea közt húzódó 125 km. hosszú és

átlag 18 km. széles öble. Az Eginai-tengerrel a

Korintusi szoros (1. o.), a Patraszi-öböllel, ill. az

Ión-tengerrel pedig a Rhioni-szoros köti össze.

Az öböl íiatal harmadkori kereszttörés, 200 m.-ig

lenyúló árok, környékén még ma is gyakoriak a
földrengések.

Korintusi szoros, a Korintusi és az Eginai öböl

közt fekv, kb. 20 km. hosszú és legkeskenyebb ré-

szében 7 km. széles földszoros, legmagasabb pontja

250, legmélyebb 80 méter a tenger színe felett.

Periandros, Körintus tirannusa volt az els, aki a
szorost csatornával akarta átvágni, Nero ezt meg
Is kezdette, utánuk Heródes Atticus és az újkor-

ban Capo d'Istrias foglalkoztak ezzel az eszmével,
míg végre 1867. Rt^nieri, Markosz ós Manitakisz
görög férfiak vetették fel újra az eszmét és föl-

kérésükre 1881. Türr István tábornok Gerster
Bélát küldte hozzájuk, aki a panama-darieni
.földszoros átmetszése tervezésében hírnevet szer-

zett magyar mérnök volt. Gerster engedélyt szer-

zett az átvágásra, elkészítette a velencei III. föld-

rajzi kongresszus által elfogadásra ajánlott ter-

veket ós Igon sikerült munkaeljárást is állapított

meg elrehajtott tárnákkal, a tárnákból a felszínre

felhajtott kutakkal, a kutaknak tölcsérekké való
kitágításával és bevágássá egyesítésével. Türr tá-

bornoktól a .36 millió frank alaptkéj, Reinach
által alapított részvénytársaság vette át az enge-

délyt, de a társaság, amint a panamai csatornánál,

úgy itt is a Reinach-féle rossz gazdálkodás miatt

tönkrement s így 1891. alakult görög társaság

folytatta a munkákat és fejezte be 1893. A csa-

torna 6700 m. hosszú, fenékszélessége az 50 m.
magas rézsk közt 22 m., mélysége víz alatt 85,
víz felett 80 m. A két végén védett kikötk, s a
Korintusi öbölben Pozeidonia, az Eginai öbölben
pedig Isztmia nev kis városok épültek. A csatorna

bevétele alig haladja meg az üzem költségeit. V. ö.

Schafarzik F., A korinthusi csatornáról (Term.

Tud. Közlöny, 1895. 281—295. old.).

Kórisme, 1. Diagnózis.
Kórista. a. m. karhiekes (1. o.).

KoHstka (ejtsd: korsisztka), Kari, lovag, geodéta
és geográfus, szül. Brüsauban (Morvaorsz.) 1825
febr. 7., megh. Prágában 1906 jan. 29. Magasság-
mérésekkel foglalkozott. 1851. a prágai politech-

nikum geodéziai tanára lett. Mvei : Studien über
die Methoden u. die Benützung hypsometrischer
Arbeiten (Gotha 1858) ; Generalkarte v. Böhmen
(1860) ; Die Markgrafschaft Máhren u. das Herzog-
tum Schlesien in ihren geographischen Verháltnis-

sen (Wien 1860) ; Die Hohe Tatra (u. o. 1864) ; Ver-
zeichnisder in Böhmen trigonometrisch gemesso-
nen Höhen (u. o. 1885). Szerkesztette az Archív
für die naturwissenschaftiiche Landesdurchfor-
schung Böhmens c. vállalatot.

Korisz (gör. korys), az ó-görög ércsisak neve,

melynek homlok- és arcvédje és forgója volt.

Korita, adók. Pozsega^vm. pakráczi j.-ban,

(1910) 231 szerb lak. ; u. p Caglic, u. t. Lipik.

Koritna, adók. Veröcze vm. diakovári j.-ban,

(1910) 992 horvát lak. ; u. p. Semeljci, u. t. Semeljci-

Siroko Polje.

Koritnó (most : Alsóleszéte), kisk. Nyitra vm.
vágújhelyi j.-ban, (i9io) 1078 tót lak. ; u. p. Fels-
leszéte, u. t. Brunócz.

Koritnyicza, Ószadához tartozó fürd és klima-

tikus gyógyhely Liptó vm. rózsahegyi j.-ban, a Pra-
siva-hegység tövében, 847 m. magasságban gyö-
nyör fenyves erdk között. Fogadóiban s nagy-
számú nyaralóiban közel 400 szoba áll a fürd*
vendégek rendelkezésére ; a fürdöházban 30 kabin
s egy nagy tükörfürd van. Sok ásványos forrása

közül leginkább a Béla-, Zsófia-, Ferenc József-

és Ilka-források vannak használatban, azonkívül

van itt lápfürd, hidegvízgyógyintézet s alkalma-
zásban van a juhsavó-gyógymód is.

K. vizei földes-vasas savanyuvizek, melyeket
a nagy mennyiségben elforduló vasbikarbonát

és kesersé jellemez. E vizeket gyomor- és bél-

bajok, máj- és lépdaganatok, epek, sárgaság s

aranyeres bántalmak ellen sikerrel használják;
azonkívül a víz palaokokba töltve is keresett for-

galmi cikk. A fürdt a kassa-oderbergi vasút
Rózsahegy állomásával számj'vonal köti össze.

Van po.sta- és táviróhiv., telefonállomása. Rész-

vénytársa.«;ág bírja.

Korizmics László, gazdasági író, szül. 1816
márc. 29. Aggszentpétor pusztán (Fejér vm.),

megh. 1886 okt. 5. Budapesten. 1845—46. az elsö
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rMtotiSflóst létesítette Maí^yarországon 1848-ban

KlMsál Qtíxx földmív. núnisztor titkára lett. Az
esntón következ kurszaklian az úrbéri pátens

végrehajtási munkálatainak vezetje volt s e téren

nagyon hasznos szulfrálatokat tett az országos ér-

dekeknek. Az ország meiö- és k(>z>raz(laiíági ügyei-

nek ée njaUikori gazdasági haladásunknak egyik

leglelkesebb harcosa volt Nagy érdemeket saer-

aett az Országos gazdasági egyesület makdéee
kiMl, amelyet 1860—67-lg vezetett, minek mél-

tánylásául az egyesület 1857. alelnökévé válasz-

tott" ! haláláig a magyar földhitelintézet-

nél i 'sztály igazgatója volt. Irodalmi m-
ködébe a gazdag és tartalmas. Fbb mvei : Le-

velek a rétöntözég érdekben (Pest 1845) ; Jószág-

rendezés (n. o. 1848): Grozdasági levelek (u. o.

1867); Let^k a szöUbl (u. o. 1870). Közösen

irta és adta ki Benkö Mihállyal és Mórocz István-

nal a Mezei gazdaság könyvét, Stephens H. angol

mimkájanyomána hazai viszonyokra alkalmazva

(7 köt., Pest 1855—68). 1849-ben megalapította,

mi^ hosszabb ideig szerkesztette a Gazdasági

Lapokat. A M. Tnd. Akadémiának tiszteleti tagja

volt.

Korjákok. Kamcsatka É.-i részében és a szi-

bmai Jakut.<zk tartományban lakó, mintegy 6

Mer fónyi, c.>^k részben meírtelepült palaeoasiati-

COB mongoloida nép, a rokon csukcsók szomszédja.

Nevüket a khorana (a. m. rénszarvas) szóból szár-

maztatják. A déli K., az ú. n. pallancok és ukincok

orosz alattvalók a petropavlovi kormányzóság te-

rületén, az északiak teljesen függetlenek. Az orosz

hatás alatt levk névleg ug>'an már óhitek, de

titokban ma is az si sámánizmushoz ragasz-

kodnak. V. ü. Matiin, Sibirica (Stockhohn 1894—
1897) : Radtoff, Ethnogr.Cbersicht(Leipzig 1883);

n. a.. Das Sohamanenthum (u. o. 1883) ; Byhan,
Polanölker (u. o. 1909) : Jochebon, The Koryak
Religion and myth. (l.oiden 1905—1908); May-
deli Reise im Jakutsk-Gebiete (Petersburg 1896).

Koijakov, sós tó Szemipalatinszk orosz kor-

mányzóság Pavlodar kerületében, 21 km. kerü-

let, évente 11— 12 millió kg. sót szolgáltat.

Korjáradék, I. Munkásbiztosüás.
Korjátovics, l. Koriaiovics.

Kóijel vag>' kórtünet (sjTnptoraa), az a jelen-

ség, amellyel a beteg különbözik az egészséges-

tl. A betegséget a K.-böl ismerjük meg (I. Diagnó-
zis). Vannak K.-ek, melyek jellemzek valamely
betegségre (ptáhognomonikus K.J. máskor csak

a K.-ek összességé alapján ismerjük föl a bajt.

Sok K. sokféle betegségnek tünete (pl. láz, fájda-

lom, stb). Vannak K.-ek, melyeket az orvos a
betegtl' úmegáü&píth&tfohjektivK.),
mások cc- _' érzben jelentkeznek (sztiíh

jektxv K.J. A K. egy másik osztályozása szerint

megkülönböztetünk structurális, vagyis alaki

megváltoiáson alapuló, fwtetionalis, vagyis osak
mfiködéeiavarból ered és rejlektorikus, vagyis
az idegrendszer közremködésével támadó K.-e-

ket. A tudomány, mely az egj'es betegségek
K.-eit tanulmányozza, a tünettan vagy sympto-
matologia. Az egyes K.-ek jelentségét kutatja a

semiotika vae^* o^^'-'^iogia.

Kóxjóelat v/, az orvosnak valamely
betegség valu. ...... ..i-lyásáról tett nyilatkozata.

A K. lehet jó, kétséges v. rossz (prognosls hona,

dubia vei infausta). A K.-nak nagy gyakorlati je>

lentsége van ágy a beteg személyes érdekében,

mint az életre és egészséggel összefOgg biztosi-

tások szempontjából. A K. függ a betegség ter*

mészetétl, súlyosságától, a beteg szervezeti tu-

lajdonságaitól (életkor, erállapot, régi betegsé-

gek stb.), a baj terápiájának fejlettségétl, a gyó-
gyítás lehetségének küls körülményeitl, stb.

A K.-ot az orvos e tényezk ismerete alapján

állítja föL, gyakran különösen ügyelve bizonyos

tünetek megjelenésére (signimi mali ominis).

Korkyra, l. Korfu.
KorlAt. 1. K.-ot alkalmaznak nagyobb mély-

ségeknél elvezet közlekedési vonalak mellett,

különösen magas töltések szélein ée hidak két

oldalán, a közlekedés biztonsága érdekében. Ké-
szítik kbl, ilyenkor mellvéd fal a neve, fából^

vasból, vagy kombinálva. Az egyszer fa-K. ti*

J

1—2. ábra. Korlát.

pikus alakja az 1—2. ábrán látható; egyes al-

kotó részeinek elnevezése : K.-talpfa t, K.-oszlop

0, K.-karfa k, K.-heveder h és K.-gyám g. Kombi-
nált K.-oknál az oszlopot kbl, a kart és heve-

dert fából V. vasból készítik. Öntött és kovácsolt

vas-K.-okat a célhoz és az alkalmazás helyéhez
képest díszesebben is készítenek. Újabban ócska
sínekbl, továbbá L és T vasakból is készítenek
K.-okat.

2. ÜT. az a szilárd, legtöbbnyire vastagabb szál-

fákból készült kerítés, mely a versenytereken a
kimért s távolságjelzö pózuákkal ellátott futó-

pályát mi.ndkét oldalról szegélyezi s a feltn
megkülönböztetés céljából élénk színire, legin-

kább fehérre van mázolva, v. befestve.

3. A', tzsdei értelemben jelenti azt a léckerí-

tést, amely a «parquet> tagjait, a tzsde hivatalos

villát a tzsdeteremben körülveszi.

4. Biztossági K. az ipari üzemekben használt

balesetvéd eszköz, amellyel egyes veszedelmes
gépeket, közlmúrészeket, v. oly helyeket, ahol

a munkás a leesés veszélyének van kitéve, be-

keritünk.

5. K., tornaszer, melyet Jahn használt el-
ször ; fleg a fels test, a karok izmainak ersíté-

sét szolgálja az általános ügyesség fejlesztésén

kívül. Áll két párhuzamos keményfarúdból, me-
lyek 2—2 lábra vannak ersítve. Magassága és a
kuíák (a mdak) egymástól való távolsága (a K.

siélecBége)a tornász ügyességétl és korától függ.

Az újabb K.-ok szabályozhatók, azaz magasságuk,
szélességük változtatható. Készítik fából v. vas-

ból. Úgy az iskolai, mint az egyleti tomázás egyilc

legkedveltebb tornaszere.

Korlát, kísk. Abaúj-Toma vm. gönczi j.-ban,

(1910) 608 magyar lak., vasútállomás táviróhiva-

ta^ (K.—Vizsoly), postaügynökség.
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Korlátíal. Közutak meredek szélén, v. köböl,

betonból épített hidak mentén, könemü anyagból
épített alacsony fal.

Korlátfalva (azeltt: Rozhehi), kisk. Nyitra

vm. szeniczei j.-ban, (1910) 305 tót lak. ; u. p. Kor-
látkö, u. t. Jabláncz. Közelében Korlátk várá-

nak romjai láthatók.

Korláthelmecz (azeltt : Putkahelmecz), kisk.

üng vm. szorednyei j.-ban, (i9io) 882 magyar lak.,

postaügynökséggel ; u. t. Ungvár.
Korláti (azeltt: Korlát), kisk. Nógrád vm.

füleki j.-ban, (1910) 1145 magyar lak. ; u. p. és u. t.

Balogfftla. Bazaltk-bányái híresek.

Korlátk, kisk, Nyitra vmegye szeniczei j.-ban,

<i9io) 1159 tót lak., postahivatal; n. t. Jabláncz.

Régi vára a XIII. és XIV. sz.-ban nevezetes vé-

delmi pontja volt a vidéknek. A XIII. sz.-ban az

Aba-nemzotség birta. Csák Máté is elfoglalva tar-

totta jó ideig, mlg Harsendorfer Farkas egy 1324.

kelt királyi oklevél szerint azt a királynak vissza

nem vívta ; késbb Stibor vajda és a korlátköí

Bánfl-család birta. 14;85-ben htlenség címén Má-
tyás király elvette a várat Bánfl Mihálytól és

nyomban odaajándékozta udvari katonájának,

kewnspergi Planker Jánosnak. Ez azonban nem
vehette át a várat, mely még a XVI. sz.-ban is

a Korlátki nemzetség birtokában volt. Ma rom-
ban hever
Korlátki- V. Korlátkövi-család, a Huntpáz-

mán nemzetségbl, a Bucsányi-családdal egy
törzsbl ered. A család a nyitravármegyei, jelenleg

romban hever Korlátk váráról vette nevét. E
várat 1445. szerezte meg Ujlaky Miklóstól 4000
arany forinton idsb Bucsányi Ozsvát, macsói al-

bán, kinek egyik fla, Mihály, atyja új szerzemény
birtokáról és méltóságáról Korlátki Báníinak
nevezte magát. Mihály testvére Ozsvát, ki 1502.
Korlátk ós Berencs várának is birtokosa volt.

K. Ozsvát 1502— 1505-ig komáromi és tatai ka-

pitány s egyúttal Komárom vm. fispánja, 1506.
Ulászló követje a lengyelekhez. Elsszülött üa,

bucsányi K. Péter 1503. Ulászló fkamarása, el-

esett 1526. Mohácsnál. Neje a dúsgazdag gúti

Ország Dorottya, kitl két leánya maradt. Ezek
révén a család vagyona a Nyáryakra, Apponylakra
ós Pongráczokra szállott.

Korlátnok a. m. kancellár (1. 0.)

Korlátolt beismerés olyan beismer nyilat-

kozat, amelyhez önálló, a beismert tényállást mó-
dosító új tényállítás van kapcsolva ; pl. az alperes

beismeri, hogy a pénzt a felperestl megkapta,
de azt állítja, hogy nem kölcsön, hanem aján-

dékba kapta. Hogy az ily nyilatkozat beismerés
V. tagadás-e, azt a bíróság az eset körülményei
szerint ítéli meg (Pp. 262. §).

Korlátolt beszámithatóság, a büntetjogi be-

számítá.s korlátozása az olhatározfisra befolyást

gyakorló rendellenes diszpozíció következtében,

1. Beszámítás.
Korlátolt cselekvképesség, 1. Cselekvöké-

.pesség.

Korlátolt dologi jogok, 1. Dologi jogok.
Korlátolt felelsség a magánjogi felelsség-

nek az a faja, amely szerint valaki nem egész
vagyonával hanem csak bizonyos vagyon erejéig

felels
; pl. a megajándékozott az ajándék erejéig,

Kormány

az örökös az örökség erejéig a hitelez irányában,

a betéti társaság tagja betéte erejéig.

Korlátolt felelsség társaság (németül

:

Gesellschaftmit beschrankterHaftung, rövidítve

G. m. b. H.), a német kereskedelmi társaságok
egyik faja, amelynél a társaság tagjai a társaság

tartozásaiért nem egész vagyonukkal felelsek,

mint a közkeraseti társaság esetében, másrészt

nem csupán a jegyzett részvények erejéig,

mint a részvénytársaságnál, hanem vállalt, külön-

böz nagyságú üzletrészeik erejéig. A K. mintegy
közbens társasági forma a közkereseti társaság

és a részvénytársaság között, viszonylag kevés
tagból alakul, tehát inkább ú. n. személyegyesü-
let, mint tkeegyosület, másrészt a részvénytár-

sasághoz hasonló ellenrzési szabályok alatt áll.

Nálunk K.-ot alapítani nem lehet, de a külföldön

alakult K.-ok fióktelepei az itteni cégjegyzékekbe
bevezethetk.

Korlátolt forgalmú állomás (vasút), amely v.

csak árúforgalomra, v. csak személy- és poggyász-
forgalomra van berendezve.

Korlátolt lajstromos szavazás, 1. Kisebbség.
Korlát úr, vagyis Konrád, Szt. Imre herceg le-

gendája szerint a XI. sz.-ban bneiért vezekelve,

sorra járta a leghíresebb búcsúhelyeket, «de sem
Jeruzsálemben, sem egyéb szenteknek kopor-

sójánál irgalmat nem lelt», míg végre Székes-

fehérvárnál Szt. Imre koporsójánál «nagy zör-

géssel, csattogással mind ízenként a vasak el-

szakadozának róla)). Joldy, M. szentek legendái,

47—49. 1.

Korma, kelta ital, 1. Sör.

Kormány. 1 .K. (ném. Steuer, Buder; cl. timone

;

ang. helm), a hajó menetének irányítására, K.-

zására, igazgatására szolgáló eszköz, mely egy
merleges síkban fekv fa-, vas- v. acéllapból, a

K.-lapáfból és az ehhez ersített függélyesen álló

K.-rúdból V. K.-töböl áll. A rúd a hozzátartozó

lapáttal együtt sarkvasai által a hajó tattökéjón»

propeller-hajóknál a K.-tkén függ és hasonlóan

mint egy ajtó, sarkvasaiban az oldalak felé (maxi-

mum 35") mozgatható. Míg a K.-lapát a rendes

merülésben lev hajóknál egészen a víz alatt van,

a K.-t nyakrészével a hajó hátsó falazatán át a
hajó belsejébe nyúlik és a K.-fejben végzdik. A
K.-fej négyszögletesre ácsolt részére illesztetik a

K.iga, egy ers fadarab vagy vasrúd, mellyel

kötelek és csigák segélyével (a kötelek a K.-kerék

tengelydobja körül csavarodnak) a K. egyik vagy
másik oldalra mozgatható. A víznek a rézsút ki-

álló K.-lapra okozott nyomása, mely a K.-lap

nagyobb vagy kisebb kihajlásához mérten foko-

zódik vagy apad, eszközli a hajónak az óhajtott

irányba való beigazítását, K. ozhatóságát, illetve

az irányából való kitérését. Nagyobb, kivált hadi-

hajóknál az ú. n. balanee-K. használatos, mely-
nek K.-töje a K. lapját 1 : 2 arányban két részre

osztja : Vi rész felülettel elre, Vs résszel hátra-

felé. Az ilyen K. könnyebben, gyorsabban és ke-
vesebb ernek kifejtésével mozgatliató mint egy
hasonnagyságú közönséges K., miután az */, lap-

részre okozott víznyomás a hajó irányváltoztatá-

sán, K.-ozásán kívül még a K. kihajlítását is el-
segíti, és így az e célra szükséges ernek kifejté-

sét csökkenti. A K.-iga és ezáltal a K. kisebb
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hajókon, csónakokon közvetleo a kézzel mozgat-
tat ik, nag>'obb hajókon, miután ez nagyobb ert
is igényel, osigasorolc, fogaskerekek/ hidraalikns

gépek vagy gtegép^ Bzaksógeeek. hogy a K.-

lapátot a hajótö vonalából oldalt lehessen áUí-

taoi. A K.-t niúködU'tó erónek minsége szerint

van kézi K.. hUlraidikus K. és tengeren járó ha-

j«!>kon jóformán kivétel nélkül göz-K. A K.-

lapát állását szabályozó és mködébe hozott erö

elsó sorban a K.-kerékre, egy vízszintes tengely

körül forgó kefélnre hat (sokszor egy közös
tengelyen forgó 3-4 kerékre Is), amelynek tengely-

dobjára csavarodik a K.-igához vezet K. -kötél.

Minthogy a góz-K.-nak rendszerint igen kis mé-
ret K.-kereke csak arra szolgál, hogy annak for-

gatása által a tulajdonképpeni forgató ert szol-

gáltató gzgép múködó&be hozassék, agz-K. egy
ember által is könnyen kezelhet.

2. K. (ném. Regierung) az állami életben a
legfbb államhatalom, ellentétben a kormányzott
n^tpel, továbbá a végrehajtó hatalom gyakorlá-

sára rendelt központi igazgató s vezényl fható-
ság, így nálunk a minisztérium, mely által az

1848. III. t.-c. 3. §-a értelmében a király a végre-

hajtó hatalmat gyakorolja. A K.-nak vezet s

igazgató tevékenysége kormányzói, amelj' míg
egyrészt mindig összefüggésben s szoros vonat-
k(ásban áll az alkotmánnyal, másrészt ennek
mintegy gyakorlati megvalósítását alkotja. A K.
szervezésének módja a K.-rendszer v. K.-forma.
A kormányzat elrendezésénél irányadó elveknek
foglalatja kormányzatipolitika, melyen másrészt
az országászat tudományának azt a részét is értik,

amely a kormányzat legcélszerbb elrendezésé-

nek, a helyes kormányzat alapelveinek kifejtésé-

vel foglalkozik. A kormányzati politika általános és

különös. Amaz a kormányzat általános elveinek,

emez az egyes kormányzati, közigazgatási ágakra
vonatkozó elveknek foglalatja. Az elst törvény-
hozási és közigazgatási politikára szokás osztani.

Amannak egyik fkérdését a törvényhozó testület

szervezete alkotja, az utóbbinál a központosítás

(centralizáció) v. önkormányzat (selfgovemment)
s a közhivatalok szervezete az elsrend kér-

dések közé tartoznak. A különös kormányzati
politika az egjes közigazgatási ügj'ágakra vonat-

kozó elveknek foglalatja. Flhhez képest megkiilön-
böztetend a szoros értelemben vett közigazga-
tási politika, a központi, a megyei s a községi
szervezet és igazgatás nevezetes kérdéseivel, az
igaaágfigyl, a rendészeti, a közmveldési és

közoktatásflgyi, a vallásügyi, a közgazdasági, a
péozfigyi, a hadügyi, a külügji kormányzati po-

litika stb.

Kormánybiztos, a kormány részérl rend-
kívüli körülmények között vagy különleges fel-

adatok végzésére kiküldött megbízott, aki köz-
vetlenül a miniszternek van alárendelve. Fontos
a K. mködése a háború esetére szóló kivételes
intézkfih'sek (1. o.) esetében.

Kormányfél, tengerészeti mnyelven a. m.
joM),.l(ial.

Kormányforma, 1. Kormány, 2.

Kormánylülke (ném. Steuerei ; ol. timoneria),
a hajókon többnyire a kormánykerék közelében
cllielyezett kamra, melyben a gzkormánygépet.

jelzlobogókat s a hajózáshoz szttks^es más sze-

relvényeket tartják.

Kormányiga (ném. Ruderpinne ; ol. borra del
timone ; ang. tiller), 1. Kormány, 1.

Kormányképesség alatt a tengeri bajónak a
kormányállás iránti érzékenysége értend. Minél
jobban engedelmeskedik a hajó a kormánynak,
vagyis minél kisebb kört ír le egyenl szög alatti

kormányállás mellett, annál nagj'obb a K.-e. A
K.-et befolyásolja, illetve csökkenti v. növeszti

:

a hajócsavar által okozott áram, a hajó útirányá-
ban fellép vizellenállás, a hajó által a fordulat

alatt kifejtett központfutó (centrifugális) er, a
hajó merülése, valamint annak alakja és hoasza.

Kormánykerék, 1. Kormány, 1.

Kormánykészülékek, 1. Kormány, 1.

Kormánylapát, 1. Kormány, 1.

Kormánylemez, 1. Eke.
Kormánym v. vezérmü (ném. Steuerung), a

gépészetben olyan szerkezet, mely a váltaKozó
(ide-oda) mozgást tartja fenn az által, hogy a hajtó

ert hol az egyik, hol a másik oldalról v. irányban
mködteti. Például a gözhengerbe egyszer egyik,

másszor másik végén ereszti be a gzt, s ez által

a dugattiTi is fölváltva elre és hátra tolatik ; ez

a váltakozó mozgás a K. által bizonyos törvény
szerint tartatik fenn, úgy hogy ha a K. bels
állásán nem változtatunk, az ide-oda mozgás is

ugyanolyan marad. A K. két lényeges részre osz-

lik : az egyik a mozgatását idézi el, a másik a
gz, gáz, viz stb. beo^asztését, Uletve elzárását

eszközli. A K. mozgató részét az excenter vagy
bütykös korong és a közttik és a zárórész közötti

összeköttetésre szolgáló csuklós csapszemekbe
illesztett csapszegek alkotják. Minél egyszerbb
mozgatószerkezet mozgatja a zárórészt, annál
tartósabb a kormánym.
Kormányos (ném. Steuermann : ol. iimoniere),

a fedélzeti legénységnek az a tagja, aki a kor-

mánjTÚd vag>' kormánykerék segélyével a hajót

irányának betartásában igazgatja. A német és an-

gol keresk. tengerészetnél a K. minség eléré-

séhez sikerrel letett szakvizsgálatról szóló bizo-

nyítványt kivannak meg. míg nálunk ehhez külön
képesítés nem szük-séges, hanem rendszerint oly

hajósuhancokat neveznek ki K.-<^cká, akik teng.

keresk. hajón lesalább 2 évig szolgáltak.

Kormányozható léghajó, 1. Léghajó.
Kormánypálca (jogar), l. Koronázási jelté-

nyék.
Kormányparancs, a hajó rtisztje által a kor-

mányosnak a hajó irányítását illetleg adott uta-

sítás. Az összes teng. államokban Angolország
kivételével egyönteten van szabályozva és pedig

úgy, hogy a K. mindig a hajó orrának iránjntá-

sát célozza. így pl. & jobbra K. utasítás a kormá-
nyos részére, hogy a hajó orrát jobbra fordítsa,

míg az angol elírás szerint a hajónak balra kel-

lene fordulnia.

Kormánypárt, a kormányt támogató ország-

gylési párt.

Kormiányrendelet, 1. Renddel.
Kormányrendszer, 1. Kormány, 2.

Kormányrúd, 1. Kormány, 1.

Kormányszeg, a kornián)^vezö húzópántjá-

nak beakasztására szolgáló szeg.
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Kormányszék. 1 .A felelsminisztérium szerve-

zése eltt a kormányzásra hívatott legfbb hatósá

gokat K.-eknek nevezték. Nálunk a K.-ek a m. kir.

udvari kancellária, a m. kir. helytartótanács és

a m. kir. udvari kamara voltak. 1848-ban a felels

minisztérium felállítása folytán megszntek, de

a király 1860 .még egyszer visszaállította s 1867-ig

fennállottak, amikor ismét feloszlatták. L. Ka-
mara, Királyi udvari kancellária, Helytartó-

tanács.
2. K, a tutajon a kormányrúd forgási tengelye,

10—15 cm. magas ék, mely a hevederbe van be-

verve s tetején csapja van, mely körül a kormány-
nid forgatható, v. pedig kis járom, melynek egyik
csapjára tétetik a kormányrúd.
Kormánytalp. így nevezik a mozgó kötés

vagy óriás tutajoknál az elülröl számított máso-
dik talpat, mely már vastagabb fából készül,

mint az els vagyis a vezértalp (1. o.), különben
pedig ezzel egyenl szerkezet. A K. hosszúsága

6 m., szélessége ell 1-25 és hátul 1-40 m.
Kormánytanácsos (németül Regierungsrat),

Ausztria hivatalnoki szervezetében a VI. fizetési

osztályba sorozott (az osztálytanácsossal egyenl
rangú) államtisztvisel, különösen a tartományi
közigazgatásban (Landesregierungsrat), az udvari

hivataloknál és a minisztériumokhoz bizonyos
önállósággal kapcsolt hivataloknál. K.-i címmel
a VII. fizetési osztályba sorozott közigazgatási

tisztviselket szokták felruházni.

Korm&nytárs (corregens) az ország kormány-
zásában az uralkodóval osztozik. Hazánkban két-

szer fordult el az az eset, hogy a király a kor-

mányzás terhét mással megosztani óhajtotta:

Mária férjével Zsigmonddal és Mária Terézia férjé-

vel Lotharingiai Ferenccel. A K. intézménye mind-
egyik alkalommal az országgylés hozzájárulá-

sával keletkezett és a törvény határozta a K. jog-

állását, hatáskörét, még pedig az utóbbi esetben
az 1741. IV. t.-c. a fvonásokban következ : 1. A
K. intézménye a királyn tetszéséig tartson. 2.

A megállapított örökösödési rendet, a monarchia
egységét nem sértheti, tehátMária Teréziának utó-

dok nélkül elhalálozásával a korona nem a K.-ra,

hanem a pragmatica sanctio szerinti örökösre
száll. 3. A kormányzat alkotmányos szervezete sér-

tetlen marad. 4. De ha a királyn gyermeke mint
kiskorú jutna a trónra, a K. a gyám és a gyám-
kormányzó. 5. Az alkotmányra a K. is esküt t«sz.

Kormánytollak (rectrices), a madarak farká-

ban lév araa nagy csapótollak, melyektl far-

kuk alakja, hosszúsága függ és amelyek a rö-

pülésnól visznek nagy szerepet. így az egyes tol-

lak hosszúságánál fogva lehet a fark villás, erö-

sebb v. gyengébben kimetszett, ékidomú v. lépcs-
zetes, lekerekített és egyenes v. lemetszett. A K.
külön emelizommal vannak ellátva. A repülés-

nél különösen a mozgás irányára vannak nagy
hatással, amennyiben emelésükkor a madár alá-

Bzáll, lecsapásuk alkalmával pedig emelkedik. A
K. száma és hosszi'isága a különböz madarakon
más és más, de ugyanazon fajon állandó, azért
igen fontos az egyes fajok meghatározásánál. A
repülésen kívül még más feladatuk is lehet, pl. a
kúszó madaraknál a kúszásnál mint támasztók
és emelök mködnek.

Kormányúszó (pinna caudáiis), a halak far-

kán lev páratlan úszó neve. Lehet részarányos

és aszimmetrikus. A részarányos K. lehet igazi

részarányos és álrészarányos. Az igazi részará-

nyos K.-nál a gerincoszlop a K. közepén vonul
végig és az úszót szimmetriásan hát- és hasoldali

félre osztja ; az ilyen K.-t diphycerk-iíék. nevez-

zük. Az álrészarányos K.-nál a gerincoszlop vége
a K. háti felében található ; az ilyen K.-t homo-
cerk-nék nevezzük. Az asszimmetrikus K.-t mes-
terszóval heterocerk névvel jelölik.

Kormányválság, 1. Válság.
Kormányzat, 1. Kormány, 2,

Kormányzó, leginkább az államf helytartójá-

nak címe, aki az egész ország, v. egyes részeinek

politikai vagy katonai igazgatását vezeti (polgári

vagy katonai kormányzó), de néha így nevezik

a testület, intézet, lovagi vagy egyházi rend élén

állókat is. Hazánkban e cím nem tudott gyö-
keret verni; régi alkotmányunk más közjogi

mszókkal pótolja, mint vajda, bán, gróf, ispán

és csakis a király kiskorúságának v. távollétének

esetében alkalmazza : Hunyadi János V. László,

Szilágyi Mihály pedig Mátyás idejében volt az

ország K.-ja. K. volt a címe Kossuth Lajosnak is

1849 ápr. 14. után. Újabban Fiúménak élén K.

áll, mint wFiume és magyar-horvát tengerparti

kir. kormányzó)). Az Osztrák-magyar bank veze-

tje szintén K. címet visel.

Kormányzói tanács, 1. Fiume.
Kormcsája knyiga v. Krmcsija (kormányos

könyv) az összes szláv ortodox keleti autokefális

egyházak kánoni törvény- és jogtára. Összeállí-

totta a XIII. sz. elején Szent Száva, a szerbek

els érseke.

Kormegállapitás : az életkor felismerése. Az
embernél a K. legfontosabb támpontjait a fogak

kibúvása és a koponyavarratok eltnése (elcson-

tosodása) szolgáltatja. A tejfogak kibúvása az

els életév közepén kezddik meglehetsen ál-

landó sorrendben és pedig a középs metszfogak
a 6—8. hónapban, a széls metszfogak a 7—9.,
az els zápfog a 12—15., a szemfog a 16—20.,
a második zápfog a 20 —24. hónapban tnik el.

A 6-ik évben búvik ki az els állandó fog, és pedig

az els nagyzápfog. A középs metszfogak a
7—8., a széls metszfogak a 8—9., az elüls kis-

zápfogak a 9—10., a szemfogak a 10—11., a má-
sodik kicsi zápfogak a 11—12., a második nagy-
zápfogak a 13—14., a harmadik v. utolsó nagy-
zápfogak a 16—22. évben bújnak ki. A 20. életév

körül a hosszúcsontok végdarabjai (epiphysis)

hozzácsontosodnak a középs darabhoz (diaphysis)

s az ékcsont toste összeforrad a nyakszirtcsont

testével, A koponya varratai a 85. évig nyitottíik.

35-40. év közt kezddik avarratok eltnése (el-

csontosodás) s a 75—80. év körül fejezdik be.

Ezen id alatt a varratok eltnésének fokából le-

het következtetni az életkorra, de csak nagy meg-
közelítéssel. Híisonlóképen irányadóul szolgál a
fogak rágó felületének kopottsága, a csontok meg-
tartási állapota és még sok egyéb apró jelleg. A
következtetésben azonban nagyon óvatosnak kell

lenni, mert sok kivétel, rendellenesség is elfor-
dul. Mindamellett kb. 5 évnyi pontossággal ezen

id alatt is meghatározható az életkor.
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A K.azeiiilteAáná^oA(mafogak,el868or-
bao a meUatofak állapotának, kopáaánalc és

kiTáltásának megflgyeléee alapján lehetséges:

aránylag a legjobban, legpontosabban utalnak az

illet állat életkorára a ló fogai míe a többi em-
lé háii állatnál esek as adatok £r\-akran kevésbbé

megbízhatók, inkább osak a fiatalabb korra vo-

naticozólag érlEeeitfaetök. mig ídö.<obb korban

ktilönféle váltoiásokiiak vannak alávetve. Idsebb
állatokon a siörzet több helyon, leginkább a fejen,

megtestU. A szarvasmarha (tehén) életkorára a

szarvak gyúrúiböl is lehet következtetni, mert
minden egyes borjazáskor egy gyúrA támad a

szarvak tövén. A házi madarak életkorának meg-
határozásánál némileg útba igazithat a csr
hossza, a karmok, ill. a lábak brének szerkezete.

KmftmoütAíConnovhyta, száras növények), &

idepes növényekkel (1. Tallojita) szemben azok,

amdyeknek alaktanilag és szövettanilag jól meg-
kttlönböztethet tengelyképletük van, ahogy pl.

egy fenyfán. eg>' liliomon v. egy nyárfán látni.

E tengelynek a növény rögzítésére szolgáló, a

földben lév résae a gvökér, a föld feletti része,

mely leveleket és ezek hónaljában rügyeket visel,

a szár. Ha a szárnak Ls van földalatti része, ez

mint rhizoma. gumó, hagjma ismeretes. A gyökér
is, a szár is eláigazhat : bels szerkezetére pedig

az edénjmyalábok jelenléte jellemz. Tengely-

szerfi képlete már a lombos moháknak van, de

mivel sem gyökereik, sem edénjTiyalábjaik nin-

csen^ a K.-k a harasztfélékkel kezddnek. Ezek-

ül stáTA, ha elágazik, villásan ágazik el és nö-

vekedését egy vezérsejt vezeti, mig a virágos

növények tengelye monopodiális (1. o.) elágazású,

növekedését pedig ^y több sejtbl álló tenyész-
kúp vezeti.

Kormorán (iiiu), 1. Kárókatona.
Kormos i azeltt: Gormos), kisk. Sáros vm.

hethái-si j.-ban, ( 19101 515 tót lak. ; n. p. és a. t.

Paloncza.

Kormos Tivadar, geológus és zoogeográfos,

szül. Gyrben 1881 nov. 10. Egyetemi tannlmá-
nyaít Budapesten végezte s 1906. bölcsészet-

^ktori oklevelet szetzett. Több é\ig mint tanár-

segédmködött Lóozy Lajos földr^zi tanszéke mel-
lett. 1908 óta a m. kir. földtani intézet geológusa.

Hosszabb utazást tett Görögországban s Kis-

ázsiában semlös-maradványok kutatása céljából.

1914. a budapesti tudományegyetem bölcsészet-

tudományi k£urán magántanári képesítést nyert.

Mintegy 80, kisebb-nagjobb értekezése közül a
legtöbb a Balatonbizottság tudományos munká-
lataiban, a Földtani Közlönyben s a m. kir. F'öld-

tani Intézet Évkönyvében jelent meg. Pontosabb
müvei : A Piispökfürdö hévízi faunájának ere-

ddé ( 1905) ; A fejérmegyei Sá rrét geológiai mid^a
és jelene (1909) ; üj adatok a halatonnCdléki alsó-
pleisztocén rétege geológiájához és faunájához
(1910); Awdgárdi vliocén csonilelet (1911); A
hámori Puskavoros pleisztocén fatmája (1911);
Canis (Cerdocyon) Petényii n. sp. és egyB) érde-
kei leletek Barav-'^'-^'^'-hól (1911); A tatai

öskkori telep (19 1 ti új fossilispézsma-
{

cickány-faj JÍagyu , faunájában (1913);
Három íg ragadozó a Püspökfíird melletti

\

Somlókegy preglaciális rétegeibl (1914). Szer-;

kesztje a Földtani Intézet kiadványainak s
munkatársa Le.Kikonnak is.

Kormos alma. 1. Bóraima.
Kormos gabona. .\ learatott gabonát, ha az

megázik, fekete, koromnemú foltok szokták be-

lepni, mégpedig mind a levelekot, mind a kalászo-

kat, mit a gazdák kormosnak neveznek. A kor-

mosságot a Cladosporium herbarum Link. nev
gomba okozza. Hogy ez a gomba a zöld növényt
is megtámadja-e, vagy csak a megsérült zöld nö-

vényeken lép fel, avagy az ezen nemhez tartozó

mintegy löO fajta gomba közül melyik okozza a
zöld növények veresbama foltjait : még vizsgáló-

dás tárgya.

Kormos körte (nör.), 1. Körtefa.
Kormosó, kisk. Hont\'m. korponai j.-ban. (isio)

385 tót lak. : u. p. Berencsfalu, u. t. Korpona.
Kormos róka v. nzenes róka, 1. Róka.
Kom. Artúr, német íizikus, szül. Boroszlóban

1870 maj. 20. 189-ben Münchenben magántanár,
majd 1903. rendkívüli tanár lett, de 1908. lemon-
dott állásáról. A molekuláris erk és elektromos
jelenségek elméletével foglalkozott és 1906. a
távolba való fotográfozásnak egy rendszerét ta-

lálta fel, melynek mszereit az 1906—08. évek-
ben nagyon tökéletesítette (L. Fotográfozás tá-

volba). Dolgozatainak címei : Eine Theorie der
Gravitation und der elektrischen Erscheinungen
auf Grundlageder Hydrodynamik (Berlin 2. kiad.,

1896—98, 2 rósz); Lehrbuch der Potentialtheorie

(u. o. 1899—1901, 2 köt.); Abhandlungen zur
Potentialtheorie (u. 0. 1901—02, 5 füzet); Eine
mechanische Theorie der Reibung in kontinuier-

lichen Massensystemen (u. 0, 1901) : Elektrische

Femphotographie und Áhnliches (Leipzig 1904
és 1907) : Abhandlungen zur Elastizitátstheorie

(München 1906, 2 rész).

Komay J2iíAör(/3/ari<i,oporaénokes (basszista),

szül. 1865 febr. 15. Budapesten. Festnek készült.

Az éneklésben StoU Péter és Pauli Richárd volt

a mestere, színjátszásra Náday Ferenc tanította.

Nagyszebenben egy német színtársulatnál kezdte

pályafutását ; Olmütz, Troppau, Pozsony, Kassel,

Bées, Graz után Budapestre szerzdött, 1885 óta
az Operaház tagja. Kiváló játékszerepekben.

Komelit (isv.i, vashidroszulfát

:

Fe,(S0J,+7iH,0;
Krenuer József budapesti egyetemi tanár fedezte

fel Szomolnokon, Szepes vmegyében.
Kométa v. komyéta, az olasz coníífía, a fran-

cia comette íl. o.) régibb irodalmunkban. Orosz-

országban a zászlóst hívják K.-nak.

Komett, 1. Cometto.
Komenborg, város, K. alsó-ausztriai kerületi

kapitányság székhelye, a Duna jobbpartján, vasút

mellett, (1910) 9058 lak., gözhajóállomással, a kö-

zöshadsereg vasúti és táviróozredének állomás-

helye, pokróc-, vattakészítéssel, gyertya és szap-

pangyárakkal, nagy hajógyárral, só- és gabona-
kereskedéssel. Klostemeubni^^l repülhíd köti

össze. K. már a XII. sz.-ban látogatott vásárhely

volt : 1298. I. Albat városi ransra emelte, 1450.

pedig várrá tették. É.-ra fekszik a Wilczek grófok
remek, újonnan restaurált Kreutzenstein vára.

Komíeld Zsigmond báró, kiváló pénzügyi szak-

ember, szül. Jenikauban (Csehországban) 1853
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márc. 27., megh. Budapesten 1909 máro. 24„ mint
a Magyar Általános Hitelbank elnök-vezérigaz-

gatója. Prágai, bécsi és párisi bankházaknál dol-

gozott. Bank-, valamint pénzügyekben korán meg-
nyilatkozott jártasságának köszönhette,hogy már
húsz éves korában a Böhmischer Bankverein igaz-

gatója lett, huszonhat éves korában pedig meghí-

vásra elfoglalta a Magyar Általános Hitelbank

igazgatói állását. K. 1878 óta kiváló szerepet vitt

a magyar pénzügy, kereskedelem-, ipar- és közle-

kedésügy terén. A Hitelbankot átszervezte s a

Rothschild-csoport egyetlen magyarországi tag-

jává tette. Tevékeny része volt a magyar állami

pénzügyek rendezésében.Szoros kapcsolatbahozta
a Hitelbankot az állam hitelmveleteivel. A ma-
gyar aranyjáradék konverziója, a papirjáradék

forgalomba hozatala, a valutarendezés és az arany-

fedezet beszerzésének bankmveleteiben K. ve-

zet és dönt szerepet vitt. Hatalmas közgazdasági
vállalatokat kezdeményezett, teremtett meg. Ilye-

nek pl. a Magyar folyam- és tengerhajózási rész-

vénytársaság, a Budapest-pécsi vasút, a fiumei

köolajflnomítógyár rtg., a villamos- és közlekedési

vállalatok rtg., a Budapesti giro- és pénztárogylet

stb. K. érdeme kétségtelenül, hogy a budapesti

piacot a külföld gyámkodása alól felszabadította

és méltó helyet biztosított számára. Elnöke volt a
budapesti árú- és értéktzsdének. Érdemei elisme-

réséül a király ismételten kittintette, 1902 január
havában a frendiház tagjává nevezte ki, 1909.

februárban pedigmagyar báróságot adományozott
neki.

Kornhuber, Andreas Georg, osztrák termé-

szettudós, szül. Kematenben (Fels-Ausztria) 1824
aug. 2., megh. Bécsben 1905 ápr. 23. Pozsonyban
az 1852. szervezett reáliskola tanára volt 1861-ig

s a pozsonyi Vérein für Naturkimde megalapítá-
sában (1855) jelentékenyen közremködött. 1861-

ben a bécsi megyetemen a botanikai és zoológiai

tanszékre nevezték ki. Mint geológus is kiváló

volt. önállóan megjelent müvei: Beitrag zur
Kentniss der klimatischen Verháltnisse von Press-

burg (1858); Ergebnisse aus den meteorologi-
schen Beobachtungen zu Pressburg wáhrend der
Jahre 1868 u. 1859 (Pozsony 1860); Karte des
Pressburger Comitates (1866) ; Karte des Neutraer
Comitates (1871). Értekezéseket írt az 1858. évi

moóri földrengésrl, a bakonyi és nyitravidéki

geológiai viszonyokról. A bécsi Verhandlungen
d. k. k. Geol. R. A. évfolyamaiba írta Aufnahme
d. Nentra-Thales (1858), Tertiáres zwischen Mo-
dem u. Bösing (1860), Pressburg u. Umgebungen
(1865) c. értekezé.soit, ugyanitt adta ki 1873. Über
einen neuen fossilon Saurier aus Lesina c. mvét.

KoTxÚBcsaldd ((ftinczruszkai f/röf), régi nemes
család, mely Abaüj vármegyébl vette eredetét.

A XV. 8Z. elején három testvér, Tabajdi Bertalan,
Antal és K. (Cornis, Comys) birta Gönczruszkát.
Ez szolgáltatta eme K. ut<')dainak, a K.-család-

nak, elönovét is. A K. -család Szapolyai János ki-

rály uralkodása idejében kivándorolt Erdélybe,
hol csakhamar szép névre és gazdagságm tettek

szert. — K. János, Szapolyainak kegyolt hive,

nagy birtokokat szerzett Udvarholyszékben. Az
1537-ikl szerencsétlen tokaji ütközetben mene-
külés közben a Tiszába veszett. Utódai a «homo-

ród-szentpáli» elönevet is használták. — K.
Farkas 1595. a feketehalmi táborban mint a
székelység egyik fkapitánya szerepel. 1599-ben
Báthory Endre pártján küzdve, Mihály vajda ke-
zébe kerül, ki öt megfosztja életétl. Piai, K.
Miklós és Zsigmond, Székely Mózes fölkel had-
jában vitézkedtek és vezérükkel együtt estek el

Brassó mellett (1603). — K. Gáspár neves katona
és diplomata. 1570-ben Lengyelországban mkö-
dik Báthory Istvánnak királlyá választatása ér-

dekében. Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem-

sége alatt a Habsburg-ház mellett s a törökkel
való szövetség eUen agitált. 1596-ban Báthory
Zsigmond megadományozta Radnóttal. (Innen elö-

neve «radnóti» is.) Midn Mihály vajda Báthory
Endre ellen támadt, K.-t küldték Rudolf királyhoz
segélyt kérni, ami maga után vonta Básta György-
nek Erdélybe jövetelét. A visszatért K. szeren-
csétlenségére a bosszúért liheg Mihály vajda
foglya lett, ki t katonáival felkoncoltatta (1601).

Három fia maradt : K. Boldizsár, 1604. a székely-

ség tábornoka, 1607-ben Rákóczi Zsigmond er-

délyi fejedelem tanácsosa, 1608. háromszéki f-
kapitány, 1610. — férji becsületében megsértve
— többekkel összeesküdött Báthory Gábor ellen,

amiért életével kellett lakolnia; K. Zsigmond
1603. Básta seregében harcol, 1610. — bátyjá-
nak, Boldizsárnak cinkostársa lévén — számzik
és Erdélybl menekülni kényszerül, késbb visz-

szatérve, Bethlen Gábor meg I. Rákóczi György
fejedelmek alatt mint bihari fispán, aranysar-
kantyús vitéz, nagy tekintélyre tesz szert. ; K.
György (III.) testvéreivel együtt 1610—15. szám-
zetésben élt, késbb Kolozs vármegye fispánja
volt. — K. Gáspár (III.) Kemény János erdélyi

fejedelem buzgó párthíve volt s résztvett a szeren-
csétlen nagyszUsi ütközetben is. 1673-ban ma-
rosszéki fkapitány. Ugyancsak egy K. Gáspár
nagy befolyású híve volt Apafi Mihály fejedelem-

nek. Hirtelen, gyanús halállal múlt ki (1680) ; állí-

tólag a tle megsértett és megfenyegetett Teleki

megmérgeztette volna. (V. ö. Cserei Mihály histó-

riája.) — K. István a Habsburg-ház párthíve, a
nemzeti törekvések ellensége. Mint valóságos
bels titkos tanácsos, fkamarásmester, erdélyi

tartománybizt. kiváló szerepet vitt, az 1741 -iki

országgylésen a rendek elnöke is lett. Meghalt
1741. Testvére, kivel együtt 1712. örökös grófsá-
got nyert, K. Zsigmond, cs. kir. kamarás és való-
ságos bels titkos tanácsos, 1710. udv. kancellár,

1713. erdélyi fkormányzó, meghalt 1731. — A'.

MM/?/ (1796 -1835) 1826-ban kvárvidéki, 1829.
kolozsvármegyei adminisztrátor. 1832. magyar
kir. kincstári tanácsos, akinek az erdélyi ország-
gyléseken is nagy befolyása volt szakképzett-
ségénél és népszerségénél fogva. 1830-ban tagja
lett a Magy. Tud. Akadémia igazgató-tanácsának.
— K. János 1817. kvári adminisztrátor, 1827.
erdélyi fkormányszéki alelnök és valóságos bels
titkos tanácsos, 1837. erdélyi fkormányzó, megh.
IB^ÍO.

Komis, 1. Gyula, filozófus és pedagógus, szül.

Váczon 1885 dec. 22. Budapesti kegyesrendi f-
gimnáziumi tanár, a Magyar Filozófiai Társaság
titkára, a Pedagógiai Könyvtár szerkesztje. Fbb
müvei : A magyar bölcseleti mnyelv fejldése
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(Budapest 1908); Az ismerés a priori elemei Fia-

tonnái (a. o. 1906) ; Pssichológia és energia {a. o.

1910): Filozófia a középiskolában (u. o. 1910);

A pszirholóata ielen áMsa (a. o. 1910); A pszi-

chológia és IcUca elemei (a. o. 2. kiad. 191i)

;

Elemi pszichológiai kísérletek (a. o. 1911):

Okság ét törx^ényszer&ség a pszichológiában (u. o.

1911): W. Dilthey (u. o. 15>13); Értékelmélet

és pedagógia (u. o. 1913) ; Történelem és pszicho-

lógia (li. o. 1914).

2. K. Károly (tótmradi), magyar emigráns ós

jogi író, szül. Aradon 1822 ápr. 29., megh. Gy-
rökön 1863 jan. 27. Papnak készült, majd jogot

hallgatott. 1848-ban a pesti egyetemen a bün-

tet jog tanárává nevezték ki, de állását a sza-

badságharc idejében otthagyta és kormánybiztos

lett az alvidéken, 1849. pedig közvádló a rögtön-

jtóló bü-óságnál. \ tízabadságharc után külföldre

menekült, itthon pediir halálra ítélték és in efflgie

fel is aka.>;ztották. 1852-ben New Yorkban tele-

pedett le. de miután itt sem a tóle szerkesztett

Magyar Menekültek Lapjával, sem egyéb vállal-

kozásával nem boldogult. 1854. Rio de Janeiróba

költözött és itt eleinte fényképészettel tartotta

fenn magát, de csakhamar keresett ügyvéddé lett.

Az ottani akadémia tagjává választotta, egye-

temi tanársággal kínálták meg, de nem fogadta

el. 1862-ben, már tüdóbajosan, hazatért és néhány
hónap múlva meghalt. Müvei közül említést érde-

melnek : Az 1848. IX-ik t.-c. 5. §& (Vácz 1848)

;

Eljárási rendszer a röytönüél bíróságok szá-

mára (Pest 1849) : Processus Villa Nova de Minho
(Rio de Janeiro 1856) ; casamento civil (u. o.

1858 : ném. Hamburg 1862) ; Eszmék (Arad 1863).

Komislalca. kisk. Szolnok-Doboka vm. nagy-
ilondai j.-ban, (loioi 326 oláh lak. ; u. p. és u. t.

Nagyilonda.

Komya, közs^, 1. Somfa.
Komyaréva, község, 1. Somosréve.
Kóró ?góré, herbafructii-iformis,a6y.). általában

magas, bokomagyságú fúnemú növény, melynek
keményebb szára van, mint a rendes füveknek,
azért soványabb takarmány, elszáradva pedig a
szára sokáig állva marad. A pázsitfélék K.-it

pázsit-K-nak nevezzük (nád). A K.-t a félcserjétl

az különbözteti meg, hogj' fás része semm i sincs,

st egy-két nyári is lehet, mint a Ricinus, kuko-
rica, napraforgó, bürök. A kert magas, fúnemú
díszét dhz-K.-nak mondjuk.

Koroádók. nép, 1. Coroados.
Eorocsa, az ugyanily nevú járás székhelye

Kurszk orosz kormányzóságban, a Donec mellék-
vize, a K. mellett, (1907) 10,235 lak., akik gyümölcs-
termeléssel, gabona- és sókereskedéssel foglalkoz-

nak. A XVII. sz.-ban a tatárok ellen emelt kis

ersség körül keletkezett.

Korócz (azeltt: Korejócz), kisk. Sároe vm.
felsö\izközi j.-ban, (teio) 104 rutén lak. ; n. p.La-
domérváírása, u. t. Felsvlzköz.
Kórod (azeltt: Korod), kisk. Kis-KüküUö

vm.orzsébot\árosi j.-ban, (1910)377 oláh és magyar
lak. ; u. p. és u. t. Kóródszentmárton.
Koróda Fái, költ, szül. Endréden (Bars vm.)

1858 márc. 7. Iskoláit Léván és Pozsonyban, a
jogot Budapesten végezve, birtokán gazdálkodott,

majd a fvárosba költözött. A 80-as években leg-

jobb barátjával, Reviczky Gyulával egy kis írói

kört alkotott, melyhez Komjáthy Jen, Inczédi

László, Szabó p]ndre stb. csatlakoztak. Magasabb
becsvággyal írt költeményei lK?n ói drámáiban ko-

moly feladatokkal próbálkozott meg. Költemé-
nyeiben (Lira, 1897) emelkedett gondolatainak ad
költi kifejezést. Költi elbeszéléseiben (1877)
BjTon hatása alatt sötét világfelfogását szólal-

tatja meg, drámái közül A túlvilág komödiája
(1876) Goethe és Madách hatása alatt filozofikus

célzatú, az Ostrom és Az udvarlók vígjátékok,

az Alkibiadesz c tragédia (1886 és 1896) és a
Wesselényi c. dráma (1907) történeti táiigyúak s
a Nemzeti Színházban színre is kerültek. Irt ezen-

kívül politikai és esztétikai cikkeket s a Magyar-
országba színi kritikákat. A Petfl-társaság tagja.

Sajtó alá rendezte Reviczky (jyula költeményeit.

Korodi rétegek (geoi.). Hofmaim K. és Koth A.

szerint Erdélyben az alsó mediterrán emelet leg-

alsó rétegcsoportja, mely fleg vékonjiáblás
rozsdasárga homokkbl és agyagos homokköpa-
dokból áll. Korod (most Kórod) és Kolozsvár kör-
nyékén tengeri jellegek e rétegek, Anomia cos-

tata, Pecten solarium, Pectunculus Fichteli stb.

fajokkal, Nag>-zombomál ellenben inkább édes-

víziek e lerakódások vékony széntelepekkel.

Kóródszentmárton (azeltt : Korodszentmár-
ton), kisk. Kis-Küküll vm. erzsébetvárosi j.-ban,

(1910) 820 magyar, oláh és cigány lak.; vasút-

állomás, posta-, távíró- és távbeszélhivatal.

Kóródy Péter, szinmúíró, szül. Látrányban
(Somogy vm.) 1852. Pápán tanult, majd 1871.
színész lett s a Népszínház 1879 iki népszínm-
pályázatán megnyerte a jutalmat A legény bo-

londja c. népszínmvével, mely 1880. u. o. színre is

került. Ezután egy ideig a Budapesti Hírlapnál
dolgozott, 1888 óta a fvárosnál hivatalnok.

A tékozló asszony c. népszínmve 1884. a Nép-
színházban, A lányok anyja c, Kolozsvárt pálj'a-

díjat nyert népszínmve a kolozsvári Nemzeti
Színházban 1899. került színre.

Korog (Kórógy), adók. Szerem vm. vukovári
j.-ban, (1910) IcfeV magyar lak.: valamennyien
(1536 óta) reformátusok, valószínleg avar ma-
radvány ; reformátoruk Sztárai M. volt. U. p. és
u. t. Szentlászló-Kórógy (Laslovo-Korog).

KoToghiiiemzetség, 1.. Kórógyi.
Korográfia (chorographia, gör.), a térképké-

szítés matematikai módszereirl szóló tan. Mint
nagy területekkel összefoglalóan foglalkozó tan, a
topográfia (1. 0.) ellentéte.

Korogve, Német-Kelet-Afrika egjik fontosabb
míssziótelepe és kereskedvárosa ; vasútállomás,

posta- és távíróhivatal.

Kórógy, község, 1. Korog.
Kórógyi (Koroghi)-nemaetség egyik se nem-

zeti hagjomány szerint részes lett volna Szt.

Gellért m(^öletésében (1046). — K (I.) István^
a Keled nemzetségbl származó K.-család tagja.

si fészke az Eszéktl délre es Kórógy. 1.%8-ban
Harsány birtokát nyeri Mária királyntl azon
vitéz szolgálatai jutalmául, miket a garai táma-
dásnál szerzett. Kkkor fogságba is esett. Ezen-
kívül a macsói bánság visszafoglalását s Palizs-

nay János me^yzósét is vitézi érdemei közt

találjuk felsorolva. 1382—138ö-ig macsói báu



Korolbos — 48 — Korompa

volt. V. ö. ifórAri, Mária királyn 97—119. Száza-

dok 1875, 450—.51. — K. (I.) László pécsi püspök

1315—1345. Az Anjouk szilárduló trónjának h
támasza volt. Mivel azonban családja egy idben
összekoccant I. Károly királlyal, ez öt utolsó

éveiben nem igen kedvelte s elmenetelének a

pápa eltt nagy akadálya lett. I. László mind-

amellett Nagy Lajos koronázásán megjelent s ez

által bizonyította be kétségbe vont ragaszkodását

az Anjouk trónjához. V. ö. Pór, Lajos király 20—
21. 1. —K (II.) László, Fülöp fia, 1365. tevékeny

részt vett a bolgárok ellen viselt hadjáratban,

melynek végén bolgár bánná nevezte ki Nagy
Lajos. V. ö. Pór, Lajos király 389. — K. Fülöp
elkel föur volt Zsigmond király idejében ; 1415.

30 fnyi kísérettel jelent meg a konstanzi zsina-

ton. V. ö. Karácsonyi, Magyarorsz. s a nyg. egy-

házszak., 64. 1.; Wertner Mór, Az els K.-ak

(Turul, 1892. évf.).

Koroibos, a görög hösmondában frig királyfi,

ki Trója végnapjaiban belészeret a trójai király-

leányba, Kassandrába. A város védelmére siet,

de Tróját már nem mentheti meg s maga is el-

esik.

Korojesd, kisk. Hunyad vm. puji j.-ban, (1910)

411 oláli lak. ; u. p. Fehérvíz, u. t Felsszállás-

patak.

Koroknya (azeltt : Krokna), kisk. Arad vm.
borossebesi j.-ban, (1910) 1010 oláh lak.

;
posta-

ügynökség, távbeszélhivatal.

Koroknyai Ottó, fest, szül. Budapesten 1856.,

megh. u. 0. 1898 ápr. 27. A bécsi képzmvészeti
akadémián Wurzinger, késbb Makart volt a mes-
tere. Hazajövet készültek magyar genreképei : A
Javíthatatlan; Hogy tnegnöttél ; Olyan nincs.

A javíthatatlan szerezte meg számára a 6000
frankos Munkácsy-díjat 1886., s K. a következ
évben már Parisba utazott, hogy Munkácsy oldala

mellett fejlessze tehetségét. 1892-ben hazajött,

genreképeivel vett részt a kiállításokon, egy ilyen,

a Titok a sekrestyén c. (1897) a Szépmvészeti
Múzeumban látható. Tetszets képei sokféle re-

produkcióban láttak napvilágot.

Kóroktan (aetiolocjia). A betegségek okaival

foglalkozó tudomány. Igen nagyjelentség, mert
az eredményes gyógyítás egyik alapja. A K.

szempontjából felosztjuk a betegségeket küls és

bels okból származó és ismeretlen eredet be-

tegségekre. Küls betegségokok a fizikai erk,
így a mechanikai er, a légnyomás, a fény, a h,
a sugárzások stb. ; a mérgek, a fertzések, a pa-

raziták s a pszichikus hatások. Bels betegség-

okok szerepelnek az örökld betegségek és bi-

zonyos fejldési rendollonessógek eseteiben. A
hajlamosság (dispositio), bár küilsö körülmények-
kel változó, mégis egyik bels ok gyanánt sze-

repl tényezje a betegségnek. Igen sok betegség

okát nem ismerjük, s így nincs eldöntve, hogj'

bels vagy küls okok, vagy ezek együtt idézik-e

«lö, így pl. fehórvérüség, cukorbetegség, bizonyos
organikiLs idegbajok, glaukoma stb.

Korolenko, Vladimír Galaktionovics, orosz

Író, szül. 1853 júl. 27. (oro.sz-napt. 15.) Zsitomir-

ben (Volhinia). Már tanuló korában részt vett po-

litikai mozgalmakban, amiért 1879. Szibíriába

számzték s osak 1885. tért vissza. K., mint Uk-

rajna szülöttje, rokonszenvezik a kisemberekkel

s tollára veszi a aburlákota, a mezítlábast, mint
Gorkij. Elbeszéléseinek a tárgyát Ukrajna vagy
Szibíria népéletóbl meríti. Els munkája a Son
Makara (Makár álma, Szent-Pétervár 1885). Ezt
követte ugyanez évben az Ocerki síbirskago tu-

rista (A szibíriai turista naplója). Legismertebb
mvei a Slépoj muzykant (A vak zenész) és

durnom obscestve (Rossz társaságban). Említést

érdemelnek még prózában írt költeményei, össze-

gyjtött müvei megjelentek a Nivamellékleteként
1914. Szent-Pétervárott. Magyarul megjelent:

Szibériai vázlatok, ford. Kovalik (Budapesti

Szemle 83. k.) ; A vak zenész, ford. Ujkéri (Buda-

pest 1893). V. ö. Kozlwszkíj, K. (Moszkva 1910).

Korológia (chorologia, gör.), az él lényekkel

foglalkozó tudományok azon része, mely az él
lényeknek földünkön úgy vízszintes (földrajzi szé-

lesség és hosszúság szerinti), mint függleges
(azaz a szárazföldön magasság, a vizekben mély-

ség szerinti) elterjedését kutatja s általános törvé-

nyekre visszavezetni törekszik.

Korom, finoman eloszlott szén, mely tökélet-

len elégéskor a lángból kiválasztható, s melyet
festéknek stb. használnak. Frankfurti K. a. m.

frankfurti fekete (1. 0.). L. még Füst.

Koromandel (ang. Coromandel-Coast), El-In-
diánaka Bengáliai-öböllel határos homokos partja,

amely a Kalimer-foktól a KLsztna torkolatáig

nyúlik ; hibásan néha az egész Keleti partot így
hívják.

Koromandelia, csíkos vagy tarka ébenfa, mely
szöveti alkotásával nagyon hasonlít az igazi ében-

fához, de színében változnak a fekete, kávébarna
csíkok, melyek közé néha fehérsárga sávok vagy
nagyobb foltok vannak beiktatva. Igen drága,

mert ritka és eredeti szépség. L. Diospyros.
Koromandel-Iakk, 1. Coromandel-Uck.
Koromégetés, l. Fenyökorom^etés.
Koromfa v. feketefa (növ.), a Dalbergia latifo-

lia, Acacía melanoxylon meg az ébenfa (1. 0.).

Koromfekete, 1. Frankfurti fekete.

Koromharmat (növ.), 1. Korompenész.
Koromiró. Fizikai kísérleteknél gyakran szük-

séges bizonyos mozgásoknak, rezgéseknek olyan

alakban való feltüntetése, amely látható nyomot
hagy maga után. Legegyszerbb megoldás a kor-

mozott lap használata. A mozgó alkatrész, pl. a
hangvillára ersített írópecek, a hangvilla meg-
szólalásakor ide-oda rezeg s az eltte elhúzott

kormos lapra a rezgési görbéket bekarcolja. Újab-
ban a színes nyomot hagyó módszerek is elég

tökéletesek már s így a K.-kat csak kisebb labo-

ratóriumban használják.

Koromlak (azeltt : Korumlya), kisk. Ung vm.
ungvári j.-ban, (1910) 636 tót ós német lak. ; u. p.

és u. t. Ungvár.
Koromnok (azeltt : Koramnik), kisk. Krassó-

Szörény vm. orsovai j.-ban, (1910) 266 oláh lak. ;

u. p. Nagyzsupány, u. t. Orsova.

Koromoriózis (gör.) a. m. koremorfózis (1. 0.).

Korompa (azeltt : Krompach), nagyk. Szepes
vm. szepesváraljai j.-ban, a Hernád völgyében,

(t9io) 6378 magyar, tót, német, szerb és lengyel

lak., vasúti állomással, posta- és táviróhivatallal

és telefonállomással. K. vidékén jelentékeny bá-
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nyifltti folyik ; ax esOst- és kéneeötartalmA oOst-
éroek báoyásxatánál aionban Bokkal jelemtéke-

nyebb az itt mtik<)dö K.-hernádí vasmúbányatár-
solat üzeme, moly nagy vasgyárból s vasércbA-

Dyákb<'il áll.

Koromp&j Péter, pQispOk ós kir. kancellár.

1679-ben váci, 1681. egri, 1687-töl nyitrai püspök.

Mc^ 1690 május 12. Bécsben. .Müvei ké/iratban

maradtak meg a nyitrai ogj'házmes:>ei könyv-

tárban. Tartalmak: kancelláriai följegyzések,

ni^Jegysetek. V. ü. Váaiter izáef, A nyitrai

eB^áanegyei könjTtár kéziratai és régi nyom-
tatrinyai (Nyitra 1886).

JLoMMnpenész. koromharmat (ottT.). Növényi
betegaég. melyet olyan gombák idéznek el, me-
IjFSlDMk micéliimia v. konidiumpora íeketeszinú.

Fök^wn az Apio.sporium ( (Japnodium, Fumago,
kuliét 1. a Gombok cikk ///. képnkeUHdetén) fé-

lék okozzák. Kzek mieéliuma súrún ellepi a gazda-
növény levelének felszínét Nagyon gjakori az

Apio^poriutH salidnum (Pers.) Kze, mely fképen
a fiafélók levelén él.

KaMMHaén, poralakú, lazánösszefügg kszén.
Korona (lat. corona, 1. a képmellékletet), 1 . heral-

dikai értelomben koszorúszerü fejdísz, rendesen

aranyból v. ezüstbl, drágakövek- s gj'önoryökkel

ékitve. Fejedelmi személyek megkülönböztetési

jele volt. A koronát, mint az uralkodói méltóság

jelét, már a régi idkben használták. így Salamon
királyról is említtetik, hogy koronát viselt. A r^i
asszir, babilóniai és egj'iptomi királyok koronája,

V. mint máskép nevezik, tiarája, fejszalagia csak

fejdisi volt. k római királyok idejében kezdték

elször a koronákat gyúrúformában készíteni, ek-

kor még nyitott volt s 4—8 lovélszerú díszít-

ménnyel volt ékir\'e. A bizánci császárok idejé-

ben már zárt koronát használtak. A különböz
koronák közül megemlítjük a római szent büro-

dalmi koronát (1. ábra), az osztrák házi koronát

(2. ábra). A S. cüfrán feltüntetett új német csá-

sxári K. tényleg még nem létezik, csak ter^'ezet-

ben van meg. A modem l^rálji koronák alakját

a 4. ábra matatja. A nagyhercegi, mediati2ált

grófi, marqnis-, grófi, bárói és németi koronák
alakjait az 5—10. ábrák matatják. Az osztrák

fhercegi K.-t négy arany pánt alkotja, érintke-

zési pontjukon kereszttel ékitve. Belül vörös bár-

sonybéléssel vitn ellátva, a fejabroncsot herme-
linprém borítja. Hármas K. vagy tiara a pápai

K. Hármasnak nevezik, mert három egymás-
f(>!ött álló részbl áll. Az els s legalsó részt

Konstantin császár adta Sylves-ter pápának vU4gi
hatalma jdéOl; a másodikat 1294-ben VII í. Bo-
nifác pápa üleeztette az elsre, annak jeléül,

hogy a papi hatalom a világi hatalom fölött

áll ; a harmadikat 1362- V. Orbán pápa alkalmazta
a két alsftra, jeléül, hogy a pápai hatalomnak min-
den világi és egyházi hatalom alá van rendelve.

(ÁlH^ját 1. Föveg). A magyar királyi koronát 1.

Koronázási jelvények. V. ö. Ghyczy Pál, A rang-

jelz koronák iTurul 1900 évf.) ; u. a.. Adatok
a pajzs-K. és a rangjelz K. fejldésének történe-

téhez (Turul 1909. évf.).

2. A'., államjogi értelemben gyakran használt
kifejeaée e helyett : király v. állam. L. Szent
Korona.

3.K aoaUlagászatban : 1. Két csillagkép nve,
1. Corona ans^vUs (déU K.) és Corona borealvt

(északi K.). 2. Teljes napfogyatkozások alkal-

mával a Nap körül látható fénykoszorú, mely
valószínleg a Nap körül lebeg igen kicsiny ré-

szecskéktl származik. L. Nap.
4. A. a fák ágainak és lombjának ösawaBége,

1. Fa.
5. K, fogé, 1. Fog.
6. K. az állatanatómiában, 1. Bírta.
7. A., 1. Agancs.
8. K, koronázás, az építészeti múnek vagy

egjik részletének fels, befejez része, ha azt
díszítéssel látjuk el (pl. ajtó-koronázat).

9. A. (jele K). az 1892-iki valutatörvény szerint

mai pénzrendszerünk egysége = 100 fillér. Ver-
nek 20 és 10 (ritkábban 100) K-ás éremdarabokat
és pedig 1000 g. színaranyból 3280 K értékben.
Viszonya a többi pénzegységekhez a követkeiö

:

100 K = 8506 márka,
100 K = 10501 frank.

100 K = 5041 hollandi forint.

100 K = 4164 font sterling (£\,

100 K = 20-26 $,

100 K = 75-61 skand. korona, stb.

A K.-ban való kötelez számítás (koronaérték)

a kormány 1899 nov. 1. kelt rendelete folytán

1900 jan. 1. lépett életbe.

10. K., a Skandináv éremszövetség (Dánia,
Svéd- és Norvésország) pénzegysége (jele Kr) =
100 öre. 100 Kx= 132-26 K.
Koronabástya, az a bástya, amelyet két tompa

szög alatt találkozó bástj'a alkot, 1. Vár.
Korona-br (crotcnbör), olyan br, melynek

a cserzését következleg végzik : A kellen el-
készített préket 1. tim^val és konyhasóval és

2. zsiradékot és fehémyéket tartalmazó anyagok-
kal cserzik. A préket gyakran cserzésük eltt
híg cserléoldatba teszik, vagy kátrányfestékkel
festik, hogy ily módon olyan külst nyerjenek,

mintha cseriébea cserezték volna. A K.-t fl^
ökör- és tehénbörökbl gyártják, s szijbrökre
dolgozzák fel. Hazánkban is készítenek ilyen b-
röket.

Koronaérték, l. Korona, 9.

Koron&ia. 1. Akácfa.
Koronaíedés, 1. Öserépfedél.

Koronafürt (nöT.) a. m. Corotiüla (1. o.).

Korona-gyarmatok, azok a brit birtokok, me-
lyeknek önálló törvényhozásuk, autonómiájuk
nincs s ügyeikben a gj'armatügyi miniszter, vagj-

a király által kinevezett kormányzó intézkedik.

Ilyen K. : Gibraltár. Szent-Ilona-, Barbados-, Tri-

nidad-, Ceylon-, Mauritius-szigetek stb.

Koronagyökereztetés, I. Koronaültetés.
Koronahegy, a Pienin-hegység legmagasabb

csúcsa (982 m), a Dunajecz-áttörés egyik leg-

festóibb niészk<'i6zirtje. L. még Vorösklastrom.
Koronahegyfürd (Szmerdzsonka), Lehnicz-

hez tartozó kis fürd Szepes vm. szepesófaloi

j.-ban, közel az ország határához, a Dim^ú^cz
folyó egyik mellékvölgjében, a Pienin-hegység-
bon

; posta- és telefonhivatallal. Hideg kénes ég-

vényes forrásait fürdül használják. Tulajdonosa
a kmcstár. Közelében van a Vorösklastrom (1. o.).

Koronahegyi klastrom. 1. Vorösklastrom.

Hémti Nén xa. UL
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Koronaherceg, a német Kronprim szónak le-

fordítása, magyarosan trónörökös (1. o.).

Koronahere (növ.), 1. Hedysarum.
Korona-hitbizomány a fejedelmi ház olyan

ingatlanaiból áll, melyeknek jövedelmét a feje-

delem az államháztartástól teljesen függetlenül

kapja és afölött teljesen szabadon rendelkezik,

de raagak az ingatlanok a koronától elválasztha-

tatlanok, vagy a fejedelmi család hitbizományá-

hoz tartoznak.

Koronahübér, 1. Hbér.
Koronajáradók, 1. Magyar koronajáradék.
Koronajavak (bona et proventíis Sacrae Go-

ronae, bona memalia) a magyar jogban azok,

amelyeknek különös rendeltetése az, hogy jöve-

delmeik a király s a kir. udvartartás szükségletei-

nek fedezésére szolgálnak. A K.-at az ország-

gylés beleegyezése nélkül elidegeníteni nem sza-

bad. A tilalom dacára történt elidegenítés érvény-

telen. A K.-tól megkülönböztetendök a fejedelem

magántulajdonát tev javak (Schatullgut), me-
lyeknek szerzése magánjogi úton történik és a

tulajdonjog is a magánjogi szabályok szerint bi-

ráltatik el. Ezek fölött a fejedelemnek szabad

rendelkezési joga van. A K.-tól megkülönbözte-

tendök még a kincstári javak (bona cameralia),

amelyeknek jövedelme az államszükségletek fe-

dezésére szolgál. L. Áüamjavak.
Koronaliliom (aöv.), 1. Fritillaria.

Koronamarsall, a régi Lengyelországban a
legfbb méltóság a király mellett. Föbirói és f-
vezéri tisztet gyakorolt s megfelelt a mi nádori

méltóságunknak.
Koronaországok, így nevezik némely alkot-

mányban az állam ama részeit, amelyeknek az

állam egységének megóvása mellett történeti kü-

lönállás folytán, vagy mert a történeti fejldés

vezetett erre, széleskör autonómiájuk van ós így
relatíve az államnak bizonyos ügykörökre önálló

részei, valamint többé-kevésbbé külön történeti

és politikai individualitással bírnak. Ilyenek a
magyar államban Horvát-Szlavon-Dalmátorszá-

gok, mint Szt. István koronájának országai, bár
a törvény (1868. XXX.) e elmet az egész államra
vonatkozólag is használja ; továbbá Ausztriában

:

Csehország, Morvaország, Galícia, Lodomória, Bu-
kovina, Tirol stb.

Koronarök, a magyar szent korona rzésére
királyi kijelölés alapján, született honfiak közül,

valláskülönbségro tekintet nélkül, az ország-

gylés által választott két világi rend r, akik

rangban a zászlós urak (barones regni) után

nyomban következnek. Rendesen egy katolikust

meg egy protestánst választanak, még pedig az

országgylés két házának együttes ülésében,

akik esküjüket a király ós országgylés eltt te-

szik lo. A választás úgy, mint a lemondás vagy
elhalálozás, a felelsség alóli fölmontós, vagy az

örökösök fölmontóse törvénybe iktattatik. A szent

koronát ketts zár alatt rzik és egyikük mindig
annak közelében köteles lakni. Továbbá a K.
mellé még a honvédség tényleges állományából
egy örcsapat szorveztetik, moly a szent korona
mollott éjjel-nappal rt áll. Régente az Árpádok
idojóbon a szent koronát a székesfehérvári szé-

kesegyházban a kanonokok rizték, de késbb

Visegrádon és pedig világi rendek, mint ahogy
ozt az 1492. III., 1500. XXIII. t.-c. elírja. A XVII.
sz.-ban törvényeink a pozsonyi várat jelölik ki a
korona rzésének székhelyéül ; végre az 1791. VI.

t.-c. Buda fvárosát, ahonnan csak veszély idején

szállítható valamely biztosabb helyre, a nádor
tudtával és beleegyeztévol.

Koronarség (magyar királyi),&msLgyaT szent

koronának és egyéb koronázási és országos jel-

vényeknek rzése végett felállított önálló dlsz-

csapat. rszolgálaton kívül még a hivatalos is-

teni tiszteleteknél, országos ünnepélyeknél és az

1896. kiadott új szervi határozmányok értelmé-

ben az udvari fogadtattisoknál is mint díszrsóget
alkalmazzák. A K. a K.-i szolgálat tekintetében a
két magyar királyi koronar alatt áll és a buda-
pesti I. honvéd kertüeti parancsnokság útján a hon-
véd-fparancsnokságnak, ill. a honvédelmi minisz-

teriumnak van alárendelve. L. még Koronaörök.
Koronapimenta (növ.), 1. Galyptranthes.
Korona-rendek. 1. Bajorországi érdemrend,

melyet 1808 máj. 19. Miksa József király alapí-

tott, négy osztálya van. Szalagja világoskék,
fehér csíkkal. — 2. Indiai koronarend. Alapította

Viktória királyn-császám 1877 jan. 1. Jelvénye:
gyöngyökkel ékített arany karika. Szalagja vi-

lágoskék, két fehér szólcsíkkal, a bal vállon hord-

ják. — 3. Olasz K. Alapította Viktor Emánuel
király 1868 febr. 20. Olaszország egyesítésének

emlékére. Öt osztálya van. Szalagja világosvörös,

közepén fehér csíkkal. — 4. Porosz K. Alapította

I. Vilmos király 1861 október 18-án. Négy osz-

tálya van, s ezeken belül ugyanoly alosztályai.

Szalagja égszínkék. — 5. Rmnán K. Alapította

I. Károly király 1881 márc. 14. öt osztálya van.

Szalagja világoskék, hét ezüst csíkkal. — 6.

Sziámi K. Alapította Somdeteh Phra Paramindr
Maha Mongkut kú-ály 1869 dec. 29. öt osztályban.
— 7. Vend K. (1. o.). - 8. Württembergi K. Ala-

pította 1702-ben Frigyes Károly herceg, 1807
márc. 6. Frigyes Károly arany sasrend nevet
adott neki ; mint ilyen 1818-ig maradt fönn. 1818
szept. 2.3. a polgári érdem-renddel egyesíttotett.

Három osztálya volt. Az 1892 aug. 11. rendelet

szerint a rend öt osztályra osztatott és a renddel

egy arany érdemérem egyosíttetett. Szalagja
karmazsinvörös (fejedelmi személyeknél skarlát-

vörös) feketa szegéllyel.

Koronás az olyan szarvas, melynek agancsai-
nak végén három ág van, tehát a tizenkettestói

felfelé minden szarvas K.

Koronás baziliszkus (Wiat), 1. Basiliseus.

Koronás dara v. pávadaru (Grus pavonina
L.), a Darvak (Oruiformes) rendjébe tartozó

madárfaj. A fojbúb hátulsó részét serteszer szá-

lakból való bóbita ékesíti ; a nyak- és begytellak
hosszan lengk, a szárnyfedk foszlottak. Szine
fekete, koronája sárga, szárnyfedi fehérek.

Hossza 99, szániyhossza 51, farkhossza 22 cm.
Közép-Afri kában él.

Koronás galamb (Megapelia coronata L.), a
Galambok rendjébe, a Oouridák családjába tar-

tozó madárfaj. Szine kékesszürke, szárnyfed
ós farktoUain fehér haránti^zalaggal, fején le-

gyezformájú tollbóbitája van, innét a neve is.

Csre piszkosszürke, lábai vörösek. Hossza 75,
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szárnyboRsn 38, farkhoesa 96 em. Haiája Új-

Uninea. ÁUatkwtekben tartják.

Koronás indri liiiju), 1. bidri-félék.

KoTonkam&jomí Miopithecits talapoin Bneb..
*iut), a Cerkófmajmok (L o.) egyik aeme. Az igazi

ferkófmajmokUjl abban különbözik, hogy utolsó

láitfogán i helyett csak 3 gumó van. Nyugat-

Afrikában a Gahun-folyó mellett honos.

Koronás tallér, li. József. II. Lipót és I. Ferenc

korában enxiotileg Brabant és Flandria számára
veretett, de hazai pénzverdékben. Egyik olda-

lukon a fejedelem képe, a má'jikon az arany-

gyapjasrend jelvénye latható, három korona (házi,

magyar és cseh) között. Valamivel súlyosabb

volt a közönséges tallérnál : vertek fél és negyed
K.-okat is.

Konmaszéleeség. Vasntak töltéseinek ée be-

vágásainak a knvicságy alsó vonalában mért szé-

Koronatanács, a király elnökletével tartott

tanácskozás.

Koronatanú (aug. Kinq'.teiridence), az angol

bnvádi eljárásból képzdött fogalom az olyan tanú

elnevezésére, aki maga is vádlott ugyan a bún-

perben, neki mégis büntetlenséget biztosítanak,

ha a tt)bbi vádlott ellen vallomást tesz.

Koronatartományok, 1. Koronaországok.
Koronatüx, az erdöégésnek az a neme, mely-

nél a kezdetben a földön terjedó fut<')tüz a fák

koronájába csap s azt meggyújtja (sudartúz). L.

Eirdóégés.

Korönaügyész, a legfels áUamOgyészl közeg

;

nálunk az 18%. XXXIII. t.-o. szervezte : a IV. fize-

tési osztályba van sorozva, a kir. Kúria mellett

teljeelti a közvádlói tennivalókat és résztvesz a
Kúria jogegységi mködésében Ls, 1. Királyi
ügyészség. Jogegységi tanács.

Koronafilteiés. Azt értik alatta, hogy a fát a

földbl kiemelve, a kell megnyesés után koronás
részével ültetik a földbe

;
gyökérzetét pedig a

koroiia helyzetébe hozzák. Ha a fa könnyen gyö-

keresedA, mint pl. a fiatal fzfa, a beültetett ko-

rona gyökereket fojleszt, a lev^öre hozott gyö-
keres részbl pedig leveles hajtások nnek. Az
ilyen megfordított fa azonban még gondos ápolás

után sem leez tartós életti, st hamarosan el-

pusztul. Nincs az eljárásnak tehát senuni gyakor-
lati jelentsége.

Koronaveg (crown-üveg), 1. TábUmveg.
Koronavároeok (Máramarosban), 1. Márama-

ros.

Koronázás, a monarehák beiktatása tiralkodói

állásukba, ünnepélyes szertartással, amel^'nél a
korona föltétele a közhatalom átszállását egy
tr-rmészeti személjTe szimboliku-san kifejezi. Elsó

jp|en.<«égelre már az ókorban az izraelitáknál

találunk, ahol a fpap tette a király fejére a
koronát, kezébe jogart adott és oldalára kardot
kötött. De a görögöknél és a rómaiaknál a trón-

foglalás nincsen ünnepélyes K.-sal összekötve,

mig a bizánci császároknál, a frankoknál, longo-

bardoknál, valamint más német tönseknél elfo-

gadásra talal és igen általános lees a középkor
szimbolikus jogi éíotének megfelelen. A közép-
kor folyamán a német királyokat Aachenben ko-
ronázzák meg, a római-német császárok meg-

koronázása pedit; Rómában (14ö2-ig) a pápa által

történik. Idvel ebbl csak a császárrá K. maradt
fenn ée székhelyül a Majna melletti Frankfurt

szolgált. Midn I. Napóleon 1804. a franciák

császára lett, a notredamei templomban szintén

megkoronáztatott. Kz alkalommal saját maga
tette fejére a koronát, mig a szertartás egyéb ré-

szeit a pápa végezte.

A K. jelentsége a különböz monarchiákban
igen eltér volt Néhol csak puszta sanTtartás és

idvel egészen háttérbe szorul, míg máshol nagy-
fontosságú közjogi tény, mint ahogy ezt a ma-
gyar alkotmány napjainkig megrizte. Nálunk a
K. a trónraléiK's kiegészít része, moly nélkül a
trónfoglalás befejezettnek nem tekinthet. De
emellett még az alkotmány biztosítására is szol-

gál, minthogy a király akkor az alkotmányra
esküt tesz (l. Királyi eskü) és hitlevelet (l. Ki-
rályi hiÜei^l) ad ki ; továbbá a király csak ko-

ronáztatása után gyakorolhatja egész teljesedé-

ben uralkodói jogait, így a törvények szentesíté-

sét és a kiváltságok osztogatását, valamint csak

a koronás király tekintetik törvényes királynak,

ahogy ezt márWerbczy is kifejezi. A K. alkotmá-
nyunk szerint országgyúlésUeg történik, ami azt a
régi elvet jelenti, hogy a közhatalmat az ország-

gyúlésUegmegjelentnemzet ruházza az uralkodóra
és ámbár a trónörökösödési törvények (1687. II.,

III. : 1723. I., II., III.) az örökösödés rendjét elre
megállapították és így az utód jelenleg ez alapon

lép a trónra, de azért ma is az országgylés fel-

adata megvizsgálni, hogy az örökösödési törvé-

nyekben kikötött feltételeknek elég tétetett-e;

valamint ugyancsak terjeszti a király elé elfo-

gadásra a királyi hitlevél és eskü szövegét. Ez
értelemben tehát mondhatjuk, hogy a trónralé-

pésnél a K.-ban a nemzet hozzájárulása nyer ki-

fejezést. A K. nálunk a királyság kezdetével egy-

korú, de azért csak a trónörökösödési törvények
írják el kötelezleg. A K. ideje sem volt elbb
közelebbrl megállapítva és csakis, miután II.

József nem koronáztatta meg magát, rendel-

kezik az 1791. III. tön'énycikk akként, hogy a
trónralépéstól hat hóra történjék ; székheljül pe-

dig jelenleg Budapest, mint az (urszággyúlés szék-

helye szolgál. A K.-nál a fsserep az esztergomi

érseket, az ország prímását és a nádort illeti meg.
Ha a nádori állás üresedésben van, az országgy-
lés saját kebelébl küld ki egy megbízottat, ki a
nádort helyettesíti. Egyébként pedig a szokás által

szabályozott szertartás lefolyása a következ

:

A király a K. napján az országgylés és udvara
kíséretében a koronázási templomba vonul. Ez
ünnepélyes menet alkalmával eltte viszi a nádor
a koronát, az országbíró a királyi pálcát, a hor-

vát bán az anmy almát, a fpohárnok 8zt. István

kardját, egy fpap a ketts keresztet, a tárnok-

mester ogy kisebb keresztet, a fökamarásmester
egy má-^ik kis keresztet és végre tíz fúr az ország
tíz zászlaját: Magyar-, Horvát-, Sziavon-, Dal-

mát-, Bosnyák-, Szerb-, Bolgár- és Kunországok,
Gralicia és Lodoméría zászlóit. A templom kapujá-
ban az esztergomi érsek, az ország prímása a szol-

gálattev papsággal fogadja és a foltár mellett

lev trónhoz vezeti, a foltár eltt rövid beszé-

det intéz a koronázandóboz az ország hel^'es kor-
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mányzásáról, melynek befejeztével a király az
egyházi esküt leteszi, isten egyházának ós jogai-

nak vódelmet fogadva. Erre a papság az elírt
egyházi imákat elmondja, a primás pedig a királyt

jobb vállán, karján és mellén szentelt olajjal fel-

keni. Majd kezdetét veszi a nagy mise és a király

a nép felé fordulva, Szt. István kardjával három
vágást tesz, annak jeléül, hogy a vallást bárhon-
nan jöv támadással szemben megoltalmazni kész.

Az episztola és evangélium között pedig az oltár

fels lépcsjére térdel és a primás a nádor segéd-

letével fejére teszi a szt. koronát. A királyválasz-

tás idejében a nádor a néphez fordulva háromszor
kérdezé: « Akarjátok-e, hogy a jelenlev N. N.

Magyarország királyává koronáztassék ?» Mire a

felelet volt : «Akarjuk, éljen a király !» Jelenleg

pedig a kalocsai érsek szólítja fel a prímást e

szavakkal : «Ptisztelend atya, a kat. anyaszent-

egyház kívánja, hogy a jelenlev N. N.-t Magyar-
ország királyi méltóságára emeljétek)). A primás
kérdezi : wMéltónak ós hasznosnak vélitek-e t e

méltóságra?') A kalocsai érsek válaszol: «Tud-
juk és hisszük, hogy méltó ós hasznos isten egy-

házára, az ország kormányáraa. A korona felté-

tele után a király, jobb kezében a királyi pálcával,

baljában az aranyalmával, a primás és a zászlós

urak által a trónhoz vezettetik, hol a primás e

szavakat intézi hozzá: «Tartsd meg e helyet,

amelyet eddig az örökösödés jogán bírtál!)) A
nádor pedig a nép felé fordulva kiáltja : «Éljen a
megkoronázott magyar király!)) Erre éljenzés,

ágyúdörgés ós harangzúgás közt felhangzik a hála-

adó ének (Te Deum). A mise befejeztével a ki-

rály teljes K.-i díszben, nemzeti szinti posztóval

bevont úton kíséretével gyalog egy másik tem-

plomba vonul s ekkor az utána lóháton men
{)ónzügymíníszter (hajdan a tárnokmester) a nép
közé arany ós ezüst pénzt szór. A templomba
érve, a trónra lép és a nádor által felhívottakat jobb

vállukon Szt. István kardjával háromszor érintve,

aranysarkantyús vitézekké avatja fel. Ennek meg-
történtével a kii'ály lóra ül és a szintén lóra ült

ogyháznagyokkal, furakkal, valamint az emlí-

tett kíséretével a zászlók elülvitele mellett az e

céh"a kijelölt térre megy, ahol emelt állványon, a
szabad ég alatt esküt tesz az alkotmányra ; ezután
ismét lóra ül ós egész kíséretével a K.-i dombhoz
vonul, melyre egyedül felvágtatván, négy vágást

Intéz a világ négy része felé, annak jeléül, hogy
az országot bárhonnan jöv ellenségtl megvédeni
kosz. Végre befejezésül következik a K.-i lakoma,
melyen a K.-i díszben asztalhoz ül királyt a
zászlós urak szolgálják ki. — A királyné is meg-
koronáztatik, még pedig ha a király K.-akor már
ns, ez alkalommal Hajdan a királyné K.-a ugyan-
azon szertartásokkal törtónt, mint a királyé, de
újabban, különösen I. Ferdinánd óta több eltérés

van. A felkenési a primás végzi, aki azonban a
szt. koronát a királyné vállához érinti és a tkp.

K. a házi koronával történik, melyeta ve.szprémi

püspök, mint kancellárja, tesz a királyné fejére.

Koronázási domb, l. Királydomb.
Koronázási eskü, 1. KiráUji eskü.

Koronázási hitlevél. 1. Királt/i hitlevél.

Koronázási jelvények, a király vagy császár

koronázásánál a királyi hatalom szimbolikus ki-

fejezésére használt jelvények, ú. m. korona, jogar,

birodalmi alma. A német király koronázásánál
még használatban volt Nagy Károly kardja, Szt.

Móric kardja, a sarkantyúk, a dalmatika s egyéb
ruhadarabok, melyek 1797 óta Bécsben riztet-

nek.

A magyar K. (1. a két színes képtnellékletetj a
következk : a szent korona, a koronázási palást,

királyi jogar, országalma. Azonkívül a Szt. István-

nak tulajdonított kard, továbbá az apostoli ke-

reszt, mely azonban már újabb m, a XV. vagy
XVí. sz.-ból. Régibb leltárak megemlékeznek még
koronázási öltönyökrl is, melyek azonban reánk
nem jutottak. A ránk maradt K. között els helyen
áll az ország szent koronája. Alakjára nézve
két részbl áll : a felsbl, melyet II. Sylvester
pápa ós az alsóból, melyet Dukas Mihály bizánci

császár I. Géza magyar királynak küldött. (V. ö.

Pauler Gyula, A magyar nemzet története I. kötet

172. és 56-3. oldal. A korona jogi jelentségét 1.

Koronázás.) Pauler Gyula kétségbe vonta azt,

hogy a szent korona fels része a Szt. István-féle

korona. Ezzel szemben Karácsonyi János (Ho-

gyan lett Szt. István koronája a magyar szent

korona fels részévé. Budapest, Akadémia 1907)
kimutatja, hogy a fels rész tényleg a Szt. István

koronájának egyes részei. Szerinte Szt. Istvánt

fején a koronával temették el, s minthogy ily mó-
don a korona egyes részei megrongálódtak.csakaz
épen maradt részeket illesztették össze az alsó Du-
kas-féle koronával, Szt. László idejében. Az Árpád-
ház kihalta után beállott zavarokban a korona
sorsa is hányatott volt. Vencel király 1301 aug.
27-ón történt koronázása után a koronát ós a
többi jelvényeketmagával vitte Csehországba. Ké-
sbb Ottó bajor fejedelem javára lemondva, át-

adta neki a koronát. Ottó, hogy a versenytársak
figyelmét kikerülje,— a monda szerint— fátokba,

iíletve fapalackba zárta a koronát, s úgy hozta
magával. Útközben a korona elveszett, s csak
hosszas keresés után találták meg egy mocsárban,
a mai Fischamend tájékán. Állítólag ez idtl
kezdve áll ferdén a kereszt a korona tetején. Ottó
király a koronát ezenti'ü mindig magával hordta.

Vele volt akkor is, midn Apor László erdélyi

vajda látogatására ment, ki neki leánya kezét

Ígérte. Apor azonban a koronát Ottótél elvévé s

magánál tartá, úgy hogy Róbert Károly, ki id-
közben kii-álylyá választatott, magát meg nem
koronáztathatta. Gentílis pápai követ ekkor új
koronát készíttetett, mellyel Károly megkoro-
náztatott. De mivel ez nem a szt. korona volt, a
koronázás nem ismertetett el érvényesnek, s ezért

Gentílis minden igyekezetét arra fordítá, hogy
Aportól a koronát visszaszerezze, ami végre 1310.
sikerült is neki. A koronát ettl kezdve Budán a
támokházban lév királyi kincstárban a nádor
rizte. Zsigmond idejében Garay Miklós nádor
halála után a korona az esztergomi érsek rizott're

bízatott. Albert alatt pedig Visegnwlra vítet(<tt.

Albert halála után özvegye Erzsébet, udvarhölgye
Kottanner Ilona (1. o.) áltíil a koronát ellopatta,

ki azt bársonypámába rejtve kózbesltó a király-

nénak, aki azzal fiát, Lászlót Székesfehérvárt
megkoronáztatta. lírzsébel királyné az or.szágb('»l

kimenekülve, a koronát is magával vitte Aus/-



MAGYAR KORONA ÉS KORONÁZÁSI JELVÉNYEK

t Koronázás! jrh-én^' eikkhea.
nivAi (MOt i£xiKO<u





MAGYAR
íi KORONÁZÁSI

PALÁST.

• Koronázási jfh/nyek* Hkkhea.
IttvAt MAAv ttmmr





KoronAxAsI jelvények — 68 — KoronAzAsI Jelvények

triálxi. hol a/t csakhamar IV. Frigyéé csásiámak
M. l'Iásxló a 8zt korona helyett a Szt.

I rt'klyetartó mellszobrán lóvó koroná-

val koronáztatta mo^ ma?át. \'. László idejében a
rendek tijrjíyalásokat folytattak Frigyessel a ko-

lona kiadása Ügyében, de erodinónytélenül. Csak
2i ev múlva k(*rtUt vissza a korona Mátyás ural-

kodása alatt, ki 1464 márc. 29-n megkoronázta-
tott. A mohácsi vész után a szt korona Szapolyai

' ';itt volt. ki magát azzal mcgkoro-
i/.ás után I'orónyi I^éter koronar

N i><-Lrn»dra, honnan újból Székesfehér-

k Ferdinánd koronázására, innen Ls-

11... ...ikrádra vi.-^sza. Midón 1524. Szolimán
-/ultaii Maír>ar<»rszágba jött a koronával me-
n.L\,, i'..!..iivi a törökök fogságába korült. A

it erre János Idrálynak adta, ki

1 it'lyl)o vitte. Halála után özvegye,
Ixabella birtokuba jutott, ki azt 15öl. Ferdinánd-
nak átadá. A bekövetkezett török háború idejó-

l»on a korona elóbb Pozsonyba, onnan Bécsbe,

majd Prágába került. A bécsi béke 1606. a korona
visszaadását kívánta, de e kívánság csak 1608.

teljesült, amidn II. Mátyás koronázása alkal-

mából visszahozatott, s a pozsonyi várban helyez-

tfltPtt (A Bethlen Gábor fölkelése alatt a korona,
Ii . vobb veszélytói megriztessék, elbb
/ r;iba, majd Kassára, Eperjesre, végre
hcMM \ urába vitetett. 1622. a korona újra Po-

zsonyba korült, 1644. rövid idóre Györk" vitték.

5 T> I .: t„ip mozgalom idejében. 1(^83., midn
K tiifft Bécsnek indult, a korona Po/.sony-

t iizutan Linzbe, majd Passauba vitetett

1t;>7 r.j'i -1 Pozsonyban voU, honnan az 17ü3-iki

tuy.vc.sz utuü Bécsbe vitetett. 1712-ben Pozsonyba
viflBiakerttlt, hol 1784-ig maradt, midn 11. József

a koronát újból Bécsbe viteté és a kincstárba,

a többi ritkaság közé tétette. Bécsben maradt
1790-ig. amidn József beleegyezett, hogy Budára
vitessék . hova nagy ünnepélyek közt érkezett meg.
A mait szazmiban a szt. korona több ízben vál-

toztatott helyet 1805-ben a francia háborúk miatt

Mtmkácsba vitetett, honnan 1806. Budára, 1809.

Kgerbe, majd Gyöngyösre, végre ismét Budára
hortUc 1848-ban a korona a honvédelmi bizottság

meghagyásából Bónis Sámuel kirondolt országos

biztos által Debreczenbe szállíttatott, hol addig

mmdt, mig a kormány Pestre vissza nem köi-

tlMp. 1849ben a korona Szegedre szállíttatott,

Üiliii július hóban Szembe Bertalan liadügy-

nHttvter Nagyváradra vitette, majd onnan magá-
TÉi^ftte Aradra. A temesvári csata elveszte után

Oammn a koronát elbb Lúgosra, majd Karán-
sebeore. végre menekUlteben Orsovára vitte. Mi-

dn pedig a határon átaen^ttlt, Házmánnal és

(Srimmel együtt elbb egy üresen álló ház szobá-

jában, majd egy füzesben elástiik. Az abszolutiz-

mos beállta után a kormány mindenfelé kerestette

az elásott koronaj^vényeket Hosszas keresés
atán végre 1863 arépt. 8. rátaláltak a koronára.

A korona most Budára, onnan szept 16. Bécsbe,

innen pedig, miután az uralkodó a koronát meg-
tekintette volt, 8zq>t 20. Budára vitetett vissza,

hol azóta riztetik. 1882. a Magyar Tudományos
Akadémia a koroiiiról és a koronázási jelvényig-
rl fölvételeket 48 leirisokat kéaritteteti.

Ami a korona mleírását illeti, utalva a mel-
lékelt szinnyomatra, a következket jegyezzük
meg. A fels, azaz a II. Sylvestor által adomá-
nyozott rész két, keresztbon alkalmazott, összwen
tehát négy pántból áll, melyek oldalt lehajtva a
ft borító koronaívezetet alkotják. Küls felülete

zománcképekkel díszített. A négy pánt közepén,
ott, hol ezek egymást metszik, a .Megváltó Jézus
Krisztus képe van zománcban alkalmazva, a négy
pánt lehajló négy szárának mindegyikén két-két,

összesen nyolc apostol zománcolt képe látható.

Ezek a következk : Szt. Péter, Szt. Pál, Szt Já-
nos, Szt. Jakab, Szt. András és Szt. Fülöp képe.
Ezenkívül még két, az egybeforrasztás folytán

már ki nem vehet apostolkép van a mai korona
fels részén. Hiányzik tehát még négy apostolkép,

melyek az ei*edeti koronán valószínleg rajta vol-

tak, s midn a két rész egybe forrasztatott, levé-

tettek. A keresztez helyen lev megváltó-kép kö-

zepén kerek lyukkal van átfúrva, mely a kereszt
megersítésére szolgál. A pántok sötétek, ersen
aranyszinüek, ami arra mutat, hogy tisztább, de
egyúttal vékonyabb s törékenyebb aranylomezek.
Ezzel szembon az alsó korona tömörebb, vasta-

gabb, de ezüsttol ersen kevert aranylemezbl
késziílt. Színe e körülménynek megfelelöleg hal-

ványsárgás. A zománcképek és a drágakövek
foglalata már fejlettebb ötvösmvészetre mutat,
mint a fels koronáé s így már szembetünleg
látható, hogy a korona két, nem egykorú részbl
áll. Az alsó bizánci származású korona, ha azt a
jelen koronától elválasztva képzeljük, az úgy-
nevezett ormózatos, nyílt koronútmutatja. Ahom-
lokpánt fölé váltakozva csúcsos és félkör orom-
zatok emelkednek ell, hátul a koponya-oldalon
csakis egy félkör oromzat emoIicfHlik, az üresen
maradt tért gyöngysor egészíti ki. Úgy a homlok-
pánt, mint az oromzatok zománcos képekkel van-
nak díszítve. Ell a korona oromzata közepén a
Megváltó Krisztus képe, átellenben a korona há-

tulsó részén lév oromzaton Dukas Mihályé. Azon-
kívül még a korona karimáján Konstantin trón-

örökös, Géza magyar király, Szt. Demeter, Szt.

György, Szt. Mihály, Szt Gábor, Szt. Demjén és

Szt Kozma arcképeit mutatja arany alapon zo-

máncéivá, megfelel feliratokkal. E képeken kí-

vül még a korona ormózatán lév levelek zöld

zománcos la|>okat mutatnak. Ez utóbbiak neve-
zetesek azért, mert nincsenek sem aranyra, sem
más fémlemezre zománcéivá, hanem ú. n. a jour
zománc, mely a maga nemében eddig teljesen

ismeretlen volt. A zománcos képeken és lapokon
kívül a koronának mindkét része gazdagon van
díszítve drágakövekkel. És pedig a fels részen

gyöngy és gránát szegélyzet, az alsó résznek kari-

máján alul-felül gyöngysorok. A zománcképek
közt pedig s részben azok alatt és fölött az alsó

kariinán és ormózatain kisobb-nagyobb gyöngyök
és drágakövek, ez utóbbiak közt gránát, zaílr,

oflr és rubin, részint köszörülve, részint csak si-

mítva. Az alsó korona két oldalán mindkét felöl

négy-négy, hátul egy, összesen kilenc 10—13 cm.
hosszú aranylánc függ le, végükön hármas
levélkép alakítva foglalt ékkövekkel. A koroná-

hoz tartozik még annak bélése, az ú. n. koppá,

melynek rendeltetése volt, hogy a ft, miután a



Koronáz&sl Jelvónyek - 64 - KoronAzAsI törvdnyek

korona nom volt teljesen zárt, betakarja. A ma-
gyar korona bélése a legutóbbi koronázás alkal-

mával készült, aranyszövetböl. Ami a korona sú-

lyát illeti, a legutolsó, 1882. eszközölt méretek
alapján a súlya 2056 gr., a nagyobbik átmé-
rje 0-216, a kisebbik 0203 mm. Ami a koronát
ókitö drágakövek értékét illeti, azok összes valódi

belértéke az 1867 márc. 26. felvett jegyzkönyv
szerint 3409 frt.

A K. között második helyen a koronázásipalást
áll. Eredetére nézve misemondó ruha, melyet Gi-

zella királyné, Szt. István neje 1031-ben a szé-

kesfehérvári templomnak ajándékozott. Hogy mi-
kor kezdték mint koronázási palástot használni,

pontosan meg nem állapíthatjuk, bizonyos azon-

ban, hogy már a vegyesházi királyok alatt hasz-

nálatban volt. Alakjára nézve a régi kazulák,

misemondó ruhák mintájára harangalakú volt,

melynek csak egy nyilasa volt a fej számára.
Azonban a koronázási palást mindig mint palást,

azaz elöl szétvágott alakban említtetik; mikor
történt ezen átalakítás, nem tudjuk. Kelméje
keleti selyem mintázott szövet, rajta aranyfonal-

lal hímzett ábrák. Bock szerint a kelme alapja

biborszövet, sodrott selyemfonallal átszve. Min-
tázata csillag és négylevelü virág vagy rózsa-

mintázat, azonban a régiség és nedvesség beha-

tása folytán e mintázat jelenleg már el van mo-
sódva. E kelmére van rávarrva az arany hímzés,

mint azt mellékelt képünk mutatja. A paláston

több latinnyelvü felírat s hímzett kép van. A pa-

lásthoz tartozik még a reá alkalmazott kivágott

gallér is, melynek egykorú régi szövete és hím-
zése a palástétíil különbözik. Régebben a palást

megkötésére hímzett nyakszalag szolgált, mely-
nek töredékei még megvannak, jelenleg arany-
bojtos újabb zsinórok szolgálnak kötésül. A palást

alkalmasint a veszprémvölgyi görög apácakolos-

torban készült.

A királyi jogar nemcsak a legrégibb ilynem
tárgyak egyiké, hanem alakjában is eltér minden
más ismert jogartól. Hossza körülbelül egy láb,

nyele vékony aranyozott ezüst pléhböl készült,

alul a markolatnál kidomborodó kisebb gömbbel,
felül a nyélhez foglalva mintegy hét cm. átmé-
rj kristálygömb, melynek három oldalán mesés
állatalak van kivésve. A kristálygolyó szemcsés
aranysodi*onynyal ékített 10 leveles körbe alakí-

tott lemezzel van befoglalva. A gömb négy olda-

lán és a nyélen hasonló aranylemezek futnak le.

A díszítés technikája, a filigrán m arra enged
következtetni, hogy a jogar épp úgy, mint a ko-

rona és a palást egykorúak lehetnek. A jogar fels
részérl, a filigrán rózsa-alakú foglalat fels le-

velei közül aranyláncok függenek le, végükön
kis golyókkal. Jelenlegi számuk hat, valószínleg
tíz lehetett.

Az országalma aranyozott fémlemezbl készült

egyszer golyó, felül ketts kereszttel. Ugy a ke-

reszt egyenes vonalú képzése, mint a magyar cí-

'mornek alakja, moly a magyar címert az Anjou-
címerrol ogyesítvo tünteti fel, mutatja, hogy az

alma Ríibert Károly vagy Nagy Lajos idejében

készülhetett. Knnél újabbkori a koronázásnál
használt kard, mely, noha Szt. István kardjának
mondatik, a XVI. sz.-ból való lehet. Alakja trre

emlékeztet, kétél, alul vékony, hegyas csúcsba
fut, hossza két és fél láb. Felül, a kardmarkolat
alatti lapon kétfelül, bevésett emberi alakokat
mutat, melyek a renaissance-korbeli kardoknál
gyaki'an elfordulnak. Hüvelye vörös bársonnyal
bevont.

A K. közé tartozik még az apostoli kereszt, vala-

mint az a kisebb kereszt, melyre a király az es-

küt leteszi, s mely az esztergomi kincstárban riz-
tetik. Eredetére nézve XI—XII. sz.-ból való m,
a talapzat azonban a XVI. sz.-ra vall.

A K. közé tartoznak még az álba, stóla, váll-

kend, öv, keszty és a meÚdisz vagy mellkapocs.
Utóbbit Ipolyi a békecsókra nyújtott ú. n. pax-
táhlánák tartja. Mindezen öltönyök, noha a régibb

leltárak még megemlítik, napjainkra nem jutot-

tak. Ide tartozott még az ország zászlója is, melyet
azonban a régebbi leltárak is elveszettnek monda-
nak. Nyele, mint a krónikák mondják. Kis Károly
koronázásánál veszett el, míg a zászló maga a
mohácsi vészkor tnt el. Az öltönyökbl egye-
dül csak a saruk és harisnyák jutottak napjainkra.

Mindkett vörös selyembl készült, elbbiek alak-

juknál fogva Bock véleménye szerint a XV, sz.-

ból, Mátyás korából származhatnak. Mindkettt
azonban az 1849-iki elásás alkalmával a behatolt

nedvesség teljesen tönkretette, úgy hogy ma már
teljesen hasznavehetetlenek.

Végre teljesség okáért megemlékezünk arról

a ládáról, melyben a K.-et jelenleg rzik. A koro-

nának kiilön régi tokjáról több helyt tétetik em-
lítés. A jelenlegi láda, amint azt a rajta lev fel-

írás ós a címerek mutatják, 1608. készült II. Má-
tyás alatt. A láda elrészén Mátyás monogrammja
koronázott pajzsban, s Magyarország négyezett,

koronás címere. A láda maga keresztpántokkal
van megvasalva.
Irodalom. A magyar koronázási jelvényekrl rendkÍTi

bö irodalommal bírunk. Legrégibb ezek közOtt Révay Pé-
teré, De sacrae coronae Resni Hnnpariae ortu, Tirtnte, tíc-

toria, fortona annos ultra DC clarissimae brevis commentarins
P. de R. comltis comitatus de Turocz. Augostae Vindelico-

rum, 1613. Az újabb mOvek közül : Bock, Dia Kleinodien des
heil. röm. Reiches deutscber Nation nebst den Kroninaig-
nien Bbmens, Ungarns und der Lombardéi, Wien 1864;
Ipolyi Arnold, A magyar szent korona és a koronázási jel-

vények története és raQleírása, Budapest 1886. A teljes iro-

dalmat V. ö. Ipolyi müvében a VI—X. lapokon; Panler
Gyula, A maíO'ar nemzet története, I. köt.

Koronázási szertartás, 1. Koronázás.
Koronázási tiszteletdíj. A magyar nemzet

régi szokásból folyólag, állandóan ugy látszik

II. Miksa óta, a királynak koronáztatása alkal-

mával ajándékot, vagy mint a törvények nevezik,

K.-at ad : st II. Mátyás óta a király nejének is,

midn ez utóbbi megkoronáztatik. Az ajándék
összegét (25.000—50,000 drb arany) az ország-

gylés esetröl-esetre állapltja meg és küldöttsége

által ajánlja fel ; maga a tény pedig az összeg
megnevezése nélkül törvénybe iktattatik (legutol-

jára az 1867. IV., V. t.-c.). A K. \9AS>. a nemesi
jogokat gyakorlók terhe volt, de már 1867. az
ország közjövodelmoil)l fedezték.

Koronázási törvények, nálunk azok a törvé-

nyek, ainolyokbe a koronáziu? megtörténte, annak
kiemelé.sével, hogy a király a koronázási hitleve-

let kiadta és az esküt letette, ünnepélyesen becik-

kelyeztetik. Továbbá az 1608-iki törvényeket ko-

ronázás elöttiekre(K. e.)ósatáQiakra(K. u.)08zt-
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ják, oBzorint, amint tartalmukra az orszá^f^yúlós

mPfriillni><Hlá.sa koronázás olótt v. után jött lótre.

Koronázó párkány, máskép koszorú- vagy f-
párkány, valamely ópítmónynok lo>?folsö, dlszos

párkánya, moly az ópítmónyt fölül koszorú gya-

nánt övpzí. a falsíkokat betetzi. L. Párkány.
Koronozó, klsk. Gyr vm. sokoróaljal j.-ban,

(1910) 1Ú87 iiiajryar lak., posta- ós távbeszél hiva-

tallal. K. <:>s S/t.-Pál puszta határán Ütközött meg
1704 jún. 13. Heister császári tábornokkal gróf

Forgách Simon kuruc vezér, be nem várva a kö-

zo!!"^ '"/.f Károlyi Sándor hadát. 2000 hajdú ós

1(M tt el a csatában, melybon Forgách
st'i.., . .,

••nszót\'orotett.

Korond, na^yk. Udvarhely vm. parajdi j.-ban,

(1910) 3752 magyar lak., kik agyagipart znek,
postahivatallal és telefonállomással K. fürdjé-

ben ivásra ha.sznált savanyúvízforrás, két für-

désre szolgáló va<?as savanyi'ivlz- s egy sósfor-

rás fnkafl, melyek vérszegénység, gyomorbajok,
cs<>' '.rok ellen sikerrel használtatnak. A
C.^^i- i 1908. feltárt liigler-forrás szónsav-

dús, aiia;;c)nitot kivála.szt*') víz. A fürd szép

völgyben fekszik ; fölette a Firtos-hegy emelkedik
váromladékaival.

Korondfürd, Korondhoz tartozó fürdtelep,

1. Korond.
Korone, ógörög város a messeniai öböl partján,

a mai Petalidi helyén.

Koroneia (Coronea), ókori város Beóciában, a
Kopai.>z-tó mellett; közelében tartották Beócia

nemzeti ünnepeit (Pamboiotia), nemkülönben több

csata volt itt : 447. Athén és Beócia közt, melynek
következtében az utóbbi felszabadult ; 394. pedig
Agesilaos g>'6zelme Beócia felett.

Korong.a gépészetben egy rövid, szilárdan álló,

vagy egy síkjára merleges tengely körül forgó

henger. L. még Fazekaskorong.
Korong, kisk. Vas vm. muraszombati j.-ban,

(1910) 787 vend lak. ; u. p. és u. t. Muraszombat.
Korong-csoroszlya, 1. Csoroszlya.
Koronghy (Lippich), 1. Dénes, író, K. 2. fia,

szül. Budapesten 1889 márc. 25., megh. u. o. 1913
ápr. 9. Jogi tanulmányait Budapesten végezte
8 már ez i(ló alatt rendes munkatár.-yi lett a Ma-
gyar Hírlapnak, melynél n Képzmvészeti rova-

tot vezette. Novellái a fvárosi napilapokban és

szépirodalmi folyóiratokban jelentek meg, egyet-

len nagj'obb mvének, a Diadniének c. regényé-
nek a komoly kritika is dicsérte pszichológiai

analízisét és stílu.sát.

2. A'. Lippich Elek, 1. Lippich.
Korongoshasú halak (DiscohoH, áiiat), a Oéb-

alakü halak (Gobiiformes)ofryik családja, melyre
jellemz, hogy hasú.szóik összenttek és brsze-
góllyel körülvett tapadókorongot alkotnak, mely-
nek segítségével kövekre, sziklákra s különböz
tárgyakra vagy állatokra rátapadhatnak. Jjog-

ismertebl)^ közülök a nyúlhalak (Cyclopterus).
L. Oyclopterus.
Korongos medúzák (IHacomedu^ae, Disco-

phora, Állat), a Uinilós állatok (Coclenterata) törzsé-

ben a Csalánzók (Cnidaria) altörzsednek, a Scy-
phozoák osztályának, a karélyos- v. fátyoltalan
medúzák (Acalephae, Scyphomedusae) alosztályá-

nak egyik rendje. Korongjuk gyengén ívelt erny-

alakú és nyolc osztatú, párkányán 4— 8 v. több

szemformájú színes foltjuk ós számos kinyújtható,
gyakran rojtosszélú fonaluk van. A korong aLsó

rószénok közepén, kinyúló nyél végén van a száj,

amely 8 vakbéllel bíró gyomorürogbe vezet. A
szaporodás szervei külön zacskókban vannak el-

helyezve a gyomor körül. Az egész testük tele van
apró, szabadszemmel nem látható csalántokocská-

val. A K. szöveteiben olyan sok a víz, hogy ha
itatós papirosra tesszük ket, a víz beivódása

után az állatnak csak a körvonala marad meg a

papiroson. A tenger felszínén ernyjük lüktet
összehúzódása által lökésekkel úsznak. Az európai

tengerekben gyakori a szrös medúza (Cyanea
capülata Eschsch.), a kékszín gyökérszájú me-
dúza (Rhizostoma pulmo Haeck.), továbbá a vilá-

gító rózsaszín medúza : a Pelagia noctüuca Pér.

és a füles medúza (Aurelia aurita Lam). Utóbbi

néha óriási tömegeket alkot a Földközi tengerben.

A Cyanea ardica Pér. korongjának átmérje
egyes példányokon eléri a 2 métert ; rablófona-

lainak hos.sza pedig a 40 métert.

A A"", fejldése nemzedékváltozással (I. o.) tör-

ténik. A váltivarú állatok petéibl mandulaalakú
csillangós lárva (planula) fejldik. Egy ideig

szabadon úszkál, aztán hegj'esebb végével meg-
tapad és körtealakúvá válik, fels vége pedig
kehelyszerúen betUremlik. A kehelyalakú test

fels szélébl négy tapogató n ki, úgy, hogy az

állat polipocskához válik hasonlóvá. A neve ilyen-

kor scyphostoma. A scyphostoma tapogatói alatt

gyrs befzdés keletkezik, amelynek szélébl

új tapogató fonalak sarjadzanak ki. Öt-hat ilyen

tapogatóval ellátott befzdés fejldik ki az állat

testén, amelyet most már strohilá-n&)s. hívnak.

Idközben a legfels gyriis befzdés olyan
mélyre hatolt, hogy a test fels vége a legfels
tapogatókkal együtt leválik és az állat keresztben
eldarabolja magát ; ez a strobilatio. A levált ko-

rongok megfordulnak, úgy, hogy tapogatóik lefelé

állnak és lüktetve tovább úsznak mint íiatal me-
dúzák. Ekkor már ephyráknak hívjuk ket ; ezek
aztán lassan megkapják a K. végleges alakját.

Korongpár, 1. Görgömalom.
Korongvirág (oöv.), 1. Feszkesek.
Koroni (Kolonidesz), város a Peloponnezuson,

Messzene kerületben, a róla elnevezett öböl mellett

egy régi velencei várral koszorúzott szikla lábánál,

kb. 80()0 lak., aprószlltermeléssel. A róla elne-

vezett öböl a Matapan- és Gallo-fokok közt fek-

szik. — K. az ókori Assziney. Rhion, amelyet az
Argoliszból kizött ó-görög diyopok alapítottak.

Koronilla (növ.), 1. Coronilla.
Koronillo (növ.), I. Qleditschia.

Koronini (Coronini), község, 1. Lászlóvára.
Koronis, görög nimfa, ki ApoUontól Asklepiost

szülte, s kit utóbb htlensége miatt Apollónagyon-
nyilazott.

Korónisz, a görög összevonás (krázisz, l. o.)

jele, pl. xaXoxaYaöta, a harmadik szótagon.

Koronka, kisk. Maros-Torda vm. marosi fels
j.-ban, (1910) 911 magj'ar lak. ; u. p.és u. t Maras-
Vásárhely.

KoToroía, nógerország Ny.-i Szudánban, Be-

nuétl délre, Adamauától nyugatra ; fulbe-tör-

zsek lakják. F'helye Vukari.
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Kórós (azeltt: Koros), kisk. Baranya vm.
siklósi j.-ban, (1910) 677 magyar lak. ; u. p. Sámod,
n. t. Vajszló.

Kóros hangulat alatt a hangulatnak olyan el-

változását értjük, amely okszer magyarázattal

meg nem másítható, ellenkez hatású ingerekre

is létesül, gyakran ok nélkülinek látszik, vagy
az okkal nem áll arányban. Megkülönböztetjük

három alakját a K.-nak : 1. az emelkedett hangu-
lat (hyperthymia), ez a derült jókedv, a jó érzés

kifejezje ; 2. a nyomott hangulat (dysthymia) a

szomorúság, a lehangoltság, a lelkifájdalom, aggo-

dalom kísérje ; 3. a hangulathiány (apathia) a
közömbösség, a részvétlenség, az órdoklödéshiány

jellemzje. A K. mindig valamely normális han-

gulatnak túlzott, fokozott képét viseli. Elmeba-
joknak egyik fontos tünete.

Korosszns-dió (növ.), 1. Elefántpálma.
Koroszko, helység Nubiában a Nilus balpart-

ján, az É. sz. 220 40' alatt, 12—15 sárkunyhó-

val és a karavánok számára egy nagy udvar-

ral. Innen indul ki az a 400 km. hosszú kara-

ván-út, ameiy Bir-Murad és Abu-Hammed helysé-

gek érintésével a Nubiai-sivatagon át Szudánba
visz.

Korosztály (erdésaet). Szálerdkben 20—20, sarj-

és középerdkben 10—10 v. 5—5 évnél nagyobb
korkülönbözetet nem mutató faállományok ösz-

szessége ugyanabban a vágássorozatban vagy
üzemosztályban. Az állományoknak az egyes

K.-ok szerinti kimutatása a K.-táblázat, amely
az erdgazdasági üzemtervek lényeges tartozéka.

— K. a. katonaságnál, 1. Kiegészít szolgálat.

Korotnok, kisk. Szepes vm. szepesváraljai

j.-ban, (1910) 96 tót lak. ; u. p. és u. t. Szepesvár-

alja.

Korotoják, az ugyanily nev járás szókhelye

Voronezs orosz kormányzóságban a Don partján,

vasút mellett, (1907) 9391 lak., olajprésekkel.

Korozo (növ.), 1. Elaeis.

Korörökség, 1. Hitbizomúng.
Korpa, 1. a gabonaörlés terméke ; tartalmazza

ím idegen alkatrészektl, gyommagvaktól meg-
tisztított s az rlésre kellen elkészített gabona-
szem héjrészein, csiráján kívül a héjrészre tapadt

lisztes részeket is. A korpa annál jobb, minél tisz-

tább s minél több lisztes rész van a héjon. Mint-

hogy a korpát nagyon gyakran hamisítják, fon-

tos tudni, hogy mit értünk K. alatt V s erre a he-

lyes meghatározás a következ : K. alatt értjük

a gyoramagvaktól megtisztított gabonaszem tiszta

hójrészeit. Sok helyen a K. közé keverik a ma-
lomban a gabonanemüokbl visszamaradt gyom-
maj^vakat, pelyvát megrölt állapotban, nemkü-
lönben a koptatás közbon nyert egyes hulladék-

anyagot is. A vámkülföldre kerül K.-ban kifo-

gásolható a bizonyos mértéket meghaladó lisztes

rósz. A K. kétféle : finom K. ós goromba (durva,

pillangós) K., az elbbi többnyire a goromba K.

összerléséböl s különböz lisztes hulladékanyag
összekeverésébl áll. A finom K. könnyen, a go-

romba K. azonban nem hamisítható. A K. mennyi-
sége a gabonaszem minségétl, a helyes tisztí-

tástól és az rléstl függ s nagy átlagban 100
BÚlyrósz gabonából mintegy 16—20 súlyrósz K.
nyerhetó.

A K.-t a háziállatok takarmányozására hasz-
nálják, még pedig leginkább a búza- és rozs-K.-t,

amely fehérjében (18%), de egyúttal nyersrost-

ban (29''/o) is gazdag takarmány, melynek kemé-
nyítértéke 42—i^o/o között változik. A szervet-

len anyagok közül aránylag sok a foszfor-

savas-, de kevés a mészsó. Fkép kifejldött

kérdz állatoknak (hízó és tejel) való, lovakkal
és növendókállatokkal vagy egyáltalában nem,
V. pedig csak kis mennyiségben célszer etetni,

mert a szervezetre petyhítö hatást gyakorol. A K.-t

sertésekkel is etetik, noha a sertés a K.-t nagy
nyersrost-tartalmánál fogva kevésbbé jól hasz-

nálja ki. Lóval és kérdz állatokkal természetes

minségben, szecskával keverve, sertéssel lan-

gyos vízzel készült sr pép alakjában szokás

etetni. A K.-t gyakran hamisítják gyommagliszt-
tel, földdel, homokkal, frészporral stb., célszer
ennekfolytán a nem egészen megbízható cégtl
vásárolt K.-t vegykisórleti állomáson megvizs-
gáltatni.

2. ii., a brgyógyászatban a felhámról lees pa-

rányi pikkelytömeg, mely összetapadt felhámsej-

tekböl áll. Az egészséges embernél ez a levodlés

észrevétlenül történik, csaknem sejtenkint ; más-
kornagy területekrlcafatokban összetapadva vá-

lik le a felhám ; a korpásodás a kett között áll.

Sok betegségnél mutatkozik, amelyeket görögö-

sen pityriasis-nak neveznek. Legközönségesebb
alakja a korpás hajhullás, 1. Szfborrea.

Korpád, kisk. Baranya vm.szentlrinezi j.-ban,

(1910) 204 német lak. ; u. p. Ibafa, u. t. Bükkösd.

Korpaf (növ.), l. Lycopodium. — K.-félék, 1.

Lycopodiaceae.
Korpafrd, 1—2 kg. búzakorpa 4— 6 L vízzel

fzve s fzvize a fürdbe öntve. Néha ruhába
kötve a kiftt korpát is beleáztatják. Különö-

sen brbetegségek kezelésére alkalmatos népies

gyógyítómód.
Korpafüvek, 1. Lycopodiaceae.
Korpakamara. A múörlési üzemre berendezett

malmokban nagyobbrészt szrszövet-falakkal
elkülönített kamara, amelybe a dara- és dercetisz-

tító-gépek ventilátorai facsövekkel fújják adara-

és dercébl elkülönített szállókorpát. A szállókorpa

a K.-ban lecsapolódik, a leveg ellenben a falszö-

veteken átszrdve kiszabadul. A szálló por rob-

banása miatt e kamrák felette tzvetizélyesek s

ezért újabban tömls szrgépok szolgálnak e

célra. Ez utóbbiak elnye az, hogy kis helyet fog-

lalnak el, csökkentik a túzveszedolmet, nem okoz-

nak tisztátlanságot s lohetövé teszik azt, hogy
az egyes, különböz értékkel s felhasználhatóság-

gal bíró szállórészek külön-külön gyjtessenek.
Korpakenyér, az a kenyér, melynek lisztje a

kon'ától nem teljesen elválasztva j forgalomba.

B kenyér elnye abban van, hogy jobban el-
mozdítván a bélmozgást, gyenge emésztósü egyé-
nek táplálására alkalmas. Ilyen az angol eredetU

G/o/Miwt-kenyér és a német Liebig-kenyér.
Korpás, kisk. Glömör és Kis-Hont vm. nagy-

rczei j.-ban, (i9io) 162 tót lakossal : u. p. és u. t.

Hizsnyóvízi vasgyár.

Korpavár, kisk. Zala vm. nagykanizsai j.-ban,

(1910) 710 magyar lak. ; u. p. Hosszúvölgy, u. t.

Nagykanizsa.
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iro* címere.

KorpoBA, az Ipoly jobboldali mellékfolyója,

ered SelmecBbányátí'*! K.-re. a Litavával egye-

stUve Ipolyság alatt torkollik.

Korpona (Karpfen), sz. kir. vároa címmel bíró r.

t. yáros Hont vm.-bon.(i9io)7fí5 házzal 08 4016 lak.

(484 magyar. 3460 tót). Az ódon város belsö részét

bástyás kfal övezi, melyen belül sok régi, rész-

ben gútikns épület áll. ezek közt a piaristák est-
kor! rendháza és a r. kat átmeneti stíl templom
(IV. Béla idejébóU 1 iló-ból való csticsíves szen-

téllyel (e{»>- mellt'koltáron a XV. 8z,-i foltár

Madonnája éc« dombormvei; a szentsímál két

saentnszobra szin-

tén a ré?i foltár-

ról), az 1553. épült

alsó kapu; a vár-

templom haransr-

tornyába liK)5-ben

a bécsi békekötést

elkészít K.-i or-

szággjüléí300 éves
évfortulóján em-
léktáblát helyeztek
el. A város szöllei

közt áll az 1553

—

1556-ban épült r-
torony (Tarisznya-

vár). K.-n van járásbiríiság, telekkönj'v, szolga-

bírói hivatal, adóhivatal, pénzügyri szakasz, áll.

polgári fiúiskola, iparostanonc-iskola, takarék-
pénztár, népbank, új városháza (gazdag levéltár-

ral), vasúti allomáíí, poéta- és táviróhivatal : 8000
kat. holdnyi tölgy- és bükk-erdsége van. Lakói
élénk gyüraölcsteny(?sztést, földmívelést és állat-

tenyésztéíít úznek.

K. neve okmányainkban már 1135. feltalálható.

Lakói «hospites»-nek neveztetvén, német telepít-

Tényes^ hihetleg II. üéza korából. IV. Béla ki-

rály 1844. a városnak a tatárjárá.skor elveszett

régi privilégimnait megersítette. 1326-ban K. ki-

vándorló polgárai alapították Dobsinát. Z.'^igmond

király 1428. neje. Borbála királynénak ellátására

adván, ettl kezdve K. a bányavárosokkal együtt
omlittí'tik mint Erzsébet, Beatrix, Anna és Mária
királynék birtoka. Mint m^erösített hely a XVI.
-sz.-ban a török ellen végvárnak nyilváníttatott.

Kzen idben menedékhelye volt a vidéki nemesség
nek, mely mind nagyobb számmal telepedvén be,

megfosztotta a várost kizárólagos német jellegé-

tl. 1605-ben itt tartotta Bocskay Ist\an fejedelem
azt a nevezetes tanácskozmányt, melyen az ú. n.

1606-iki bécsi békekötés pontjait megállapítot-
ták. 1678-ban Thököly foglalta el. 1700-ban II.

Kiköczi Ferenc generálisa, Ocskay felgynjtatta
a Tarost, amely késbb annyira híVe lett a nem-
aetí ügynek, hogy 1709. is, mikor már a császári
hadaknak meghódolt volt, titokban segítette Rá-
kóczi hadait s azok érdekében kémeket tartott.

A szatmári béke ntán elveszítette fontosságát. A
gasdag iparos és keresked polgárság itt is csatla-

kozott a reformációhoz s a XVI. sz.-ban jóhíríi

gimnáziumot tartott fenn. Az 1681. XXVI. t.-c.

mint véghelyen meghagyta a protestáns iskolát,

de azt 1702. azon indokolással, hogy K. meg-
sznt véghely lenni, betiltották, helyébe Olasz
Pál esztergomi kanonok alapította ott 1720. a

piaristák iskoláját, moly 1874-ig mint algimná-
zium maradt fenn. V. ö. Mahtnák .Mihály, .Mikor

és mi célból épült a K.-l Tarisznyavár (IC-i felsó-

népisk. értesít 1897/8) ; K. sz. kir. város birái és

polgármesterei 1266—1898 (Ip^^lyság 1898); A
K.-i országgylés története (1905).

Korponaj János (komonkai). hadtudományi
Író, testr, szül. 1819. Him községben (Abauj vm),
megh. 1881 jan. 15. Kassán. Katonai kiképezteté-

sét a magyar testrségnél nyerte. Innen fhad-
naggyá neveztetvén ki, a magyar hadirodalmat
kezdto szolgálni. Az Akadémia 1843 dec. levdez
tagjává választotta. 1845-ben kiadta Hadi fid-
írás c. nagj* müvének eW), l&t8 elején pedig má-
sodik kötetét. Az lg^(8-iki mozgalmak kezdetén a
magyar hadügyi minisztériimi elnöki osztályá-

nak élére állították. A háború vége felé 1500
hiányosan felszerelt újonc élére került s e fe-

gyelmezetlen tömeggel s néhány ágyúval TLsza-

füredre ment, hogy az oroszoknak a Tiszán való
átkelését megakadályozza. 1849 júl. 25. Gorcsa-
kov orosz tábornok Poroszlónál a Tiszán átverte

s a túlnyomó er ell Debreczenbe hátrált. Itt

egyesült Nagy Sándor tábornokkal s az aug. 2.

vívott debreczeni csatában a magyar baLszámyat
vezényelte. A világosi fegyverletétel után Aradra
vitték s 1850 márc. 4. golyó általi halálra ítélt<?k,

amit kegyelembl 16 évi várfogságra változtat-

tak át. Fogságából kiszabadulva, Abauj vmegye
levéltámokává választotta.

Korporáció (corporatio, lat.) a. m. testület.

Korpótlék, lásd Állami alkalmazottak illet-

ményei.
Korpnlens (lat.) a. m. testes, kövér, jól meg-

termett.

Korpnszknláris elmélet, a fénytanban az a
nézet, melyet Newton 1669. állított fel, mely sze-

rint a fénytünemények oka egy íinom anyag,
melynek részei a világító testbl 300,000 kilomé-
ter sebességgel kilövellnek, s melyek a szembe
jutva, a fénytüneményeket létesítik. Ezt az elmé-

letet, mellyel szemben áll a Huygenstöl (1678)

származó vibráció- v. unduláció- (azaz hullám-) el-

mélet, még emanáció- avagy emisszió-elméletnek

is hívják.

Korrajz, oly irodalmi m, mely egy egész —
kisebb v. nagyobb — kornak jellemz képét adja.

Nem annyira a külszínt rajzolja, mint inkább a
kor bels életét, eszméit, törekvéseit, fölfogását,

érzelemvilágát, hangulatát. Szerepel önállóan is,

de többnyire mint szen-es alkotórésze történeti

munkáknak és történeti r^nyeknek. amelyekben
épp oly szükséges, mint egyes történelmi v. iro-

dalmi alakok mködésérl szóló monográfiákban.
A kétféle, történeti v. regényes K. között lénye-

ges eltérés nincs, legfbb kellékük a hség és jel-

lemzetesség, amit a jellemz vonások ügyes kivá-

lasztásával és arányos összeillesztésével lehet el-

érni. A regényes K. terén l^kittmöbbek Kemény
Zsigmond mvei s Jókai egyik-másik res:énye,

a történelmi K.-ban Horváth .Mihály, PuLszky Fe-

renc, Salamon Ferenc, Gyulai Pál és Beöthy Z.solt

válnak ki.

Korrizió (corrasio, g^^K P. von Richihofen
szerint az a súrlódás, melyet a víz által tovacipelt

kzettörmelék medrilk falaira gyakorol.



Korreális 58 — KorrespondeAI

Korreális (lat. correus : együttes adós) a. m.
egyetemleges. K. tartozás, amivel többen akként
tartoznak, hogy a hitelez az adóstársak mind-
egyikétl követelheti az egész tartozást, de ha
azt az adósok egyike kifizette, a tartozás alól vala-

mennyi szabadul. K. hitelezk, akiknek együtt

van olyan követelésük, hogy azt az adóstól bár-

melyikük egészbon követelheti. A klasszikus ró-

mai jogban a korreálitás az egyetemlegességnek
egyik árnyalata a konszolidaritás mellett s a

római jog tudományában élénk irodalmi vita folyt

azoknak a különbségeknek a megállapítása körül,

amelyek e két egyetemlogességi formát keletke-

zésében és hatásában elválasztják.

Korreális jelzálogjog a. m. egyetemleges jel-

zálogjog, 1. Jelzálogjog.

Korreális kötelem, 1. Korreális ós Egyetem-
legesség.

Korreferens (lat.) a. m. együttes eladó.

Korregens (corregens, lat.), 1. Kormánytárs.
Korrekció (correctio, lat.), a. m. javítás; a

csillagászatban oly — rendesen igen kicsiny —
mennyiség, melyet az észlelés vagy mérés ered-

ményeihez hozzá kell vennünk, hogy számításba

vegyük a mszerek hibáit, az égi testeknek az

észlelés idejében történ helyváltozását, stb. L.

még Correctio.

Korrekcionalizáció (correctionaUsatio, lat.).

A büntetend cselekmények hármas felosztásának
— bntett, vétség, kihágás — rendszerét követ
törvényhozásokban a büntet bírónak engedett

az a jog, hogy rendkívüli enyhít körülmények
fenforgása esetében a bntettnek büntetésétl

vótségi büntetési nemre szállhat le, tehát pl. a

magyar btkv. szerint börtön helyett fogházat, öt

évet meghaladó államfogház helyett rövidebb
tartamú államfogházat alkalmazhat. De-K a
vétségnek kihágássá lefokozása ; ezt a magyar
Btk. nem ismeri. Vitás kérdés, vájjon a korrek-

cionalizált bntett bntett marad-e, vagy pedig

vétséggé minsítend. Hazai joggyakorlatunk a

kérdést az utóbbi értelemben döntötte el, 1. Bün-
tetés kiszabása.
Korrekcionárius, a javító intézeti növendék

olnevozóso ; tágabb értoleraben minden szabadság-
vesztésbüntetésre ítélt letartóztatott.

Korrekt (a lat. corrigerc-t6l, a. m. megjavítani),

hibátlan, megjavított, szabályszer.P^öleg a maga-
viseletre, cselekvésre alkalmazzuk, mely akkor

K., ha az illendségnek, szokásnak nem éppen for-

mulázott, de érzett szabályai ellen nem vét. A m-
vészet terén is az K., ami nem mutat sehol sem
bántó ellenkezést a közízléssel, anélkül, hogy ki-

válóvolna. De a mvészet, erkölcs stb. terén maga-
sabb követelmények vannak, mint a puszta K.-ség.

Korrektor (correcfor, lat. ; rossz magyarság-
gal jai<ítnok), a nyomdának az az alkalmazottja,

aki a szedésrl készített levonatot összehasonlítja

pontosan a kézirattal, kijavítja a hibákat és ügyel

egyúttal a szedés megfelel technikai voltára is.

Jó K. csak az lehet, akinek sokoldalú alapos isme-

rete van ós a szedés technikájában is tökéletesen

jártas. A könyvnyomtatiis oLsö századaiban nagy-

hirü tudósokat alkalmaztak K.-okul.ma leginkább

mveltebb szedket alkalmaznak erre a célra. Azt

a K-t, akinek az a feladata, hogy a sajtóból ki-

került els példányt az imprimált korrektúrával
összehasonlítsa, revizornak nevezik.
Korrektura (lat.) a. m. javítás, igazítás ; a kor-

rektor által eszközölt kijavítása a betszed
ejtette hibáknak (korrigenda), különös tekintettel

az írásmód következetességére, az interpunkcióra,
rövidítésekre, stb. A javításokat a lenyomat szé-
lére jegyzik, még pedig lehetleg ama sor mellé,
amelyben a hiba van. A lenyomatnak tisztának
és egyenletesnek kell lennie az olvasás könnyítése
végett. Az általánosan ha.sznált K.-jeleket a mel-
lékleten mutatjuk be.

Korreláció (correlatio, új-lat.) a. m. kölcsönö.s-

ség, viszonyosság. — K. a logikában oly fogal-

mak viszonya, melyek egymást föltoszik, ilyenek :

hegy — völgy, ok — okozat, atya — anya ; ily

fogalmak korrelátok. — íT.-nak nevezik egyesek
a nyelvtudjományhan azt a viszonji;, moly kót
oly szó közt áll fenn, melyek jelenté.süknél és
használatuknál fogva egymással állandó kapcso-
latokban fordulnak el

;
pl. a kérdés és felelet ki-

fejezései : hol ? sehol !, mennyi ? ennyi ! stb. E ki-

fejezések éppen együttes használatuk által köl-

csönös hatással vannak egymás hangalakjára is.

Pl. inkább '^ mintsem szópár (inkább elmegyek,
mintsem ) elfordul ily alakban : inkálA) '^

mintsább; a mennyi eredetileg így hangzott, hogy
minyi (t. i. mi-nyi) s csak az ennyi analógiájára
lett belle mennyi. Hasonló nyelvi jelenségekre
vonatkozólag 1. Kombináló szóalkotás és Analó-
gia. — A testrészek K.-ján (Cuvier) azt a tör-

vényszerséget értjük, hogy egy és ugyanazon
állat különböz szervei között valami összefüg-
gés, kölcsönhatás van, amennyiben valamelyik
szerv megváltozása mindig a test távol lev ré-

szeinek megváltozását vonja maga után ; emiatt
a test egyes részeinek szerkezetébl a test többi

részeinek szerkezetére is következtethetünk. A
kémiai K. alatt azt a jelenséget értjük, hogy az
egyes szervek, különösen az ú. n. bels szekré-

ciójú szervek olyan anyagokat választanak el,

amelyek a vérpályával valamely más szervhez
jutva, annak mködését célszeren megváltoz-
tatják. L. még Bel^ö elválasztás.

Korrepció (lat.), az a jelenség, hogy a fény
mozgó közegbon, pl. áramló vízben gyorsabban
halad, mint ugyanolyan nyugvó közegben, ha a
fény haladási iránya megegyezik a közeg moz-
gásával, ellenben lassabban, mint a nyugvó közeg-
ben, ha a közeg mozgásáéval ellenkez irányban
halad. A K.-s-együttható, vagyis a két sebesség

viszonyszáma Frosnel szerint ''*~^, ha « a közeg

törésmutatója. V. ö. Július. Der Áther (holland

nyelvbl, Loipzig 1902).

Korrepetálás (lat.) a. m. együtt ismétlés ; is-

métlés útján való taníts. Korrepetitor, a házi
tanító ; sziniiázaknál az a zen^z, ki az énekesek-
kel zongora mellett gyakorolja a szerepeket.

Korrespektivit&s (lat.) a. m. kölcsönösség.
Korrespoktiv végrendelet : kölcsönös végrendelet,
amely l)on a végrondelkezök egymást kölcsönösen
örökösnek nevezik ki.

Korrespondeál (új-lat.) a. m. valakivel leve-

lez, valakivel levélbeli összeköttetésbon áll, to-

vábbá megfelel, kölcsönös viszonyban áll. Kor-



KORREKTURA-MINTA.

JC/C^ Ha valamely hasábon tltühiba víp. agy azt a korrektor áthúzza és a sz/rínt, fky
/ 4, amint kicsiny vagy nagy bet, fraktur vagy antiqoa szdkséges oda, a belycs bett a

n^ lapszélreirja. Ha sflrQbben fontain^ el h&mhibák, más alakn jelet használ, nehogy ^^ -^

/^ tóredés t&rttahesBék. A szedésbe tévedt ic^n betiét, t. L az olyanokJEt^ amelyek jJí [^
Jb^ niás STFiinembe valók, a lapszélen két kis vonalkaval húzzák alá, a ^^tt vag\- ^*'

*

s^ - ^ csorba betket pedig egy alábúzott vonással jelzik. Ha valamely be^tü, vagy itt^ /J>, hL*^
f^gy mondat daplán aiedetett i^nadit i9^im-m»áatati (lakodalom), a deleatur latiu szú .

(a. m. törölteesék) elsö betQjéböI képzdött jeg>'et használnak. A fölfordított betj^ct /^
1^ áthúzzáji s a vonallal együtt a lapszélre írják a vertatm-jogj-et. amelynek kétféle

faun, alakja van._ Ha hiszik a szóból valamely bet, vagy az utána kövA.ezót. vagy az JjB^
/ eltte valót húzzák át s a lapszélre jegyzik a hiányzottal együtt, líaös^tett szónak É]r£,

1^1^ hiányzik egyik betje, az átbúzandót abból a szószból veszik, amelyhez a hiányzó

tartoznék.

TdgEo' Ha csak ^3^maradt ki a szövegbl, agy ezt az illet sor mellé, a korrektora

szélére jegyzik; ha azonban több szóTtemetés), oda írják, ahol legjobban elfér /vee^ö^fi*/

Megesik, hogy a saedö néhány sorra való dolgot kihagy, ilyenkor a korrektor, hogy orn-v-i^^^^

megtakarítsa az annak leírásával járó idt és munkát, egyszeren csak a •lasd'2~^5'*'**'^>.

kézirata szavakat veti a korrekturára s a kézirat szedotlenül maradt részét szintén
'í'*^^'*'*'

megjelöli.

Elfordulhat az az eset is, hogy a kézirat nagj'on felületesen, hevenyészve van «

^ írva s a szed egyik-másik szót nem képes elolvasni, hanem annak|B9vf^J''^ ^"i- i-i-iuiMrot

uiKe,aQj>n> tott betkkel pótolja, vagy - 4) - hagjja. A korrektorra vár ekkor az a feladat, ^
w

hogy az ily szavakat kibetzze s a lapszélre írja. Ha miiszó szedetett, mint amelyet /Joió
a kézirat mutat, azt szintén keresztülhúzzák s a lapszélre jegyzik.

^ Föltolódott kizáró anj-ago^megjelölése ketts kereszttel történik . ^lazuknak f^
a kizárásoknak áthúzása fölösleges. Fölcserélt szavak helyes sorrendje : ha csak

"""V^ a6iféltetet?^ett<iffül. "áttev jellel : ha pedig több, számokkal irt föléjük jelölend.

Sorok összekeveredése esetén az oldalukra írt számok mutatják a sorrendet. Egy-

Q^ mistl a szükségénél távolabb áljjó betk összevonó jellel jelöltetnek ; ha pedig

Y' két szó helytelcn^nBSzoszedetctt, a szét\'álasztó jeg>ot alkalmazzák.
*^ Azokat a szavaikat, amelyekot a szed^iíijk|:|tf-/^ holott nem kellett volna, ^TTTTTh

«ABZoro6 összevonó jogygj-el vagy a szó alá jegyzett hullámos vonalkával jelölik .

^ftmtf' ki. Ha a saedö ajjjt^j^J^ffTszavakat nem szedte így, sokszoros elválasztó jegyet al-

kalmaznia Ha a szed folyóbetükkel szedett olyan szavakat, amelyeknek kiemel-

f teknek kellett volna lenníök, ugy a korrektor azokat aláhíizza s a lapszélre írja,

hogy az kurzívból szedessék.

Az cgjTnástól távolabb álló sorokat ugy javítja ki a korrektor, hogy közéjök

^gy vonalat húz s a vonal végére befelé hajló félkört jegyez. Ha ritkított szedésnél

>
a szed elfelejtett a sorok közé térzt tenni, kifelé hajló félkörrel jelöli, hogy a
BOTOK szt'nolel't) tolandük. Ha a szó eirves beti ejyeD«jpnul állanak, párhuzamos

onalat húznak a szó fölé és alá s ugyanezt a párhuzamos vonalat a lapszélre is föl-

jegyzik. Ugyanezt teszik, ha több sor áll egyenetlenül Ha az egyes sorok nem egy-

forma szélesek, hanem helytelen ül kijebb-beljebb állanak, függélyes vonal figyel-

mezteti a szedt a hítaigazltásra^Sokszor megesik, hogy a szed nem veszi észre

y^. t a kéziratban lev bekezdést s kimenet-csuiálás helyett folytatólagosan szed egész
* passzusokat ; ilyenkor sarkos jegyet tesz a korrektor a megfelel helyre s a lap-

azélre az «a'.iiiea» vagy ffkimenotn szót irja"^

^a azonban heljteleni csinált kimenei^t a szed, azt egy görbe áthúzó jegy-

gyei összevonja. w w /i^ ^
EgyenetlenTheosztásuTsorokatTazTegyes 82ava^i'z«inettl összevonó Hragy

szétválasztó jegyekkel szokás kijavítaoL

t̂Ai ^

)

• /TorrcUMmt eOdchtM. NÍVM NAOV IXmONA.





Korridor - 69 — Korszellem

respondeálómagas, (megfeleld magasságok),

valamely égiteitnek Meléee eltt ée után elfog-

la)t egyenl magasságai. Kevéssé pontos músze-

rekkel is kiváló módszert nynjtanak az idö meg-
határozására.

Korridor (franc, rorridor), 1. Folyosó.

Korrigál (lat.) a. m. javít, kiigazít. Íj. Kor-
rtktor és Korrektura.
Korrigáló szerek (corrigentia), a gyógyszer-

tanban olyan anyagok és készítmények, melyek-

nek nincs számbavehetö gyógyszeres hatásuk,

haaem csak a rossz Íz vagy szaga orvosságok

k^lemeeebbé tételére szolgálnak, pl. cukor, aró-

máaeokrok, szörpök, illatos dn^ok, aromás vizek

é« awMiek stb.

Korrigánok, a breton mítoszban apró ször-

nyetegek, melyek kedvelik a vallásos embereket,

Üldözik a korhelyeket és egyetlen gyönge olda-

luk az, hogj' roppantul félnek az olvasótól. —
K. egy eszményi ballet címe is 2 felv., írták

Coppée és Meraute, zenéjét szerzetté Vidor K.

Mária. Budapesten 1893 jan. 21. adták eló.

Korrigenda (corrigenda, lat.), javítandó sajtó-

hiba, 1. Korrektura.
Korrigum (üi»t). 1. Dámálisz.
Korroboráció (lat.), 1. Corroboratio.

Korrobore, így nevezik a régi utazók Ausztrá-

lia valamelyik kannibál törzsének szertartásos

táncát. A férfiak szénnel, okkerrel és fehér agyag-
gal befestve, fantasztikus fejdísszel, lándzsával és

páncéllal felfegyverkezve járják, a nök egyiiangú

éneke, fateknón kivert taktusa kíséretében. A
tánc a vadászatot, s a fehérekkel való harcot

jelképezte. Holdtöltekor járták. A mai K. tánc,

amitParkinsonpl. a bainingoknál látott, más jelen-

töségfl, a legényavatás ceremóniáihoz tartozik.

Korror, a Palau-szigetek egyike (1. o.).

Korrózió (corrosio, lat.) a. m. kimarás, szilárd

test^ lassú föloldása edzószerokkel ; az orvos-

tanbfm szövetek szétroncsolása marószerek segít-

ségével V. fekólyesedó folyamatok által. — K.-s

készítmények üreges szervekrl nyert anatómiai

készítmények, ligy ál-

lítják el, hogy a szerv-

üreget (véredényeket

vagy a füllabirintust

stb.) valamely megke-
ményed anyaggal (cel-

loidin, Woodfóle fém,

viasz, ólom stb.) öntik

ki 8 a köröttük lév
lágy szövetekot savak-

kal, lúgokkal kimarat-

ják. L. még Denudáció.
Korróziós rajz (nOv.,

1. az ábrát). Ha a gyö-
kereket sima márvány-
lap vagy festett gipsz-

lonez felületén növesztjük, a gyökér kivá-

lasztotta savas vegyület (Göbel és Czapek sze-

rint hangyasav, PfefTer szerint savas kálíumfosz-

fát) növekedés közben a vele érintkez részeket

feloldja, kimarja, miáltal a gyökér növekedése
útját jelz kimart rajz marad vissza.

Korrumpál (lat.) a. m. megront, meghamisít,
elcsábít, megveszteget : korrumpált, megrontott,

A olaakoCflai mU iMieaáa
HAbad temonetben Utált

(^Skérmkris.

romlott, meghamisított; korruptünlü, megront-
ható, megvesztegethet; korrupció, romlottság,

megvesztegetés, erkölcsi romlottság, megveszte-
gethetség ; korruptiv. megrontó, megfertztet,
megveszteget; k&rruptor, veszteget, csábító.

Korrupció (corruptxo lat.), 1. Korrumpál.
Korschelt, Eugen, német zoológus, sztil. Zit-

tauban 1858 szept. 28. 1885-ben Freiburgban
és 1887. Berlinben magántanárrá habilitálták.

1892 óta a marburgi egyetemen az állattan ós

összehasonlító bonctan tanára. Számos morfoló-

giai, szövettani, összohastjnlító- és kísérleti fejl-

déstani meg sejttani dolgozatot tett közzé. Önálló

nagyobb müvei : Ijehrbuch der vergleichenden

Entwickolungsgeschichte der wirl)ellosen Tiere

(Heider-Tel Jena 1890—1903,9 rész) ; Regene-
ration und Transplantation (Jena 1907). 1902 óta

szerkeszti a német zoológiai társulat munkála-
tait és líK)3 óta a Zoologischer Anzeiger-t.

Korsó, egyfülú, hengerdod, öblöshasú, keskeny
nyakú töltóedény, fleg cserépbl. A német és

angol agj'agipar különüsen remekelt igen válto-

zatosan díszített kedény K.-kkal. Híresek a raj-

nai ós kreuszeni K.-k a XVI - XVII. sz.-ból.

Korsócskaf (nSv.), 1. Sium.
Korsör, város Seeland dán szigeten, 30 tan.-

nyire Sorötól a Nagy-Beit eg>'ik kis öblénél, vasút

mellett, (1910) 8065 lak., halászattal, sertés-, marha-
és halkivitellel. A Kiél— K.-i gzhajóvonal egyik

végpontja.

Korstatisztáka, I. Népesség.

Korszabad (Chorsabad, ^orszabad), város

Mezopotámiában, Mosszul-tól E.-ra, kb. 8000 lak.

Az angolok állal tervezett öntözómüvek folytán

nagy jelentségre fog szert tenni. Itt állott Dúr-
Sarruktn asszír város, 1. Rhorszabad.

Korszak, az emberiség vagy egyes nemzetek
történetének egy-egy magában egészet tev ré-

sze. L. Világtörténelem. — Geológiai szempontból

1. Földtan.
Korszakov, 1. Alekszander Ivanovics Rim-

szkij. orosz tálwmok, szül. 1753 aug. 24., m^b.
Szen^Péterváron 1840 máj. 25. Már az 1788 és

1789 évi török háborúkban kitüntette magát, 1794.

pedig mint tábornok a Fleurus mellett vívott csa-

tában vett részt. 1799-ben a cár által 40.000 em-
ber élén Svájcba rendeltetett, hogy Károly fher-

ceg hadmveleti terve szerint onnan a franciákat

kikergesse. Zürichi állását azonban Massena szept

25. megtámadta és K.-ot Hotze altábornagy 25.000

emberével együtt visszanyomta. Visszavonulása

közben K. egyesült Szuvarovval, aki aztán a se-

reg maradványait Oroszországba vezette vissia.

1805—30-ig K. Litau fkormányzója volt.

2. K., Nikolaj, orosz zeneszerz, 1. Rimszkij-
Korszakov.
Korszellem, amaz eszmék, felfogások, értéke-

lések foglalatja, melyek valamely korszakban

mint az emberek közös me^yzdése az egyesek
gondolkodásának mintegy alapját, többnyire tu-

dattalan alapját te-szik. Nehéz meghatározni, jel-

lemezni, mert mint az emberek gondolkodásának

tudattalan közös alapja, iránya, ösztönzje a tu-

datos fölfogás alól könnyen kisiklik, de azért is,

mert nem mindenbl elé^é határozott, állandó

és egyetemes. L. Néj^Hek, Nemzeti szellem.
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Korszerfi (észt), ami egy kor — ízlésben és fel-

fogásban megnyilvánuló— jellemének megfelel,

ami egy kor törekvéseinek irányában fekszik, te-

hát idején való. K.-ség mvészi követelmény,

mely kivált régibb korokból vett tárgyaknál az

illet kor jellemének hü visszaadását parancsolja

a bels vonásokat (érzés, gondolkozásraód stb.)

illetleg ép úgy, mint a külsségekben (bútorzat,

rnha stb.) Az ilyen korhüség a realizmus elve.

Korszika, sziget, 1. Korzika.
Korszovágy, a vértezet fölé öltött felölt, 1.

Bamlmsium-
Korsztm, orosz város, 1. Karszun.
Kortan (chronologia), vagyis az idöszámttás

(1. 0.) tudománya, a történelemben szokásos kü-

lönböz idöszámítási rendszereket ismerteti, hogy
azoknak keltezéseit átszámíthassuk, s a történeti

események sorrendjét a mai idszámítás szerint

megállapíthassuk. A K. a középkori oklevelek

keltének meghatározá-sa folytán a történetírás-

nak nélkülözhetetlen segédtudománya. Mint önálló
tudományt csak újabban kezdték mvelni. V. ö.

Knmiz N., Kortan (1876) ; Horvát Árpád, A diplo-

matikai K. alapvonalai (Budapest 1894): Torma J-,

Oklevelészeti naptár (Kolozsvár 1879) ; Szentpé-

tery Imre, Oklevéltani naptár (191 2, M. Tud. Akad,
kiadása.)

Kórtan (patológia) az egyes betegségek okát,

jelenségeit, az általuk okozott testi elváltozáso-

kat kutató tudomány. A K. tehát az orvostudo-

mány nagy részét magába foglalja. A testi elvál-

tozások kutatásával foglalkozik a kórbonctan, a
kóros életjelenségekkel a kórélettan, kóros üzikai

és kémiai folyamatokkal a kórfizika illetleg kór-

vegytan. Az általános K. mindazokat az általá-

nos törvényszerségeket kutatja, amelyek a kü-
lönböz szervek különböz megbetegedései között

felösmerhetök, valamint azokat a kiils viszonyo-

kat.amelyek az egészséges életnek határt szabnak.

A részletes K. az egyes szervek megbetegedéseit
külön-külön tárgyalja. A kísérletes K. különböz
megbetegedések mesterséges elidézése révén (f-
leg állatkísérletekkel) igyekszik a megbetegedé-
sek lényeget, természetét felösmerni.

Kortárs, aki valakivel egy és ugyanazon kor-

ban él, 1. Coaetaimis.
Korteher, kizárólag lóversenyeknél elforduló

sportmszó. A korterheket az évszázados tapasz-

talat állapította meg a különböz koroknak az év
ktüönböz szakaiban észlelt fejldési viszonyai
alapján. A K. feltétlen szükségszerségét legel-
ször a sport anyaországában, Angliában látták

j

be. Itt ennek nyomai már a XVII. sz. közepén
föltalálhatók. L. Koriehertáblázat.

Korteher-táblázat, rendszeres és könnyen át-

ttíkinthet módon azokat a súlyokat, illetve súly-

különbségeket tünteti föl, amelyekot a galopp-
vorsonyokbon a különböz évjáratokhoz tartozó

lovaknak (a lovas él súlyát betudva) vinniök
kell, illetve amoly .súlykülönbségeknek fenn kell

állnia közöttük, ha valamely kortehor-futamban
együvé kerlilnok. A súlyok az egyes kc^rok kii-

1

lönböz fejldési elöhaladására s önnek folytán
;

a kitartás emelkedésére való tekintettel nemcsak !

az év egyes szakaira, hanem a távolsiigokra is
'

külön-külön meg vannak állapítva. A legrégibb
'

K.-ot az angolok állították össze s tökéletesítet-

ték fokozatosan a mai alakjára, amelyet azután
Franciaország, valamint késbb Magyarország és

Ausztria, nemkülönben Németország is elfoga-

dott a klimatikus viszonyoknak megfelel módo-
sításokkal. Ez a négy K. jelenleg az irányadó és

kötelez minden szabályszeren rendezett s ilyen-

nek elismert meetingen. A K.-ok összeállításá-

nak kiindulási pontját, helyesebben az egyes ko-

roknál é.szlelt átlagos képességek összevetésé-

nek alapját, mindenütt a 4 évesek alkotják, mert

a lovat rendes körülmények között ekkor tekintik

kifejlödöttnek. A gát-, akadály- és vadászverse-

nyekre külön, aránylag magasabb terhek van-
nak kiróva. L. még Korteher és Korteher-ver-

senyek.
Korteher-versenyek azok a lóversenyek, ame-

lyekben a benevezettekre kirótt 8Úlyok,haegyenl-
koru lovak futnak együtt, teljesen a korteher-táb-

lázat normálsúlyait, ha különböz korúak, az

ugyanott megállapított arányokat, illetleg kü-

lönbségeket tüntetik föl.

Kortes, így nevezik nálunk, különösen kép-

viselválasztásnál, azt, aki a jelölt számára mi-

nél több szavazat gyjtésén fáradozik. A szó a

magyar nyelvben nem régi, a francia cortege-

böl származik s ennek megfelelleg régebben,

még 184'5. is, a párthíveknek, szavazóknak egész

tömegét jelentette a K., s az, akit ma K.-nek

neveznek, akkor K.-vezér volt, csak késbb rövi-

dült a K.-i:iezér-höl a K. Nem népi érintkezés út-

ján terjedt el nálunk (annak a szó hangtani alakja

ellentmond), hanem a franciául beszél mveltebb
körök ültették át nyelvünkbe a franciából. L. még
Koriesdalok.
Kortesdalok, kortesnóták népdalszer versek,

melyeket képviselválasztások alkalmával éne-

kelnek az egyes pártok emberei a maguk jelöltjé-

nek dicsítésére s az ellenjelölt kigúnyolására,

nem ritkán gyalázására. Rövid, t<)bbnyire négy-

soros, nyelvben és gondolatokban egyszer, pár-

rímes, énekelhet versek, melyek szinte önkéntele-

nül teremnek valamely ismert népdal dallamára
(igen gyakori a Kossutli-nóta fölhasználása). Szer-

zjük rendszerint ismeretlen, elterjesztik a ker-

tesek (l. Kortes), innen nevük. Eredetük vissza-

nyúl a múlt század 20-as éveibe, mikor elször
vetettek nagyobb hullámokat a követválasztások,

divatjuk él ma is, fként magyar lakosságú vidé-

keken.

Kortrijk (ejud: kortrajk), franciául Gourtrai, vá-

ros Nyugat-F'landria belga tartományban, vas-

utak és a hajózható Lys mellett, amelyet csatorna

köt össze a Sebeidével és így az északi Francia-

ország csatornáival, (1910) 35,689 lak., len-, pamut-,
selyemszövökkel és fehérítkkel, csipkeveréssol,

szappan- és dohánygyártással, cukorílnomítókkal

és olajprésekkel. K. helyén a római korban Cor-
toriacum város állott. A középkorban a többi

ílandriai várossal együtt K. is felvirágzott és

posztószövéséröl volt nevezetes. Közeiébon folyt

le 1802 júl. 11. az ú. n. sarknntifus csata, mely-
ben Brüggo és Ypern polgárai Szép Fülöp fran-

cia királynak Artois líóbertt<il vezetett lovagsere-

gót niegvert(''k. A csata után zsákmányolt ara-

nyos sarkantyúkat a groeninghi apátság templo-
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mában helyes^ el a gyzök. A XVIL ós XVIU.
82. folyamán többször elfoglalták a franciák.V. ö.

Pireitne, I^ version ílamande et la version fran-

^ise de la bataíllode Courtray (Gént 18i^).

Kortain, Kurl Aritold, német költ, szül.

Mttlheimben. a Kuiir mellett Í7i5 júl. ö., megb.
Bochumban 1824 aug. 15- Orvos volt és kisebb

költeményein kivUl a Jobaiade név alatt ismert

komikus e|M>szt irta, e nemben a oémet irodalom

egyik Icíjubb múvét.
Kortanét olyan jelenség, melybl a szervezo^

nek n - '.üs'tól eltér, meg^'áltozott állapotára

V. I t» lehet következtetni, ilyen pl. a láz,

hái;.... . ..j.ujus. nehéz légzés, vizeny, bénulás

stb. Bvebben 1. Kórjcl-

Kombin, korundtartalmú salak, amelyet a
smiri:)'! helyett csisxolásn használnak.

Konind ^aug. rorumtum, franc. corinJon, *«,),

izomorf a heinatit- és ilmonittel. Közönséges kris-

tályalakjn a roiuboéder. a hatszöges prizma vagy
pir;:- 2yakoriaka hord- v. tonnaalakra
leír tt kristályok, amelyeknek felülete

erdoö, líuUiimos v. rovátkás; gyakran alkot iker-

krlstályokat. Alaminiumoxid : AljO,. A gyémánt
után a legkeményebb ásvány, kemény.ségi foka 9.

Szin és átlátszóság szerint sokféle változatát kü-
lönböztetjük meg. 1. Nemes K., átlát.szó, üveg-
fényú, színtelen v. színezett. A vörös szinü a ru-

bin, a sötét a hím-, a világosabb a n-rubin ; a
tiszta vörös szín az orientális rubin ; ha szép

sugaras fényjoleaségeket mutat : csillagos rubin,

rubin-asztéria, rubin macskaszeme; az ibolyás

szinü rubin : araetisztzattr vagy orientális ame-
tiasrt : a sárgás fehérbe hajló rubin : orientális

jádnt. A színezést kevés krómoxid idézi el. A
kék nemee K. a zafir, fajtái : szép kék az orientá-

lis zaflr, sugaras fényjelenséggel : csillago.s-zatír,

opálaa6rzafir, zaflrasztéria. a csillogókék a zaflr-

fiuwstaw/eme, a telt kék : indigó-zaflr vagy bim-
aflr : halványfehérbe játszó kék : n-zaílr : feke-

tés-zöldeskék : hiuz-zatir és macskazaflr ; tiszta

lOldeskék : orientális aí{uamarin ; igen halvány-
kék : vizeszaflr. Egyéb nemes K.-ok. tiszta zöld

:

az orientális smaragd ; sárgászöld : orientális kri-

zolit ; eleven sárga : orientális topáz vagy sárga
zaflr és topáz-zafir : sugaras fényjelenséggel : to-

pái-Asstéria ; víztiszta : fehér zaflr és lenko-
zaflr. Rendkívül csillogó az orientális girazol és

a napköve. A rubin és zafir fkép a folyóhomok-
ban fordul el : Ceylon, Birma, Sziám, Miask és

Kossoibrod az Uraiban. A rubin és zafir elsrangú
drágakövek ; a szép tiszta sötét rubin nagy sze-

mekben igen ritka és drágább a gyémántnál. A
rubin fehér foltjait melegítéssel ellehet tüntetni.

A kékesvörös rubin ers hevítéskor megzöldül,
kihttlve újra megvörösödik. A kék zatlr ers he-
vítéskor színtelen és a gyémánthoz hasonló lesz.

Sok rubin és zaflr. ha göml)ö8en (en cabochon)
van csiszolva, a reiesö ftoytolen 6 ágú fénycsil-

lagot mutat (asztériás mbin és zaflr stb.). Jelen-
leg nag>' rubinokat és zaflrokat mesterségesen
is állítanak el (1. Mesterséges drágakövek és
Drágaköt>ek). 2. A közönséges K. és gyémántpát,
keYéssé tíszta ós átlátszó ; zavaros,' szürke, kék
szín : Ceylon. Ural, a folyóbomokban, dolomit-
ban benve Campo longo a Szt -Gotthardon : klo-

ritl>an az Uraiban ; mészkben sok helyen Észak-
Amerikában. Szienitben: Ditró Csík vmegyében,
Ontario. Ha eruptív kzetek agyagpalát olvasz-
tanak be magukba, akkor a kontaktuson a K. ke-

letkezik; elvétve máskülönben is elfordul az
eruptív kzetekben : bazaltban Ajnácskn Uömör
vmegyében, andezitben a Sághogyen Szobb mel-
lett Hont vmegyében. 3. Smirgel, flnoraszemü,

indigókék-kékesszürke. szennyezve magnetit és

vasoxiddal: a csillámpalában telepet alkot Och-
senkopf mellett Szá-szországban, a szemcsés mész-
kben Naxos szigeten és Kis-Ázsiában. A K. elB<>-

rangú csiszolóanyag, azonkívül az órákban csai>-

iigynak is használják.

Korondoiilit (conmdophilit, a«v.), a kloritsor-

nak egyik tagja. .Mindig a korund társaságában
fordul el : Choster Massachusettsben ós Asheville

Xorth-Carolinában. L. még Klorii.

Kórus (chorusj, az építészetben a. m. templo-

moknak szentélye. Ma a K. névvel leginkább a
szentélylyel átellenben fekv karzatot nevezzük,
ahol az orgona van és ahol a kar énekel. L. még
Kar és Karének.
Komszkó-dió (növ.), l. Elefántpálma.
Kórvegytan (patliochemia) a szervezet kóro-

.san megváltozott vegyi folyamataival, a kórosíin

megváltozott szövetek és váladékok vegji viz.-;-

gálatával foglalkozik. Nagy szerepe van a kóros
folyamatíik lényegének megismorósében, s nagy
gyakorlati jelentsége a kiilönböz bet^s^k
felismerésében. Egyébként lényegében azonos az
életvegj'tannal (biochemia), módíJzerei ugyanazok,
l. Élettan. Nálunk a budapesti egyetemen az élet-

és K.-i tanszék Plósz halálával megsznt és a K.
a kórtani tanszékhez csatoltatott. A kolozsvári

og>-etemen van önálló élet- és K.-Í tanszék.

Korvei, l. Korvetf.
Korvetta (ném. Korvette, ol. corvetía, franc.

ós ang. corrette), a vitorláshajók korszakában
oly, többnyire teljes árbocozatu hadihajó, mely
nagy.<ágra nézve a fregattá hadihajó után sorolt.

A K. részt vett ugyan a csatákban is, de inkább a
hírszerz és összeköt szolgálatot látta eL Késbb,
midn a hadihajók mint gzhajók és vasból épül-

tek, a kisebb e fajta hajókat, melyek fleg a föl-

derítésre szolgáltak, szintén K.-knak nevezték
eleinte és megkülönböztettek kerekes, csavaros,

vértes K.-kat stb. Aszerint, hogy a lövegek a fels
fedélzeten vagy az alatt álltak, fedett ós sík fedél-

zet K.-kat különböztettek meg (ném. godeckte u.

Glattdeckskorvetten). A K. elnevezés mindinkább
kiment a használatból s helyébe a cirkáló lépett.

Jelenleg már nincsenek K.-k.

Korvettakapitány (ném. KorrettenkapUán).
néhány hadtengerészetben használatos elnevezése

az rnagyi rendfokozaton levó tongerésztisztnek.

Korrej (Korvei, Corvey), helység Minden p<»-

rosz ker. kormányzóság Höxter nev j.-ban, a

Schelpe és a Weser mentén.A hajdani apátság épü-

letei az udvarral és a templommal négyszöget ké-

peznek. Egyik teremben az összes apátok arcképei

láthatók : könyvtára több mint 150,000 kötetbl
áll ; a gót templomban számos dinasztia sírboltja

van. Az apátság birtokai (Höxter kivételével) most
Ratibor beroegói. K. hercegi benedekrendi apát-

ság, a Corbie kolostor gyarmata volt, amelyet el-
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szr Erthában (a sollingi erdöbon) alapítottak ós

amelyet Adalhard apát 822. mint Új-K.-t (Corbeja

nova) Huxoniba helyezett át. Különös híresség
lett a kolostor azóta, amióta (836) szent Vitus

csontjait megszerezte. Az apátnak hercegi rangja

volt és közvetlenül a pápa fenhatósága alatt

állott Iskolájából sok híres ember (p. Widukind)
került ki. 1804. K.-t szekularizálták s 1815 óta

Poroszországé.

Korvin, 1. János, Mátyás király törvénytelen

fia, szül. Budán 1473 ápr. 2., megh. Krapinán 1504
okt. 12. Anyjáról csak annyi bizonyos, hogy Bor-

bálának hívták ós német n volt. Az újszülött ve-

zeték- V. inkább neve : Corvinus (a. m. Hollós) cól-

zás a Hunyadiak hollós címerére és magának Má-
tyásnak melléknevére. Mátyás király, miután

1476. a nápolyi király leányával, Beatrixszal kö-

tött, immár harmadik házassága is gyermektelen

maradt, fiául ismerte el s 1479. hunyadi grófi és

liptai hercegi rangra emelte, adománylevelében

így említvén öt : «méltóságos János, liptai her-

ceg és hunyadi gróf, a mi egyetlen szülöttünka.

A következ évben a gyri püspökség gazdag
javadalmához juttatta adminisztrátori címen, mi-

hez a pápai szék megadta a ketts kánonjogi aka-

dály : t. i. a törvénytelen születés és a testi fo-

gyatkozás (K. bal lábára sánta volt) alóli fölmen-

tést. A Bécsország ellen viselt hadjárat is els sor-

ban e trónöröklés biztosítására célzott. Az ország

XI. i. 1462. szerzdésileg kötöttele magát III. Fri-

gyes császárnak, hogy abban az esetben,ha Mátyás
törvényes flutódok nélkül halna el, öt és maradé-
kait ismeri el királyául. S midn Mátyás a Habs-

burgok magyar trónigényeinek megsemmisítése
végett 1484. Bécs városát is elfoglalja, bevonulá-

sakor elre küldi K.-t, kit már ez idben minden
ünnepélyes alkalommal jobbjára ültetett, nyíltan

kifejezve, hogy örökösének akarja tenni. Ugyanez
évben halt meg K. öreganyja, Hunyadi János
özvegye, Szilágyi Erzsébet, ki roppant birtokait

a különben már is dúsgazdag ifjú hercegre hagy-
ván, öt az ország leggazdagabb dinasztájává tette.

A Mátyás politikájából világosan kivehet, mily
öntudatos számítással igyekezett legyzni nem-
zete idegenkedését a törvénytelen születés ural-

líodóktól. Kétségkívül fkép azért teremtett egész

új arisztokráciát s azért szerezte meg számára Szi-

léziában a ratibori, troppaui, leobschützi, beu-

theni, tosti és loslaui hercegségeket, valamint a

sagani és ölsi hercegségek örökösödési jogát.

Végre Mátyás, a szabad királyválasztás elvének

lábbal tiprásával, arra szánta el magát, hogy még
életében királlyá emeli. Mindenekeltt ausztriai

hódításait és a cseh tartományokat kívánta átadni

neki és hódolati esküt vett a várak kapitányaitól

és a városi hatóságoktól is. Már-már célt ért, mi-

dn hirtelen elhunyt. K., a 18 éves, határozatlan

jellemíi ifjú, minden támasz nélkül maradt. Filipec

kancellár és Bak<')cz Tamás egri püspök, mind-

kett Mátyás király teremtménye, lettek a holy-

'/ot urai, kik minden képzelhet aljas eszközökkel

legelbb is vele bántak el. Egyezségre szorították,

mely szerint, ha nom választanák királlyá, kár-

pótlásul az új király által Bosznia királyává fog

koronáztatni ; Szlavóniát mint magyar fenható-

ság alatti fejedelemséget bírja, Horvát- ós Dalmát-

ország életfogytiglan való bánságával együtt. Ez
a szerzdés egyértelmíl volt a trónról való lemon-
dással, mit K. azonnal megbánt. Ujlaky Lrinc;

herceg ekkor rávette K.-t, hogy az összes királyi

kincsekkel Budavárából a Délvidékre menjen. A
menekvt Báthory István és Kinizsi Pál elbb
Duna-Földvárnál, majd a Csonthegynél, Kölesd

mellett támadta meg, seregét szétverte ós a ki-

rályi kincseket zsákmányul ejtette. Maga K.

Ujlakyval és Ernuszt pécsi püspökkel együtt vad
futásban keresett és talált menedéket. Királysága

azonban oda volt ; még csak jelöltül sem szerepelt

júl. 15., midn a rendek Ulászló cseh királyt vá-

lasztották meg Magyarország királyává. Rövid
idn K. személyesen is bemutatta hódolatát az új

királynak, könnyek közt kérve annak védelmét.

Bukásából csupán hercegi címeit és 40 nagy ura-

dalomra men fejedelmi vagyonát tudta megmen-
teni. Tényleges fejedelme maradt a troppaui her-

cegségnek, a boszniai koronázás azonban elma-
radt és K. beérte azzal, hogy Szlavónia fejedel-

mének címezhette magát. 1595-ben errl is le-

mondott és ahelyett már csupán a kapcsolt

részek bánja, de nem életfogytiglan, hanem
ameddig a királynak tetszik. Elgész vagyonában
megtámadták igényekkel, követelésekkel és a Hu-
nyadi-örökség a XV. sz. legnagyobb perhalmaza-
tává lett. Szorult helyzetében kibéktilt régi ellen-

ségével, Frangepán Bemardinnal, kinek leányával
Beatrixszal 1496 márc. havában esküdött meg
a modrusi várkastélyban. Egyidejleg fegyverre
kelt ipával együtt, kétségkívül els sorban Ba-
kócz püspök lelketlen zsarolásaitól izgatva, me-
lyekkel t kapzsi álnoksággal Vagyona jelenté-

keny részébl kiforgatta. A fölkelést a nádor
csakhamar elnyomta és a gyönge kormány nem
merte érte felelsségre vonni a vezetket, sót

1498. beleegyezett abba, hogy K. ismét Horvátor-

szág és Szlavónia örökös bánja legyen. A követ-

kez években, 1499—1502. Boszniát védelmezi
sikeresen a török ellen. 1503. Geréb Péter nádor,

családjának utolsó sarja, rokonát K.-t tette rop-

pant vagyona egyetemes örökösévé. K. most a
nádori méltóságra vágyott. De ebben sem ért célt,

mert Perényi Imrét választották meg nádorrá.

Még ebben az évben egy mérkzése volt a törökkel,

de ott is a rövidebbet ifiúzta, kis hija volt, hogy el

nem fogták. Tetemeit a lepoglavai pálos templom-
ban temették el. Egyetlen fia, Kristóf herceg 1505
márc. 17. követte öt a sírba, Szerémi György sze-

rint a Hunyadi névre féltékeny királyné által

elrendelt mérgezés következtében. Életérl mono-
gráfiát irt Schönherr Gy., Hunyadi Corvin János
címen (Budapest 1894).

2. K. Máhjás, 1. Mátyás.
KoTrrinA (BihUotheca Corriniana), Korvin Má-

tyás magyar király világhír budai könyvtára. A
könyvkedvol uralkodó hihetleg legott 1464. be-

következett megkoronáztatása után kezdte fej-

leszteni azt a kéziratgyüjteményt, mely koronás
eldeitl, jelesül a könyveket szeret I. Ulászlótól

visszamaradt, de gyjt szenvedélye csakis Bea-
trixszal, Ferdinánd nápolyi király leányával
1476. kötött háza-ssága után öltött nagyobb mé-
reteket, amikor fényes budai udvara egyik fo-

gyülokezhelyo lett az olasz humanistáknak. Bgy
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kései 8 óppon azért nem teljes hitel följ^yzée
szerint (Holtai krónikájában) Mát>-ás 33.000 drb.

aranyat fordítc)tt évonkint új könyvek, különösen

fényesen miniált kéziratok bessenéeére. Ug>'an-

csak képiek s hibctólog túlzottak azok a birok,

amelyek a K. kötotszámáról s régi görög ée zsidó

kéziratokban való nagy gazdagságáról regélnek.

Ha a MátyAesDál kedveaöbb helyzetben lvö olasz

fejedelmek korabeli könyvtárait veeszttk számí-

tásonk alapjául, a K.-t legföljebb két-háromezer

kötetre becsülhetjük s ha a mai nap ismert két-

ségtalea maradványaiból következtethetünk az

egéaikOnjrvtár belsértékére, ágy kimondhatjuk,

bogy Itttyás kora szellemének megfelelen nem
a régi, kflLsö megjelenésükben jelentéktelen, de a
szövegkritOca szempontjából megbecsülhetetlen

kódexeket gyjtötte leginkább, hanem a re-

naiaaanoe ízlésében kiállított, fényesen díszített,

tetszets betkkel írt, de jobbára romlott v. jelen-

tttteton szöveget tartalmazó XV. sz.-i kézirato-

kBl Bnket vagy kiküldöttei útján vásároltatta

öfisze. vagy közvetlenül a saját számlájára ren-

delte meg a kézirat-másoló mhelyekben. Voltak
olyan k^ratai is, melyek saját hadai másoló
mhelyében készültek, ahol Kelix Ragusanus ve-

zetésével állítólag 30 másoló dolgozott. Végül
nem egy szép darabot kapott ajándékba a vele

összeköttetésben álló vezet egyéniségektl, il-

letve a pártfogását keres Íróktól és kiadóktól.

A kézíratok nagyrésze Olaszországban, neveze-
tesen Rómában. Bolognában, Firenzében vagy
Nápolyban készült A kor legkiválóbb firenzei

könyvmásolói, így Sinibaldi, Cante di Bonagio
de Cantinls, Carolus Gemianensis, Pietro Cennini
meeterjegyével találkozunk a kétségtelen Korvin-
kódexeken. A firenzei miniátorok közül Francesco
.\ntonio di Chorico, Monté ós Gherardo del Fa
villa s a legnagyobb mvész, Attavante degli

Attavanti díszítették a pazarfényú kódexeket. A
kódexek egy másik csoportja Pietro Burdeo fran-

cia Bzánnazás nápolyi miniátor mhelyébl
származott, aki Mátyás apósának és a pápai legá-

tus minségében Budán is többször megfordult só-

goránakszáJUtója volt. A budai mhely tagjaitnév-
szerint nan i.smerjük. de nem lehetetlen, hogy
Blandius, aki U71. Mátyás megbízásából Olasz-

országban járt könyvek vásárlása végett és 8a-
batino Viola, aki Beatrix ki.séretében jött Budára,
tevékeny tagjai voltak e mhel>Tiek. A budai
mhely valószín termékei közül Mátj'ás király
Missaloja magasuk ki, amely jelenleg a vatikáni
könyvtár egjik dísze.

A K. fényesen kiállított kéziratai megfelelen
díszes küls mezbe öltöztettek. A könyvtáblákat
részben selyembársonnyal, részben gazdagon
aranyozott sötétvürös v. fekete kecskeWrrel bo-
rították. A kötésdí ez utóbbi fajtája, mely a ke-
leti technika els njTigateurópai utánzása, a
könyvköté.s történett'nek egj'ik nagy fontosságú
epizódját alkotja (1. bvebben a KönyvköUazd
cikket). \ keleti hatás vagy közvetlenül kelt fell,
vagy a nápolyi udvar közvetítésével terjedt el a
budai könyvköt mhelyben, ahol kétségkívül
hazai mesteremberek dolgoztak, amint ezt a fen-
maradt áttört mív kötések kezdetleges techni-
kája igazolja.

A pazaml díszített kéziratok, amel3rek sorába
az akkor gyermekkorát él könyvsajtó néhány
terméke b belekerült, a budai vár ÜK.-l részén

épült külön helyiségben voltak zárt szekrények-
ben és nyitott polcokon elhelyezve, még pedig
fekv helyzetben. A terem közepén volt a király

nyugágya, világos jeléül annak, hogy a K. elssor-

ban az uralkodó magánhasználatára volt szánva.

Természetesen Mátyás nem zárta el a nagy áldo-

zatokkal összehordott szellemi kincseket az udva-
rában összegylt humanisták, st tudományt ked-

vel alattvalói ell sem, amint ezt a Casanate-
könyvtáregyik Korvin-kódexében fölfedezett, több
kézbl ered magyar nyelv bejegyzések igazol-

ják. A K. élén külön könyvtáros állott. E tisztet

Joannes Regiomontanus, Taddeo ügoletti, Mar-
zio Galeotti, Bartolomeo Fonté és Félix I^u-
sanus töltötték be.

Mátyás halála után a K. természetes fia, Corvin
János, birtokába ment át, aki, amidn a válasz-

tási küzdelmekben veszve látta ügyét, az értéke-

sebb kódexeket a várpalota egyéb kincseível sze-

kérre rakatta, hogy magával vígjc. A csontmezei
ütközetben, ahol Ulá-^zló párthívei magukhoz ra-

gadták az elszállított kincseket, veszhettek el az
els kódexek. Pár héttel a csata után a nemzet
arra kötelezte a herceget, hogy a K.-t hagyja
meg eredeti helyén s csupán azt engedte meg
neki, hogy a frendek tudtával kikölcsönözhet

belle. A K. ekként nemzeti tulajdonná lett, de
fönmaradása ezzel korántsem volt biztosítva.

Félix Hagusanus halála után a könyvtáros állása

betöltetlen maradt s a könyvtár II. Ulászló nem-
tördömsége folytán csakhamar züllésnek indul.

Az a néhány kódex, mely II. Ulászló címerével
ékes, alighanem még Mátyás rendeletére, de a
nagy uralkodó halála után készült el, akinek
könyvtári tartozásai rendezésére 1498. Firenzébe
küldte Farmoser Sándor ügyvivjét A sanyarú
pénzügyi helyzet aligha engedte meg, hogy az
összes tartozásokat kiegyenlítse s így történt
hogy néhány eredetileg .Mátyásnak szánt kézirat

sohasem került a K.-ba, hanem olasz gyjtemé-
nyekbe vándorolt, ügj'anekkor indult meg a K.

kifosztása. Az udvarnál megforduló tudósok sza-

badon használhatták a kincseket s igen valószín,
hogy má.'!ol?atás közben egjük-másik kódexet is

elemelték. így juthattak Conradus Celtis birto-

kába azok a kéziratok, amelyekrl levakarták
Mátyás címerét. A kikölcsönzk kezén is sok kéz-

irat sikkadt el ; Bohuslav. Schlechta és mások
évekig tartották maguknál a kódexeket, mígnem
végkép maguknál felejtették. A XVI. sz. elején

azután megindult a K. szebb darabjainak az el-

ajándékozgatásia. Az udvarban megforduló tudó-

sok, követék és fpapok sorra részesülnek a ki-

rályi kegy ilyetén megnyilatkozásában. II. Lajos
alatt tovább folyt a kéziratok ilyetén elherdálása.

Budavár török kézre jutása azután végleg meg-
pecsételte a K. sorsát. A háború borzalmai közt

a kéziratok javarésze elpusztult s azok a tárgya-
lá.sok, amelyeket Pázmány Péter, Bethlen üábor
és 1. Rákóczy György a K. megsienóse érdeké-
ben indítottak, eredményre nem vezettek, még
pedig, mint I. Lipót kezdeményezésére kiderült,

azért, mert roncsaiból alig maradt meg valami.
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Buda vis£zavétole után ez a kevés is külföldre,

elssorban Bécsbe került. A K. egy részét a török
Konstantinápolyba vitte, innen 1875. került ismét
haza 10 darab, 26 más kétes eredet kézirattal

együtt, mint II. Abdul Hamid szultánnak a ma-
gyar egyetemi ifjúságnak adott ajándéka.

A K. szétzüUésénok itt vázolt útjain szinte

minden nagyobb európai közkönyvtárba jutott

egy-két maradványa. Felkutatása a XVIII. sz.

vége felé indult meg s a nagy munkában a kül-

földi és hazai tudósok egész sora vett részt. Ez
utóbbiak közül különösen Horvát István, Rómer
Flóris, Fraknói Vilmos, Ábel Jen és Csontosi

János szereztek nagy érdemeket, jóllehet az ere-

det megállapításánál nem jártak el mindig a kell
kritikával. Teljesen kétségtelen K.-kódexeknek
csakis azokat a darabokat ismerhetjük el, ame-
lyek vagj' eredeti kötésükben pompáznak s így
bársonykötóseknél a csattokon, brkötéseknél a
táblákon alkalmazott címer tanúsítja származá-
sukat, vagy pedig képdíszükben ábrázolják a
király címerét, monogramját, jelvényeit, vagy
arckópét. Azok a kódexek, amelyeket jobbára
kései följegyzések, egyes humanisták szöveg-
kiadásához irt elszavai alapján utalnak a K.-ba,

csak mint többé-kevésbbé valószín hipotézisek

értékelhetk. Ilyen szigorú, de egyedül megbíz-
ható mértékkel mérve, a kétségtelen K.-kódexek
számát 116-ra tehetjük, amelyek ekként oszlanak
meg jelenlegi tulajdono.saik között

:

A) Magyarorseágon :

Badapest, M. N. Múzeum Széchényi-Könyvtára
» M. K. Tud. Rfryetem Könyvtára
t M. Tud. Akadémia Könyvtára...

Oyör, Püspöki papnevelöintózet könyvtára
Marosvásárhely, gr. Teleky-könyvtár
Zágráb, Délszíáv Akadémia könyvtára ..

Összesen...

B) Kúl/öUiön:

Bécs, Cs. klr. hitbizományi könyvtár 1

« Cs. klr. udvari könyvtár 20
Be8an(;on, Városi könyvtár 1

Brüsszel, Királyi könyvtár 1

Cambridge, Trinlty College könyvtára 1

Cheltenham, Phllllps-féle gyjtemény 8
Drezda, Királyi könyvtár 8
Erlangen, Egyetemi könyvtár 1

Flrenie, lianrenziana-könyvtár 8
« Klr. levéltár _ 1

• De Maris antikváriusnál (1912) 2
Göttingen, Egyetemi könyvtár 1
Qöttweih, Bencés könyvtár 1

Holkham Hall, Lelcestor-könyvtár 1

Jena, Egyetemi könyvtár 1

Lalnz, Jezsuita « 1

Lipcse, Városi « 1

London, British Mnseum könyvtára ... _. ... 1
.Milano, Trlvulzio-könyvtár „ 2
Modena, E.ste-könyvtár 15
München, Udvari "és áll. könyvtár 6
Paris, Nemzeti könyvtár 3
Parma, Királyi ". 1

Prága, Cs. k, egyetemi könyvtár 1

Róma, Casanate-könyvtár _. ... _ 1
• Vatikáni . _ _ 4

Salzburg, Cs. kir. tanulmányi könyvtár. 1
Stuttgart, Udvari könyvtár _ 1

Szent-Pétorvár, Császári könyvtár 1
Thnrn, Gimnáziumi könyvtár 1
Velence, Bzt. Márk könyvtár „ ... 8
Wolíenbüttel, Hercegi könyvtár 8
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Irodalom. Brassicanns A., De bibi, imprimis regiaBudensi,
Basel 1&30; POugk J., Kpistola praeter fata bibi. Bvdensis.

Jena 1688, megjelent Helmstadt 1703 ; Jánlchen P., Diaser-
tatlo de merltis Matthlae Corvlni lm rem lltterariam.
1717 : Schler X., De bibllothecae Matth. Corvini, Wien
1779; Kovács-Marti ny M., Fragmenta litteraria rerum
hungaricarum, Jena 1808; Podhradszky J., SzmertinklM.
levele némely kéziratok felöl, melyek Mátyás király
könyvtárából külföldre kerültek, Tudománvos gyUJteménv.
1836; Budlck P. A., Entstehung und Verfall der berUbm-
ten von König Mathias Corvinus gestifteten Blbliothek zu
Ofen, Wiener Jahrbücher der Literatur, 1839 ; Vo^el, Ver-
zelchnis der Corv. Handschriften in ötfentlichen Bibliotho-
ken, Serapeum 1849; Rómer F,, Korvin-kódexek Thornban.
Königsbergben és Bzent-Pétervárott, Mag^-ar Könyvszemle,
1876 ; Csontosi J., A Konstantinápolyb<íl érkezett K.-ák.
Magyar Könyvszemle 1877 ; Pnlszky F., A K. maradvá-
nyai, Archaeologiai értesít, 1877; Rómer F., Adalékok a
K. történetéhez, Magy, Könyvszemle, 1877; Ábel E., Dle
Blbliothek des Könlgs Math. Corvlnn.«, Llterarische Nach-
richten aus Ungarn, 1878; Csontosi J., Külföldi mozgal-
mak a K -Irodalom terén, Magyar Könyvszemle, 1878

;

u. a., A pármai Korvin-kódex, u. o. 1878 ; Klscher L..

König Mathias Corvinus und seine Blbliothek, Wien 1878;
Ipolyi A., Gr. Prokesch-Osten Antal M. T. Akadémiai kül-
tag emlékezete és Mátyás király könyvtára maradványai-
nak fölfedezése, Budapest 1878; Csontosi J., Ausv(rSrti;,-e

Bewegungen auf dem Gebiete der K.-Literatur, Lltera-
rische Berichte aus Ungarn, 1879 : Beumont A., La blbllo-

teca Corvina, Firenze 1879; Ricoltl R., La biblloteca Cor-
vina, Archivio storico itallano, 1879; -Ábel J., A K. törté-
netéhez, Magy. Könyvszemle, 1880; Csontosi J., A jenai
Korvin-kodex, u. o. 1881 ; u. a.. Latin Korvln-kodexek
bibliográfiai jegyzéke, u. o. 1881; Könyvkiállítási emlék.
Budapest 1882 ; Szilágyi 8., A K. történetéhez. Magyar
KÖnyv.s-emle, 1882; Csontosi J., .Mtavantestöl festett Kor-
vln-kodexek, n. o. 1883; Mátray O., József nádor törek-
vései a wolfenbUttell Korvln-kodexek visszaszerzésért-,
u. 0. 1888 ; Gebhardt 0., Korvin-kodex a göttingeni egye-
temi könyvtárban, u. o. 1884; Csontosi .1., Mit tartsunk
a hamburgi Korvin- kódexrl, u. o. 1885: Venturl A.,Cber
eluige Miniatrén von Attavantes, Der Knnstfreund, 188,').

s ehhez Csontosi megjegyzései a Zentralblatt für BibUo-
thekswesen és az Archaeologiai Értesít 1885. évf.-ban :

Fraknói V., Vitéz János által emendált Korvin-kodex.
Magyar Könyvszemle. 1886; Ábel J., Két ismeretlen Kor-
vin-kodexröl, u, o. 1888; Csontosi J., Egy hamisított Kor-
vin-kodex a n?üncheni könyvpiacon, «. o. 1888; n. a..

Két raodenai Korvin-kodex története, n. o. 1801 ; SchOn-
herrGy., A thorni Korsin-kodexröl, u. o. 1894; Kropf L..

A British Museum Korvin-kódexe, u. o, 1896; Sebestyén
Gy., Középkori könyvtáraink és a K.. Beöthv, Képes iro-

dalomtörténet, 1896, 3 kiad. 1906; Ráth ay.,"A K. önálló
könyvkötési stílusa, Magy. Könyvszemle, 1897 : Qeisenhof.
BibHotheca K., Brunschweig 1900: Erdélvi P,, Mátyás
király könyvtára. Márki 8. Mátyás király emlékkönyv.
Budapest 1902: Simonsfeld H.. Einlge Kuíist- und lltera-
rische Funde, München 1002; Schönherr Gy., .A római
Casanate-knyvtár Korvin-kod exe, Magy. Könvvszemle,
1904; Varjú E., A bécsi udv. könyvtár kötésidállítása,

a. o. 1905; Anzianl N., Intorno due l)ellíssime Biblia Cor-
viniane, Firenze 1906 ; Gulyás P. Ujabb kUlföidl tanol-
mánvok Mátyás király könvvtárárol, Magv. Könvvszemle.
1908: Varjú E., Két Korvin- kézirat, n. o."l903:"Welnber-
ger W., Beitríge zur Handschrlften-Knnde I. Die blbllo-

theca K., Wien 1908; Hevesi A., Les miniaturlstes de Ma-
thias Corvin, Revne de l'art chrétleu, 1911 ; Berzeviczy
A., Két eltnt és újra elkerült Korvin-kode.\röl, Buda-
pesti Szemle, 1912: Pongráci J., A cambridgel Korvin-
kodex, Magy. Könyvszemle, 1912; Pógel J,, II. Uláeiló
udvartartása. Budapest 1913.

Korvinák a. m, Korvin-kódexek, 1. Korvina.
KorTin-billikom, 1. Bécsújhely.
Korybantok, az ókorl)an a frigiaí (kís-ázsiaii

Kybele istenn rajongó papjai, kik tomboló zene
hangjai mellett vad táncban száguldtak istenn-
jük nyomán ós rjöng viselkedé.'^ükkel maguk is

dómonoknak tntek fel a nép eltt, mely ket
ezért a kurétekkel (1. o.) azonosította.

Korydón, görög pásztornév Teokritos és Ver-
gilius pásztori költeményeiben. Ma cszerelmes
pásztora értelmében használják.

Korykos (Goti/ciijíJ, ókori város Kilikiában a
tengerpart mellett (ma Korgosz) ; közelében van
a híres K.-i barlang (I. Tíjphon).



Korytowski — tó — Korzika

Korytowskif WitoM inm, lov»g, osztrák poli-

tikus, szUl. Posenben 180 aug. 8. Dunajewski
miniszter megliivására a pénzügyminisztérinmba
lépett, hol 1891-1$; múködött a vámtarifa-oaztály-

ban. Kzután a galíciai ors/Agos pónzügylgmzg»-
t^eág alelnöke lett s 1901. me^rkapta a titkos ta-

náflsoei méltóságot 1906 Jún. 2. — 1908- nuv. l.
BedE báv6 kabinetjében pénzügyminiszter volt.

Viaanlépésentán 1909. az urakházának tagjává

nevelték ki.

Kórsak (iiun. a pusztai róka ( Vuljtett corsac li.)

ontsz neve.

Korzár a. m. kalóz, tengeri rabló.

Korzec, lenej'el galtonamérték, Galíciában

= 123 I.

Korzeniowski, Józef, lengyei Iró, azttl. 1797
iiuirc. 19. Brotlyhan, megh. 1863 szept. 17. Drezda-

iján. Írod. nikö4l«'s«'t drámairásgttl kezdte. Több
ifjúkori kísérlete után 1830-ban jelent meg elsó

drámája : Minch (.A szerzetes). Kzt követték

:

Karj»aa-y (Wrale (A kái-páti hegjiakók) ; ^ydzi

t A zsidók 1H+3): Andrzej Batorj- ( iMe>) .stb. Flzntán

a r> 1 'nlult. Ijegsikerültebb a Spokuiant
(IRi' .ka<'ya (1847) és a Tadeu.<z Bezi-

raieiiiiN 11^.).^;. Mveit születésének 100. évfor-

dulója alkalmából Pamieci Józ. Korzoniowski-
ego (BrfMly 1898) címen újból kiadták. V. ö. K.

Katiteiki: Dwaj Kry.emienezanie t. II. Oiemberg
1879).

Körzet (frauc. rortiet), nknél liasználatcs alsó

rubadarab. mely feszesen a derékhoz simul, s azt

a csípkben összeszorítva, arra szolgál, hogy a
felsó test pla-^ztikus alakját énénjTo emelje;
magj'arul fznek vagy moUfúzónek is nevezik.

.\ középkorban, mikor a ruhák a mell és a test kö-

riil szúkok voltak, a férfiak is viselték. A K. hasz-

nálata, ha nem túLsitgitsan szoros, elnyös a fels
test egyenes tartása eéljábi'd. ha azonban nyo-
mása a csipAkre és a gyomorra nagy, káros kö-
veik' ' l«<hetnek. mert nemcsak az eraész-

fc's t ' hátrált^itja. hanem máj- és vese-

bajokar i.> iUi/.het elu.

Korzetszövet vagy f'zá.szöi'et, négyfonalas
sávolykiitóssel biró ers szövet : .'oírúsége pro cm,

if.. láncfonala |tamut 2i m. sz. veté.»v len

Í8 m. .<z.

Korzika (ol. Coritica. franc. La CorseJ, szige;

a Földközi-tengerben, már a n'gi görögök eltt
i.'imeretf'S volt (KjTnos. KorsLs). Földrajzilag

Olasz-, ixilifikHilMtr Franciaországlioz tartozik,

nvlynek > utiMnen^a. Szárdiniától a l.
k)n. széle-

:

vorosválasztjael. liejínagyohb
h« issza K.-roi Ü.-re 183, leirnagyobb .^zélessííge 84.
kerülete 700 km., területe 8722 km«, íisiii) 288,820
lak. K. öt kerületté oszlik : Ajaocio, Sarténe. Corte.
Bastia fN falvi ; fvárosa Ajac4'io litt született

/. -N I ancia császár), egyúttal a K.-i ér-

s«'k-. ve.

/'( / A . K.-t I).-i ininyhan egy a tenger alatt
< ii;i<:/. r.-zaggal összefügg gránit-hegylánc szeli

at, mely kelet felé meglehetsen meredek, ÜNy.
t>s íiN'y. felé pedig szétágazik és a tengerig nyú-
lik ; emiatt a keleti part kikötkben szegény, míg
Xy.-on számos öN»l van. errefelé igen mély
(2000 ni.» a tenger, liegmagasabb emelkedések

:

a Monté d'Oro (2391 m.l. Monté Padro (2393 mX
»<»• > .V*fy Lmikmm. XII. tíí.

Monté Rotondo (2626 m.) és a Monté Cinto (2707
m ). Szakadékos hegyi patakjai nem hajózhatók,
nyáron ki is száradnak, csak a záporok töltik meg
8 akkor roppant pusztítárakat visznek végbe (tor-

rente); ilyenek: aGolo(84km. hos.'^zú), Tavi-
gnano (Nino-tó lefolyása), Gravone stb. K. bel-

seje vad és lakatlan : a lankás lejtkön szli-és
olajültetvények, magasabban gesztenyések van-
nak, Kultiirn fleg a keleti partvidéken van.

Éghafiat, termények. Éghajlata kellemes, a h-
séget a hegyvidéki ée a tengeri .szél húsíti. A h-
mérséklet évi átlaga a partok mentén 17*4*, a
nyáré 24*', a télé 11 2«, az es átU^ra 571 mm.
(.\jaccióban). Gyönyör tölgy- és fenyöerdi van
nak. az ú. n. maquüs (vagyis cserjés)a hindu dzstm-

gelhez hasonló. Ffoglalkozás az állatteny<3sztés :

a lovak, szamarak és öszvén^ kicsinyek, de er-
sek ; a szurvasmarha nagy, de sovány ; a juhok
feketék, a kecskék szépek és jó fajta a sertés. Sok
mézet és viA.szt is termelnek. A partvidék lakói

nag>'ba:i zik a halászatot is (ton, osztriga,

szardella, angolna és korall).

I'artmelléki völgyei termékenyek, de a korzók
restek a földmívelésre s az aratást is nagyrészt
a luccai ola,szok végzik : kitn bort is termel, a
legjobbak a sartenei és a Santa Lucia di Tallano
vidékén termelt, a malagával egyonérték aszú.

A gesztenye (niarrone) fótápláléka a lakosságnak,

mely búzakenyeret nem igen eí^zik. Híres a K.-i

olaj, a déli gyümölcs : termei lent, kendert és ke-

vés selymet is. Hasznos ásványokban gazdag, de

bányáit nem mívelik; va.«át 4 kohóban dolgozzák

fel : van ezüsttartalmú ólom, réz, antimon és

mangán : nagyobb mennyis»>gben fejtik a gráni-

tot, porfirt, jászpiszt. szerpentint, márványt és

alabastromot. Ásványos foirásai is vannak.

MüvcUség, ipar és hreskedelem. k korz nép
középnagj-ságú, izm«3 népfaj. a feuiciaiak, ligu-

rok, rómaiak, arabok, spanyolok, katalánok, fran-

ciák és új-görögök kere^tezéaéböl ered; méi:

félig seredeti vad nép, becsületes, bátor, sza-

badság- és vendégszeret, de dolgozni nem szeret

w nem tud lem(mdani a Ví-rUiszun^l (vendettai,

mely apáról fiura száll t-s gyakran a Kígcsekélyebb

sértésnek enniménye. Ipara jelentéktelen, fleg
a háziiparra szoritkozik : a tengeri kereskedelem
na^ryon jelentékeny. Francia-, Ol.i-szországgal és

Algériával élénk forgalma van. Legfontosabb ki-

köt<>i AjíK-cio. Ba.stiaésCalvi. A sziget belsejében

a közlekedés nehezen járhat<t hesryi utakon törté-

nik. Va.»«útvonalai (2í)5 km.t: Bastia—Calvi.
Bastia—Ajaecio és Casamoz.za—Ghisonaccia közt

vannak kiépítve.

Története. K. slakói a ligiiri néptörzshöz tar-

toztak, partjain pedig késbb görögök, eli^vszkok

és karthágóiak alapítottak gyarmatokat. Az elsí'i

pún háború után 231. a rc>maiak fenhatósága alá

került, k népvándorlás folyamán vaudalok, keleti

<fóU^ és ffizánciak uralma váltotta fel egymást
a .szigeton, a VlII. sz. elején pedig megjelentek a

Hzararén hódítók. Kzektól a longobárdok foglal-

ták el, majd a longobard király.ság bnkása után

a frank birínlalomhoz került. II. Orbán pápa
1091. a />?>a» püs{»öknek adományozta a szigetet,

melyre a genmxiiak is igényt tartottak. 1284-ben
Genova vf»gleg leg>-özte Pi.«Ját s azt K. átengedé-
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sere k<''ny8zoTitetto. A gonovai uralom ellen szá-

zadokon át mogi'ijult a flifígotlonségro vágyó szi-

getlakók fölkelése. 1735-ben K. lakói kimondták

Genovától való elszakadásukat. E zavarok közt

érkezett a szigoti-o Neuhof Theíjdor báró (1. o.)

német kalandor, ki magát I. Theodoro nóvon ki-

rállyá kiáltatta ki. De Genova francia segítség-

gel elzte öt. Az elégedetlenség azonban pár év-

tized múlva új felkeléeben tört ki, melynek élére

Paaquale Paoli (1. o.) áliott. A genovaiak végre

1768 máj. 15. Franciaországnak adták el a szi-

getet 2 milló frankért. A K.-iak a franciákkal is

felvették a harcot, de a vontetímvoi vesztett csata

(1769 máj. 8) után Paoli, a felkelés lelke, elhagyta

a szigetet. 1790-ben azonban visszatérhetett s a

francia kormány K. kormányzójává nevezte ki.

A konvent rémuralma ollón Paoli 1794. angol

.segítséggel új felkelést támasztott s 1794 jún. 19.

Corteben K.-t önálló királysággá proklamálta.

De mikor 1796. okt. francia csapatok jelentek

meg, az angolok végleg elhagyták K.-t, mely az-

óta háborítatlanul a franciák birtokában van.

V. ö. Buttafoco, Dictionnah*e d'histoire ot de géo-

graphie de la Cor.se (Montdidier 1887, 2. kiad ),

Qaletti, Histoiro illustrée de la Corse (Paris 1863);

JoUivet, Les Anglais dans la Mediterrannée etc.

(Paris 1896); Caird, History of Corslca (London

1899).

Korzit (rorsit), gömbös szerkezet diorit-

közet, elegyrészei: anortit és amflbol. Koraika

Bzigetén fordul elö. Vele azonos a Napóleonit.

Korzó, 1. Corso.
Korzók V. korzikaiak, Korzika (l. o.) szigetének

lakói. «A korzikai^ alatt általában I. Napóleon
értend.

Kos, 1. n juh-fóle állatok hímje. Koshárány az

egy éven aluli hímnem bárány, toklyókos a má-
.swlik életóvben lév, hágókos a tenyésztésre

használt kos. L. JuJi.

2. Kos (Aries), n) az állatkör els jegye : T

;

b) csillagkép az ég É.-i felén, 86 szabad szem-
mel látható csillaggal, melyek közül Hamal (a)

másodrend, X podig szép ketts csillag. A Kos csil-

lagképét már Kudoxus és Aratus említik a Kr. e.

IV. sz.-ban, s jelképe ama kosnak, mely az argo-

nauták mítoszában szerepel.

3. Kos, oly készülék, mellyel a kövezet köveit
lesulykolják, cölöpöket és czövoket vernek a
földbe. A kézi -kos 10—60 kg. súlyíi fatuskó, mely-
nek alsó végén vasgyi- vagy vassaru van, fels<')

részén pedig fogantyúval van ellátva. Nagyobb
cölöpök beverésére naj^obb, 300—1500 kg. súlyú
kosok szolgálnak, melyeket e célra készített gé-
lekkel emelnek fel.

4. Kos (hidraulikus). 1. Hidraulikus kos.

ö. Kos (hadi af-p), 1. Aries.
Kos, vár Vorcze vm.-ben, 1. Kos vára.
Kos, szigí't. a Kporádok egyike, 1. Kosz.
Kés, klak. Nyitra vm. privigyeij.-lwn, (t9to) 1238

tót lak., vasútálloiiuUsal, u. p. és u. t. Privigye.
K6utí, i. Benedek. XVI II. sz.-Mí ferencrondi

Hznzetes és híres szónok. Kgy ideig tábori lelkész
volt, azután a vá<al. késbb a rozsnyói ház fnöke.
BQ|ti«sybá/i beszédeit e címmel adta ki: Juda
éa Jermnáleni királya siraltms SzeiUkiás (Vá<'z
1778>.

2. K. ZsHgimnd, iogi író, szül. Ülcávaapátin

(Szatmár vm.) 1857 máj. 1. Ügyvédi oklevelet

szerezvén, hivatali pályáját 1882. az igazságügy-

minisztériumban kezdte meg, majd Nagykikin-

dán törvényszéki jegyz volt, késbb mint al-

ügyész Budapestre helyeztetvén át, itt az igaz-

ságtlgyminisztériumban is szolgált, majd Ipolysá-

gon és Debreczenben volt ügyész. 1896-ban szaba-

dalmi birónak nevezték ki és mint ilyen késbb
miniszteri tanácsosi címet kapott. A budapesti

egyetemen az ipari jogok- és a szabad, minta- ós

védjegyoltalmi jogból magántanárrá habilitálták.

Mvei : A magyar szabadalmi tör i:ények magija-

rázata (Debreczen 1898., 2. kiad. Budapest 1911)

;

A magyar mdjegymustra- és modeU-oltalom,r<)f.

szóló törvények (Budapest 1899). A kereskede-

lemügyi miniszter megbízá.sából Léiry Bélával

készítette a találmányi szabadalmak oltalmáról

szóló törvényjavaslatot (1907), továbbá készí-

tette el az ipari minták oltalmáról szóló törvény-

javaslat indokolását (1908).

Kosár, hajlítható vesszkbl font edefny (l. Ko-
sárfonás).— Kardohiái a vívó markát véd fém-

pántok v. fémrudacskák.
Kosarat adni a. m. a kért visszautasítani, l.

Kikosarazás.
Koaax&zéLB,€sztenázás,áll{tásy. fektetés, a trá-

gyázásnak az a módja, mely szerint a birkákat

a megtrágyázandó földön tovavihet rácsok v.

esztenák (1. o.) között éjjeleztetik és deleltetik, mi-

közben elhullatott ürülékeikkel a megfektetett

területet megtrágyázzák. L. Esztenázás.

Kosáxfalva (azeltt: Paj)rad7io),tísk. Tren-

csén \m. vágbeszterczei j.-ban, (i9io) 3155 tót

lak., postahivatallal, u. t. Vághéve-Vágváralja.

Kosárfonás az az ipar, mely kosárárak ké-

szítésével foglalkozik. Nyers anyagok ebben az
iparágban a különböz fzfólék, az espartóf,
pálmaiévelek, rotangnád, piassave, szalma, lúc- és

jegenyefeny fája, boróka, a nyár, mogyoró ésmás
puhább fák forgács alakjában. A K.-nál szerepl
füzfélék a következk : a kecskefz (Salix caprea),

a kosár- v. kötfz (Salix viminalis), a cigolyafúz

(Salix piu'pm-ea és a Salix purpurea viminalis). a
mandulafilz (S. amygdalina), a parti fz (S. helix)

stb. E füzfélék legjobban szeretik a televényföld-

del keveii; agyagot termföldnek, mint azt folyók
és patakok mentén gyaki'an találni. Jó a homokos
agyag is, ha humusszal is át van hatva. Tur-
fás talaj csak úgy jó erre, ha 20—25 cm. mély-
ségben agyag fordul elö. A füzeseket dugványok
útján szaporítják. A dugványvesszket télen, v.

két hóval dugás eltt decemborl)en (v. januárban)
kell metszeni és február hó végéig nedves helyen,
pl. pincében kell tartani. A dugványvesszk egy-
évesek légidének és 15—25 cm. hosszúságúak.
Az els vágás a másiKÜk évben történik ; ennek a
vesszi azonban még hasznavehetetlenek. A met-
szés levélhullás után kezddik és tart nov.—
fobr.-ig. A hajazandó fzvesszket ez idszak ele-

jén v. végén metszik, hogy az ilyenkor bennük lev
nedvesség a hajazást megkönnyítse. Azután cso-
mókba kötve egymáshoz támasztva gúlákba v.

falhoz állítják. Hajazás eltt e csomók alsó végét
50 mm. -nyíre vízbe teszik és rügyezésük idején
lehámozzák. A hajnzás a hámozóval, egy nyitott
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TügóB karikával történik, melyet oögSel aaitalra

m^erOeitünk. A véglegratifatltástmAs, fából való

HaMrariummal végescfik. Késfiei nem ssabad a veaz-

saöket vakami, mert ezzel a fát megsértjük. Há-
mozás atán száraz földön 20—25 mm. vastag

rétegekben kiterítjük ós a napon szárítjuk. Hámo-
záfloál mai nap már kiilönlegee késztUékeket is

használnak a haj megiazitáaára. Kosáiicötés al-

kalmával a ramikástdE négyeoként-batonként

egy 100—110 cm. átmérj kerek a<<ztal körül

lünek, mely megfdeló számú körszelvényre van
fölosztva, közepén vizeetállal, az a^tal fö-

lött pedig a 180 cm. magasságban levö fonó-

aoyagtartöval és itt dolgoznak a már elzleg
ázteiott veeszökkel, azokat a kosár alakjának

nraglMeló fz- vagy nyárfamintára ráfonva. A
fonás mei^ezdésdcor a monkás magának elször
ere^ vesszókból, gyakran fapáleákból, vázat
készít, melynek egyes vesszi a kosár bordáit

alkotják. A fcmásnál ezek a b(»dák a szövetek

láncát, a fonóvesszö pedig a szövet vetlékét kép-

vis^. A kosárfonó kötései is, hasonlóan a szövés-

nél hamiáltaUioz, a le^ülönbözbbek lehetn(4c,

(kt toglnkább vászónkötésüek. Rotang-nádból font

tárgyaknál a nádat gyakran túz (faszénparázs v.

sModáng) fölött meg kell hajlítani. A finomabb
kosárámknál nagy szerepet játszanak még a föl-

sierelési anyagok is, mint «vasalásoki>, szövet- és

pasmmányámk. Els helyen áll az egész világon

a firancia kosáiipar, majd a német Lichtonfels

és környékén lev. Au.«ztriában ez az ipar szin-

tén magas fokon áll. Hazánkban, melynek szá-

mos vidéke predesztinálva volna ez ipar üzésére,

még mindig kezdetleges állapotok uralkodnak
«»sK>n a téren.

Kosárfonó íüz ídöt), 1. Fz és Kosárfonás.
Kosárfonó iskolák, 1. Iparoktatás.
Kosárfonók (áiut), 1. Áílatlakások.
Koeárfflz, 1. Füz és Kosárfonás.
Kosárfflztermelés, 1. Kosárfonás.
Kosárháza, kisk. Vas vm. muraszombati j.-ban,

tiaio) 153 vend lak., u. p. Tötkeresztúr, u. t. Pel86-

iendva-Mátyásdomb.
Kosáziiid, sekély vizeken való átkelésre a ka-

tonai utászok hídpUlérekUl súlyos any^okkal
mí»gTakott sánoka><arakat (1. o.) használnak s az
is-'V épített hidat K.-nak nevezik.

Koeár-ÍT, tíibb középpontból és körívekbl szer-

kesztett nyomott,
kerülékes ív, 1. ív.

Kosárvágása
(azeltt: Kosa-

rÓ€z\ kisk. Zem-
plén vm. sztropkói
j.-ban, (1910) 287
tót lak., u. p. Oö-
röglnye, u. t. Kel-

ese.

ILoeárvonal
(oválüt). körívek-

bl összeállított,

ellipszisszerú gör-

be vonal, mely a
magas és hidépitéezetben nyer alkalmazást. Szá-
mos faja köztU az egyiket a következ módon
nyerjük (1. az ábráih Vegyttc fel az egjrmást 0-

KodVTOMli.

ban mm^legesen metsz AB és CD tengelyek

közül a kisebbiknek OC fels felén az £ pontot

tetszésünk szerint, és mérjük fel a nagyobbik
tengelyen a CÉrvél egyenl AF és FB távd-
ságokat Azután ssef^esiztik az .EF-re merleges
és azt felez OH egyenest, mely CD-t íT-ten

metszi ; továbbá legyen OK=OK. Most K és K'

pontokat egjrenesekkel összekö^k í'ósi^'-vel, s

ezen egyeneseket JPés F-f'n túl is me^toesaab-
bítjük. Végre rajzoljuk az ^ií'= jPJ5 körzönyi-

lá.ssal F és F középpontok körül az 3ÍAL és

M'BL' köríveket, valamint iTés /r középpontok
körül a KC=K'D körzónyílással az LÖL' és

MDM' köríveket.

Kosáry Emma, operaénekesnó, szol. 1889 máj.

31. Kisszelienben (Sáros vm.). Herald Lajosné
tanítványa volt. 1909-ben BiUtykay Ákos zene-

szerz neje lett. 1912. a budapesti Operaházhoz
szerzdött. Szubrett- és koloraturszerepeket ját-

szik. Nevezetesebb alakításai : Hamupipkéi Bnttj'-

kay meseoperája), Az éj királynje, Lakmé.
Kosbor (Orchis L., böv.), az Orchidaeeae, Kos-

borfélék (l.o.)családjánakgénusza; 70faja mérsé-

keltövi, el van terjedve a Földközi-teMer környé-

kén, Európában, Nyugat-Ázsiában, 2 Észak-Ame-
rikában, 2 a Kanári-szigeteken, (xumós füvek.

Gumójuk húsos, gömböly, hosszúkás v. tenye-

res. liOvelük osztaüan, hüvelyes. Virágzatuk vég-

áll() fúzér. k virágtakaró öt tagja, vagy csak ^j-
részük .sisakká hajlik össze, az ajak sarkantyús

3 karéljTí v. osztatú, csak igen ritkán osztatlan,

a többi lepellevél épszélú. A két virágportöm^
(pollinarium) nyelével ös-szeftigg 2 ragasztó-

mirigy külön-ktllön, de közös tá-skába van zárva.

Magházuk sodort. Többnyire hegy^dékiek, gu-

mójuk szalep néven orvasság, e célból gj'üjtik

is (Orchis morio L., agár-K. ; Orchis coriophara
L., poloskaszagú K. ; Orchis ustulata L., sömö-
rös K. ; Orchis miiitaris L., vitéz-K. ; Orchis
sambucina L. bodza-K. ; orchis maciüata L. fol-

tos K. és mások). A tenyeres K.-gnmóhoz sok

babona fzdik.
Kosborfélék (Orchidaeeae, növ.), az egyszikek

legmagasabb rendfl családja ; mintegy 7200 faja

lévén, a növényország harmadik legnagyobb csa-

ládja. A forró és a mérsékelt övben elterjedt

füvek ; termetük, viráguk alkotáíia és szüie pá-

ratlanul változik fkép a forró öv nedves, meleg
hegyNidékein. Részben a földön, részben fákon

lalóiak : v. zöldek és úgy táplálkoznak, mint a

többi növények, vagy pedig szaprofitikusak. F'V-

gyökerük nincs, helyette rhizomájuk van ; ez

lehet hosszú, hengeres, tojásdad, gömböly vagy
tenyereísen ágas. Minden évben földfeletti száruk

fejldik, leveleik osztatlanok, fiút- v. fzérvirág-

zatuk, mely sohasem végzdik virággal, vég- v.

nldaltálló. A virág 2 ivarú, 3 tagú, legalább ere-

detileg mindig kétoldalas szimmetriájú. A virág-

takaró lehet lepelszerú, máskor csészelevelek t«s

szirmok vannak, ez utóbbiak közül a hátsó (fels),

tehát a virágzati tengely felé eeó, mindig máskép
alakul ki, mint a másik 2 ; a legtöbb esetben sar-

kant>'úja is van, melyben méz gylik össze. Ez
az ajakszirom v. mézajak (labellum) a magház
V. a kocí>ány ISO^^njri elcsavanxlása v. meghaj-

lása következtében elöre-(»lulr8) kerül, míg nz
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elölálló, a szimnietriasíkba es por/ó ugyanebkor

hátra-(fel) kerül ; rendesen csak ez egy porzó ter-

mékeny ós mindig a külsó porzókör közópsö tagja,

néha a bels kör 2 oldalsó tagja a termékeny. A
porzó csak a portok 2 felébl s a köztük lev
csatlóMl (conuectivum) áll ; a két félton a virág-

porszomocskék egy tömeggé vannak összera-

gasztva ; a ragasztók alul nyéllé (cawlicula) me-

revedik s az alapján egy ragasztémiriggyol (glan-

dula, reiinaculnm) van összefüggésben ; a mirigy

ósa nyeles virágport<»meg együtt apoUinarium. A
magház alsó állású, együreg, a falak hosszában

lefutó három magléccel, igen sok magkezdemény-

nyel; többnyire az üres vacokban ered, mely a

virágtakaró leveleken túlnyúlván, összen a 3 bi-

tóvei s az itmroszlopot (gynosiemiHin) alkotja ; a

nyálványszerü középs üíImto (rostellum) a porzó

van ránöve. A ragasztómirigy számára a rostel-

lumnak lehet egy táskája (burskula). Az oszlop

alatt van a sarkantyú nyílása, melyen át a láto-

gató rovar a mézhez jut. A rovar eközben meg-

érinti fejével a rostellumot, ez lehajlik, a ragasztó-

mirigy a fejére ragad s mikor elszáll, kihúzza a

két poUinariumot. Ivepülés közl)en ezeknek a nyele

elöregörbül, a virágtitnicirnlc Ichajlanak s egy
másik virágban a rovai írjrr! a bibére korül-

nek. A K. vn-ásía az üiitormckonyítés kizárására

naiíN liszt kiválóan alkalmazkodott a rovaroktól

vaio iK'porzásra ; iKMuelyiknok az alkotása csak

egy bizonyos rovarfaj látogatását teszi lehetvé.

Általában igen sokáig, több hétig, marad üde

állapotban a kinyílt vh-ág, de ha beporzódott, igen

gyorsan elhervad. Termésük tok, mely hosszanti

kopácsokkal ropod fel, a csúcson a kopácsok összo-

függósben is maradhatnak. A K.-et pompás vi-

rágukf'frt tenyésztik, ismertebbek a (Mtleija, Lae-
fia, Vanda, Odoiifoqlossum fajok stb. ; jn'ás hasz-

nos növények o o^saládban csak kis számban van-

nak. A mexikói Vanillaplanifolia termése (fruc-

tus vanillae) finom illatáért, egyes Orchis- és ezzel

rokonfajok nem tenyenvs gumója nyalkájáért

(szalop) orvosilag használatos. Az Átigrecutn frag-
rans (1. o.) illatos levelébl a faham-tea készül.

Koschat, Tíwmas, osztrák zeneszerz és költ,
szül. 1845 aug. 8. Viktringben, Klagenfurt mel-
lett, mogh. lOÚuiáj. 19. 1867-ben a b<k!siHofoper-

l)en kórista lett. 1871-ben feltnést költettek ka-

rintiai népdal -.stilusl)an tartott férflkvartottjoi. Irt

költeinénvekot és novellákat, továbtó énekes ját^'-

kokat is. V. ö. Schmid ()., Th. K. (1887) ; Marohl,
Das Kiirntner Volkalied und Th. K. (1895).

Kosohmin (Kozmiii). az ugyanily nev járás
székhelye Poson porosz kerületben a fels Orla és

vasút mellett, (i9io) 5091 lak., keitószlskolával.

KoRchutta,a Karavankákegyikoaúc*a(21Hö m).
Kosciuszko ipjti*«i : icosRjusifoi, Ausztrália leg-

Miaga.siibb h«'«íyc.soportjii, loginuga.<abb pontja a
Mt. Townsend (22ÍO m.) az Au.sztrálini Cordillo-

rákban. a .szakadi'kokli.m nváronáf is ni.'iini.iDui

a hó rajta.

KoBciaazkr- /Wí//7/.sv, lengyel
lizabad.sngho /yznában (Slo-

nim körülöl) ;,.., ..... ,.., ,uogh. Solothurn-
ban (Svájc) 1817 okt. 15. Francia katonai aka-
dómiúkou tanult s mint kapitány léiwtt a lengyel
liadseregbe. 1777 '"ii elhagyta hazáját s Washing-

ton oldala mellett, mmt annak hadsegéde harcolta

végig az amerikai szabadságharcot. 1786-ba!>

hazatért, s nagy szerep jutott neki az 1791 -i

új lengyel alkotmány védelmében. Poniatowski
József herceg fvezérlete alatt mint tábornok

vett részt az oroszok eUeni harcban. Ijogfényc-

sebb haditette volt az, amikor Dubienka mellett

1792 júl. 17—21. öt napon át védekezett sikere-

sen 4000 emberével és 8 ágyúval 18,000 orosszal

és 40 ágyúval szemben. Lengj^elország második

felosztása után Lipcsében élt. Az utolsó lengj'el

szabadságharc kitörésekor 1794niárc. 23. Krakó
ban termett, hol a lengyel nemzetgylés márc
27. diktátorrá kiáltotta ki. Ápi'. i. Raclaicke mel-

lett megverte az oroszokat, mire Varsóban is

kitört a felkelés ápr. 18. K. innen az egyesült po-

rosz és orosz seregek ellen indult, de szcehoczyni

veresége után kénytelen volt Varsóija vissza-

vonulni. Itt sikeresen védekezett az ostromló po-

roszok és oroszok ellen, úgy hogy ezek szept. (5.

felhagytak az ostrommal. K. ezután felszabadí-

totta a lengye! parasztságot s lemondott diktátori

hatalmáról. Ezalatt egy orosz sereg Ferscn ve-

zetése alatt újból Varsó felé közeledett. K., hogy
Fersejmek Szuvarovval való egyesülését meg-
akadályozza, Macsejovice mellett 1794. okt. 19.

bátran megtámadta ezt. De kicsiny serege vere-

séget szenvedett, ö maga meg több sebbl vérezve

lováról lebukott és az oroszok fogságába került.

Az ké.söbb költött mese, hogy K. ez alkalonmial

a Finüi Poloniae (Vége Lengyelországnak !) sza-

vakat mondta. Ezt maga K. cáfolta meg 1803
nov. 12-én Segur grófhoz irt levelében. (V. ö. Tóth
Béla: Mendemondák 318—319. ,1.) .•^z orosz fog-

ságból 11. Katalin halála után l. Pál cár bocí^á-

totta szabadon (1796 nov.) K.-t, ki .Anglián ke-

resztül Amerikába ment, hol J 798-ig tartzko-
dott. Innen Franciaországba tért vissza. 1816-ban
Solothuniban leülepedett le s itt halt meg egy bal-

eset következtebt^n. Holttestét Sándor i-ar 181S.

Krakóba vitette, hol a lengjél királyok sírbolt-

jában helyezték el. Ugyancsak itt emelték 1823.
tiszteletére a K.-hal)not, mely felett emlékszobra
áll. Életrajzát lengyel nyelven megírták : Pa.z-
fcoiAv/cí (Krakó 1872) : Zi/( Mimk i {Ihm'n 1876) •>

Korzón (Krakó 1894). V. ö. Arnold : Tadeusz k.
in der deutschen Literatur (Berlin 1898).

Kösd, nagyk. N(»grád vm. nógrádi j.-ban, (iöd)

2018 magyar l.ik
. postahivatal, n. t. Vácz. .ló

bortermeléssel.

Kosegarten, .Jchnitii Gottfrii'd Ludwiy, nt*-

met ori"ntalista rs nyelvtudós, szül. Altkirchen-
ben 1792 szipt iu., megh. Ureifswaldban 1860
aug. 18. i,si7-i.<>ii Jenába, 1824. Greifswaldba ne-
vezték ki a keleti nyelvek tanárává. Irodalmi
mködést* els korszakában több mvet tett közzé
Fomerania történet** köi-éböl ; majd késbb a ke-
leti irodalmakra szorítkozott tevékenysége; eköz-
ben fbb munkái Amr b. Kulthúm moalíákájának
(Jonn 181 9) s a Hud.sjiilian Foems-nek (Lond. 185 i)

kiadá.sai
: a Chresthomatlanrabic4v(Leipzig 1827).

kezdte meg legelször a Tabaru (1. o.) arab tör-

ténelmének (arabul latin fordítással 1--3. kot.

(íreifswald 1831—35) és a kitáb al-agháni (1. kot.

ugyanott l&Rl), úgymint az ind Panc^tantra
(Honn 18^8. (ireifswnld 1859. 2 ré.sz) kiadáíar.
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ni<>ly munkákat axonhan nem végexte be. K. a
greífswalili «'L'y»'t«'iii t.>rt»*uptét is megírta (2 köt.

(.íreifswaM 1H,">*> 7t.

KoaeWí'mí/;, j;ir;L-^i székhely Oppeüi porosz

k,.n;'r-> - " . (i,i,>ra »s Klodnitz öeszefolyáúsánál,

.1-'; ^ furr.«iz- (^s (fózmaJoniraal »?8 í**"!-

lul... _ . ^~;ll.

Koscnill 'xlindUf), 1. Noptilett, Bibortetü.
Kn<. . / ^ /./ II•met történetíró, született

tr. 7. A porosz állami le-

T. 1896. pedig igazgatója

letr ytí) a twnni egyetemen tanára

is . -bh kiadványai: Preussisohe

Stn nmgszeit Friedrichíj

II.. i ^.)t.): Politisihe Kor-

re^poatlea/ Koiiit; FritHirklis des Gr. (u. o. 1879—
83, 1—10. köt.^: Kors4'hun?pn zur brandenbur-
giwhen und : -n (le.-íc^hiohto 1888—92,
í—4 köt) o -[: Friedrich der Grosse
al.v : :t 1901 2. kiad.); König
Fri 1 o. 3 kötet, 1890— 11M).3,

ó. kiji'i lífi M, -S»iry rrigyesnek eddig a legjobb

fletrajza.

KÓ6er(h(>b.) a. ni. alkalmas, tetsz, a biblia-

utáni h»'l>f'rl>en az. amit a zsidónak vallátw; szab-

ványai értei in«>ben ennie, innia vagj' egyáltalán

használnia szabad. Minden rendben lev. helyes

dologra is szokták ha.'^ználni.

Ko8«8d, kLsk. Hnnyad vm. marosillyei j.-ban,

1910) 261 oláh lak., u. p. Laszó, u. t. Holgya.
Kosfala (azeltt : Kosztelecz). kisk. Trencsén

vm. vágbeszteivzei j.-ban, ( 19101 148 tót lak., u. p.

Vágbeeartercze. u. t. Váirhéve-Vágváralja.

Kosiéi, olyan fejalaknlás, melyen az f'^ész

nxolA vagyis prutilvonal domború; ha az arcél

hajlása csak az orrhátra terjed ki, félkosfej-Ala-

kiüásról szokás szólni. A K. a spanyol és nápolyi

lovaktól származó kladrubi lovon, a félkosfej

pedig többek között a lipicai és Nonius lovakon
látható. A K -et régen tetsaetös fejalakulásnak

tartották.

Kosgyán, ki.sk. Bihar vm. belényesi j.-ban, iiaioi

9SÍ0 oláh lak., n. p. Robogány, u. t. Szombatság.
Koehajó, I. VérteshajoTc.

Kcaijersko selo, adók. Modrusi-Fiume vmegye
vojniói j.-bau, (1910) 666 szerb lak., u. p. Barilo-

vic. H t k'tnjak.

K k. Lika-Korbava vm. pem.-^ici j.-ban,

'191 rvát-szerb lakos.sal, postahivatallal,

u. t. Ferusic. Környékén számos östelep nyomait
találták ; közelében vannak Bocaj vár romjai.

Koika, adók. és pk. Veröcze vm. nasiczi j.-ban,

'i»io> 1118 horvát, német és magyar lak., vasút-
állomás távíróval, posta- és távbeszél hivatal.

Kóakata (iiutí a m. katica4)ogár. I. Katira-
boaarak.
Koekmen, Yrjö, Önn történetíró, 1. Forgman, 2.

Kosköei, kisk. Zemplén vm. homonnai j.-ban,

1 1910) 477 tót, magyar és rutén lak.. vasútállomá.s,

posta- éí; tá\iróhivatal.

Koslárd, Icisk. .Vl.síVFehér vm. tövisi j.-ban,

1910) 421 oláh lak., u. p. Tö\is, u. t. Mihálczfalva.
Koslow, Péter, orosz Ázsia-kutató. 1. Koszlov.
Koemas. 1. széni, 1. Cosmas, 1.

2. A', a jeruzsálemi, I. Cosmas. 2.

•^ A'., a prágai. 1 r/,vrw/i.*. 3.

4. A'. Indikopleusies (a. m. India-utazó), gOrdg
geográfus a VI. sz -ban Kr. n., Alexandriából.

.Mint keresked utazott Arábiában. Dél-Afrikában

és mint barát egy sinai kolostorban utazásárt')!

egy ábrándosan elfogult, de érdekes keresztén\

Topográfiát írt, keresztény 8z<*mpontból javítva

a görög geográfusok rendszerét. Kiadta Migne a
Fatrologia Graecá-ban (88. köt. Paris 1860).

Koamos (gör.), 1. Kozmosz.
Kosmos, német tenp:. hajóstársa.ság 11 í^ózös-

sel. yt,l(}0 i>s.szt<)nnatartalommal.

Kosmozoon, 1. Élet.

Kosna, 1. nagyk. Besztercze-Naszód vmegye
óradnai j.-ban, (tnio) 860 oláh és magyar lak..

po.stahivatal, n. t. Tihucza. — 2. K., adók. Zág-
ráb vm. dvori j.-ban, (1910) 530 szerb lak., u. p.

Rujevacki Beslinac, u. t. Dvor.

Kosnioa, adók. Zágráb vm. nag^goriczai j.-ban,

(1910) 478 horvát lak., u. p. NovoCice, u. t. Nagy-
goricza.

KoSnica, adók. Várasd vm. pr^pradai j.-ban,

(1910) 1201 horvát lak., u. p, és u. t. Desinic.

K08O, 1. Hagenia.
Kosovac, adók. Pozsega vm. újgradiskai j.-ban,

1910) 345 cseh, horvát á szerb lak., u. p. és u. t.

Okucani.

K06ÓW {Kossoic), község, K. kerületi kapitány-

ság székhelye Galíciában, a Pruth mellékvize, a
Rybnlca mellett, (i9io)5528 lak., vászon.'zövéssel,

faúsztatással és sófózéssel.

Kösp&llag, kisközség Hont vmegye szobi járá-

sában, (1910) 6^i3 magyar és tót lakossal. Azeltt

jó illatú és kedvelt dohányt termeltek itt. Lakóit

csak 1756. telepítették oda s azóta nagyobbrészt

mcgmagj'arosodtak. U. p. és u. t. Máriauosztra.

Kospont, tavaszpont v. aries-pont. az égnek az

a píjntja, amelyben a Nap középpontját a tavaszi

napéjegyenlség pillanatában látjuk. Ez az eklii)-

tika és az égi ekvátomak egyik metszéspontja.

amelytói kezdve a hosszú.ságokat és r^rtaszoen-

ziókat számítjuk. Csillagászati jele V s jelenleg

a Halak i-sillagképébe eSk.
Kosaa Gyula (Magyary-K.), orvos, szül. De-

breczenben 1865 jan. 8. 1889-93-ig a budapesti

eg>'etem gyógyszertani tanszékénél múködött,
majd Than tanár intézetében kémiai tanulmányo-
kat végzett és az orsz. múvegyéezeti (most bírósági

vegyészi) hivatalhoz nevezték ki. 1894-ben a
budapesti egyetemen a méregtan magántanára,
1896. pedig a m. kir. állatorvosi fiskolán a bota-

nika és a gyógyszertan ny. r. tanára lett. Fbb
munkái : Antagonisztikus tanulmányok a mor-
fint illetleg : Mérges növények ; Gyógyszeres
kisérlelek a terhes méhen; Orvosi növények
tenyésztésérl ; Görcsokozó mérgek némely újabb
dlenszerei; A pikrotoxin élettani hatásáról:
Kémiai ellen trer rtfávos mérgezéseknél; Apental
hatá.'iáról : M' diagtiosztikáia ; ^^or-
maitilifhöl

:

mok a vizeleíoen; tfjabb

ailatnk a ciánKai tuin és a káliumhipermangán
közti nntaaonizmushoz ; Az acetonchloroformról;
Kisérletek gyógyszereknek lehtött testrészbe
fecskendésével ; Az epichlorhydrinrl ; Mester-
séges köszvény elidézése mérea áttol' Adatok
a cukrok hatásához ; Mérgezések házi állatokon

;

Gyógyszerrendelés stb.
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KoBsak, Adalbeii von, lengyel fest, szUl. Pár

risban 1857 jan. 1. Tanulmányait atyjánál, Julim
von K. csatafestönól kezdte meg, majd a mün-

cheni akudóinián ós Parisban folytatta. Legin-

kább katonakéiKíket fest, ólónk eladással, er-

teljes színekkel és gondos kosztüm-tanulmánnyal.

Nevezetesebbek: Tüzérség ütközetben; Varsói

gyerraokéveimbí)! (a katonaság lever egy láza-

dást) ; A Raclawico melletti csata (panoráma Lem-

bergbon) ; Átkelés a Berasinán (panoráma, melyet

Julián Falah-val együtt festett 1895. Berlinben)

;

Királygránátüsok Ktoges-nál 181i. ; Az 1. porosz

huszárezred Heilsborgnél ; II. Vilmos császár a

nyugat-poroszoi-szági hadgyakorlatokon 1901.

stb. Az utóbbi kéjwket a német tísászár megren-

delé8<''ro festette.

Kossalka Jáms, mérnök, szttl. Vajda-Hunya-

don 1872 márc. 19. 1893-tól 1896-ig a kir. József-

megyetemen tanársegéd volt, 1896-tól 1898-ig

a m. kir. vallás- ós közoktatásügyi miniszter meg-
bízásából, állami ösztöndíjjal külföldi tanulmány-

úton járt. 1898-ban a m. kir. államvasutak szol-

gálatába lépett és a m. kir. kereskedelemügyi

minisztériumba rendelték be, ahol 1911. mszaki
ftanácsossá nevezték ki. 1903-ban a kir. József-

megyetemen mszaki doktori oklevelet kapott,

1906. megyetemi magántanár lett és a kir. Jó-

zsef-megyetemen mint meghívott eladó a híd-

ópitóstan eladásait és gyakorlatait látja el. A m.
kir. kereskedelemügyi miniszter megbízásából

1909. Észak-Amerikában végzett a hídépít«ís kö-

rébe vágó tanulmányokat. Irodalmi munkáss^a
a hídépítés és a vasbetonépítés körébe esik.

Kossalko János, kúriai bíró, szül. Görgn
1813 jún. 17., megh. Budapesten 1899 júl. 12.

1849-ben a királyi ügyek igazgatója és bizalmas
embere Haynaimak, s mint ilyen sok kompromit-
tált embert kisegített bajából. 1862-ben kir. ítél
táblai bírónak, 1869. a pozsonyi váltótörvényszék
elnökének, 1875. a legfbb Itélszékhez bírónak
nevezték ki. Munkája : Divus Pranciscus I. augus-
tus imperátor et rex (Agriae 1875).

Kossava, az Al-Dunán elforduló ers délkeleti

szól, mely a hideg hónapokban fúj és gyakran
orkánná fajul. A iSuna hajósai jól ismerik a K.
veszedelmeit.

KoBsel, 1. Albrecht, német flziológus, szül.

Rostwkbau 1853 szept. 16. 1886-ban Berlinben,

1895. Marburgban, 1901. Heidelborgben a flzioló

gia tanára lett. K. irodalmi munkái a fiziológiai

kémia különböz fejezeteit ölelik fel ; írt a fe

hérjo kémiájáról, a szénhidrátokról, a nuklein-
savnak a baktériumokra való hatá-sáról, a tripsin-

emószttísrl sti). I90't-l)en a cambridgei egyetem
tisztoletlwll doktorává választották. 1910-bon
megkapta a Nobel díjat. Fmve : Die (íewobe
des meiLSí^hlichen Körpers u. ilire mikroskopische
Untorsuchung (Behrens-szel és Schleffordecker-
rel, Braunschweig, 2. kötet 1889—91).

2. A'., llcrmnnn, német higiénikus. A". /. öccse,

Hzttl. Rostockban lH6i nov. 2. 1898-ban K(K'h Ró-
berttel tanulmányútra ment Olaszországba a ma-
lária, 1899. Finnországba a gyermekhaemoglu-
biaoria ós Oportóba a i)o.stÍ8 kérdését tanulmá-
nyozni. 1904-ben a glessoni egyotemi-e nevezték
ki a higiénia tanárának. K. sokat dolgozott a

difteria-szórum alkalmazásáról. Egyik könyvét

:

Die Behandlung der Diphtherie mit Behrings

Heilserum (3. kiad. Berl. 1895) több nyelvre le-

fordították, így magyarra is : A diphteria gyógy-

kezelése Behring-féle gyógysavóval,ford. Brmer
Ármin (Budapest 1895).

KoBsö, kisk. Krassó-Szörény vmegye facsádi

j.-ban, (i9to) 704 oláh lak., posta- ós távbeszél

hivatallal.

Kossovich Károly, jogi író, .szül. Ivánkán

(Nyitra vm.) 1803 dee. 16., megh. 1841 jn. 9.

Ügyvédi oklevelet szerzett. Az 1825—27-iki or-

szággylésen mmt távollevk követe és Nyitra

vm. követeinek írnoka volt jelen. 1826—37-ig

Nyitra vm. aljegyzje volt. Az Akadémia 1838.

levelez és rendes tagjává választotta. Külön-

böz folyóiratokban megjelent cikkein kívül ne-

vezetesebb mvei : Az ipar és kereskedés tör-

ténete Magyarországban, a XVI. század elejéig.

(Buda 1842., megjelent az akadémiai történet-

tudományi pályamunkák II. kötetében) ; Az si
javakról (megjelent a Jogtudományi és Törvény-

kezési Tárban 1856). Mindkét mve akadémiai

pályadíjat nyert.

Kossut, községek, 1. Kossuth (79. old.).

Kossuth név. Eredetérl a legkülönbözbb ma-
gyarázatok vannak. 1. Kos, mely szerint a K.-csa-

lád címere ágaskodó kost ábrázol s így nem
egyéb, mint b^zélö címer, mely a család nevére

utal. — 2. Bálint Gábor szerint a mongol-kal-

mük khosot törzsnévvel egyezik. — 3. Szóba

került a zsidó kosét (igazság) szóval való egyez-

tetés. — 4. Legvalószínbb, hogy a név szláv

eredet, s analógiája a cseh'tót Kossuch, s e

szerint a név jelentése a. m. wkecskebakw v.

oszarvas)) ; kuriózumszámba megy Wurzbach
minden alapot nélkülöz azon állítása, hogy a

név eredetileg a szláv Kohut (kakas) volt s ezt

csak Kossuth Lajos magyarosította meg azzal,

hogy a h bett két ss-sel helyettesítette, ked

vében akarván járni a tisztavéiii magyaroknak.
— 5. Maga Kossuth Lajos szeretett a római

Cossutia nemzetséggel való névrokonságra hivat-

kozni, melyi'e Érdi János hívta fel legelébb a

figyelmét. Ez a nemzetség a lovagi rendhez tar-

tozott, belle Lucius Cossntius Cajus fia Kr.

e. 44. Július Caesar alatt szerepelt, továbbá
Kr. u. 54. Cajus Cossntius Maridianus a i)énz-

verde igazgatója volt Rómában Nero alatt.

Cos3utianu8 Kr. u. 56. ciliciai kormányzó. Voltak
aztán ilynev építészek ós szobrászok is ; ilyen
pl. Ki", e. 170. Cossutius, ki az athéni Zeus-
templom ópítósóbon is részt vett, és Marcus Cos-
sutius Cerdo, a kitn szobrász. Noricumban
római föliratos emlékeken egy Cosutus és egy
Cosutius Firmus említtetik (Mommsen, Corp.
Insc. Lat. III. 4. 4983, 5632). 1146-ban egy
Cosuto. 1167—90 közt pedig egy Cosutti nev
zárai polgárt emlegetnek az okmányok. (Kukul-
jevic J.. Cod. Üipl. R. Croatiae. II. 40, 74. 90, 157.)
A XIII. sz. folyamán a K. név mint egy pozsony-
megyel várj(')szágnak és egj' turóczi várjobbág'y-
uak a neve szerepel. Tekintve, hogy a K. név
nem tartozik az általánosan elterjedt ós köz-
használatban lev nevek közé, föltehet, hogy
Pozsony vmegyébe a dalmát partokról került a
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név, annál is inkább, mert más nyomok isvannak

arra, hopj- a poaaonyi várjobbágyság egy résie

délszláv eredet volt. miként déUadáv jelleget

tüntet föl a K. -család öse. Math fia K. adományos

társának, Voyan fla Voiszlónak a neve is.

Koasath i wlvardi és kotmái vagy kossutfalvi),

régi nemes csalmJ. melynek dsfl lamort öse, Math

tla Kosuik (Coswth). IV. Bélától kapott királ>1

adományban egy darab földet a Turócz folyó jobb

imr^ján Póea fla Kooscsal (Coch) és Voyan fla

Voisilóval. kik úg>- látszik rokonai voltak. Mivel

oiíonban ezt az adománylevelet Detre zólyomi is-

pán megsemmisítette, helyette 1263. IV. Béla új

adománylevelet állított ki. melybfu az adományo-

.><okat tunx-zi nemeseknek (nobiles de Turuch)

m.ii;' " rint a birtokból két részt kapott

K<.' i hurmadik r»*sz (a ké.<öbbi Udvard
v. K<'>-iii Ko/.séíTi jutott Kosnthnak és Voi.«zl6-

nak. A család tagjai közül K. fla Amlrás 1359.

oltalomlevelet nyert udvardi birtokára, s ennek

fla Pál, mivelhogy vitézlU harcolt a velenceiek

-alád tímen.

ell n, 137i. uruk birtokul kapja Nagj' Lajos

királytól Udvardot. Pál flai közül Miklós deák

(literátus), tur('>ozi alkapitány, nagy blrtok.^zerzö

volt, 14(^ben megkapta Ki.sszóczot és a kele-

osényi soltészságot, 1416. Nyitrában szerez bir-

tokidcat A (»alád ezen ága Mikl('x<: fla Lászlóban
halt ki. A másik ág K. fla Andrástól származik.

Kbböl való Tamás, ki 1489. Udvardra új ado-

mányt szerezvén, a jobbára elidegenített Kossut-

falva egy nl-szét megmentette a család szá-

mára. A leszármazási táblát 1. a 72. oldalon.

I. Tamás ivadékai közül nevezetesebbek: K.
jy if,;/;. in,.,.; egyenes öse, az Érsekújvárra
kii legj'ei huszárok hadnagj'a. A
per; . . ..:— :..,ii megsebesülve, török fogságba
esett, Ksztergomba hurcolták s ott mint rabot elad-

ták. Afogságlxjl 1651. szabadult meg 1800 tallér

váltaágdijért es eg>- török rab árán, ezt a nagy ösz-

szeget (mai értékijen körülbelül tízszeres pénz)

azonban kossuti réeasjószágának zálogba vetése

által sem lévén képes elteremteni, maga helyett

kezeseket állított s Ali, párkányi lovas aga
két évre szóló útlevelével megindult a váltságdíj

hátralev réaaének dnaegyfljtésáre. Támogatták
is öt ebben mindenfelöl, ágy hogj- az összeg nem
sokára együtt volt s K. leflzethette a váltságdíjat.

Kossnti részbírtokát is sikerült viaasBiereaiie s

késbb turóczi alkapitány lett. Megfa. 66 éves ko-

rában, 1661 dec. 17. Török rabíÁgban hordott

vasbékóit mellé temették a turóczsxentmártonl,

akkoriban evang. templomba. Díszes temetési

zászlaja ma is ott csüng a turóczszentmártoni

templom falán. A'. Sándor, Ebergényl Láodó
báró huszárezredében kapitány, 1705 sién,
midn Strassburg környékén harcolt a frandák-

kal, puskagolyótól találva nehéz sebet kapott.

A golyó a bal füle mellett ment a fejébe s a jobb

szemén jött ki. Mindamellett fölgyógyult, a Szi-

lágyságban telepedett meg s késbb közép-

szolnokvmegjei táblabíró volt K. II. Tamás.
János fla. azon turóczvmeg>'ei nemesek közé

tartozott, kik Rákóczi hivei maradtak akkor is,

midón 1709 elején a császáriak Turócz vmegyé-
böl kiszorították a kuruookat. K. mindenét oda-

hagyva, egy szál fegyverrel s egy paripával

menekiilt. Nem is tért vissza többet Turóczba,

hanem — úgy látszik — Nógrád vmegyében
telepedett meg, hol ilyennevú fla 1755. Losoncz-

Apátfalván lakott s alapította a nógrádvmegyei
ágat : egy másik, József' nev flától származott

unokája, Pó/, Tápió-Györgyén telepedett meg;
középs fla, András, elóbb Kassára, aztán 1744
körül Sárospatakra költözött a felesége, Foga-

rassy Sára útján, aki 11. Rákóczi Ferencz fpohár-

nokának volt a leánya vagy unokahuga: ezen

Andrást<H származnak a sátoraljaújhelyi, gömöri

és sárosi Kossuthok. II. László, a K. Lajos apja,

szül. Kossuton 1762. Iskolái végeztével Zemplén
vmegyébe költözött, hol iktató lett a vmegj'énél,

aztán üg5'\'éd, elbb a gróf Andrássy-családnál Mo-
nokon, majd Sátoraljaújhelyen. 1796-ban nsült,

nóül véve Weber Karolinát, a liszkai postames-

ter leányát. 1837-ben Alsó-Dabasra (Pestvmegye)

költözött és itt halt meg 1839. Neje túlélte t és

a függetienségi harc után sok zaklatásnak volt

kitéve; leányaival együtt elfogták és 7 hónapi

fogság után oly feltétel alatt bocsátották sza-

badon, hogy Európát elhagyja. 1852-ben Anglia

felé vette útját, de mieltt ezt elérhette volna, meg-
halt Brüíszelben 1853. K. Lászlónak és Weber
Karolinának öt gyermeke volt : 1. A legidsebb

Lajos, Magyarország kormányzója (1. alább):

2. Karolina, Breznay István neje : 3. Emília, Zsu-

lavszky Zsigmond neje, 1852. családjával Ameri-

kába költözött és BrookljTiban halt meg 1861.; 4.

Lujza, szül. 1810., Ruttkay József abonyi posta-

mester neje, 1852. ó is kényszerült elhagjni Ma-
gj'arországot és ekkor anyjával Brii.-iszelbe, ennek

halála után 1853. három fiával eg>ütt Amerikába
ment. 1883-ban testvéréhez költözött Torinóba

ós ápolta haláláig, megh. Budapesten 1902 okt.

13. : 5. ZgHzsátma. Meszleny Rudolf ügyvéd és

országg3rtUtei követ neje. A szabadságharc alatt

a kórházak országos felügyelje volt; annak
leveretéso után an^val és ntestvéreivel egjütt

öt is elfogták és csak 7 hónap múlva bocsátót

ták szabadon. 1860-ben Pesten iskolát nyitott, de

ettl csakhamar eltiltották, késbb pedig el i-s

fogták és Bécsben tartották 18n2-ig. amikor neki
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i8 el kellett hagynia Magyarorazágot. Amerikába

költözött, ahol 1854 jún. 19. halt mog. liajos

gyermokoi: 1. Ferenc (l alább); 2. Vilma, szül.

1843 máj. 10., mogh. Nerviben 1862 ápr. 22. ; 3.

Tjajos Tódor (l alább).

Címort Kossuthi Miklós (Nicolaus de Koswth)

kapott Mátyás királytól 1479., mely a következ

:

négyeit pajzs, jobboldali vörös és kék mezejében

fehérszín ágaskodó kos (tis nem zerge vagy vad-

máj. 2ö. BIbö nevelését házitanltójától. Karády
Ignácztól nyerte ; keresztatyja Deák Ferenc volt,

s whogy köztünk a baráti kötelék még szoro-

sabbra fzdjék, adtam els szülöttemnek ko-

resztatyja nevótw — írta késbb K. Lajos Helfy

Ignáchoz intézett egyik levelében. K. gyermek-

kora eléggé viharos és változatos volt: mint

az ország kormányzójának flát, nyolcéves korá-

ban honvéd-vadászhadnaggyá nevezték ki, utóbb

Matb
I

Kossuth 1263.

Kossuth de Udvard

András 1359. f 1860. Pál de Udvarcz 1360., 1374., 1391.

Külöp,

Lássló.

.'ános. Mihály.

Tamás 1489. .rános,

I

Mihály

Mátyás (Rakovszky Mártha)

.Miklós deák.
1408—1416.

I

Zsigmond (Hedvig)

András. -'ános

Miklós,

1479. címerazeraö.

Zsófia,

(Cserni Bálinti.

I.ái>zló,

Miklóo. Andrá.s,

1623.

(Zatliuretzky KaUlin)

Oyflrgy, János,

(Nedecsky Anna)

1

János.

Kttól származott a nógrádi, turóczi,

tápióbicskei, sátoraljaújhelyi,

sárosi és gömöri ág.

Perpetua. Özvegy 15lí.
(tótprónai Seraphil öyörgrí

Pál, Miklós, András,

turóczi alkapitány.

t 1661. XU/17. 66 éves.

(Borcsányi Magdolna, 1665. 1671.).

Dániel, 1666. 1671. István, 1665. 1696.

I
Kttl származik a magyar-Jesztrebi, tiízaszalóki,

I
hegji, komlóstótfalusi és bodrogközi ág.

.András,

1696., 1715., 1765.

I

turócamegyei ág.

Pál
1696., 1715.

(Jyörgy 1765.

(Raksányi Katalin)

Imre,

1696. Végrendelkezik 176.
Anna 171.^

(regöcii és kreptóni HoHsár István.)

(Sámuel, Pál turóczmegyei táblabíró. Lakott Kossnton.

(Neje Bcniczky Péter és Prónay Éva leánya, Beniczky Zsuzsanna.)

8imon. László,

szül. 1768. Kossuton, megh. 1839. A.-Dabason. (1796-tól neje :

tyrlingi Weber András és Hidegkövy Erzsébet leánya, Weber Karolina,

szül. 1770. Liszkán, megh. 1853. Brüsszelben).

lakott KossutOD.
Johanna

iZáborszkyné)

LAJOS, szül. Monoknn 1802. Karolina, megh. Rmilia,

saept. 19., megh. 1894 márc. 20. (Breznay Istvánt megh. 1861.

Torinóban. 1848—49-ben Magyar- Amerikában,
omág pénzügyminisztere és kor- (Zsalavaaky

mányaója. (N^e 1841 jan. 9-tdl /isigmond).

Messleny János Idsdémi birtokos

leiiya Teréz, safil. 1810., megh.
ISeSssept. 1. Torinóban, eltemette-

tett Genovában, majd 1894 márc. 81.

Budapesten).

Lujza,
megh. 1902.

(Ruttkay Jóssef
abonyi posta-

mester).

Zsuzsanna, megh. 1854 jun. 19.

Amerikában (1841-tAl Mesileny
Rudolf neje, megh. 1848 jan. *.)

Keronc,
üsüL Pesten 1841 nov. 16., megh. 1U14
ra4J. 86. Budapesten. (1. neje Hoggiiis
Rmilia, S. ncije Oiv. gr. Benyovsaky

Sáldoné Kvassay Mária.)

Vilma.
.szül. Pf.sten 1843 máj. 10.,

nu'gh. 1WÍ2 ápr. 22. Norvibt^n,

eltemettetett Genovában, majd 1894
márc. 91. Bnda{)e8tcn.

Lajos Tódor,
.«aül. Pesten 1844 máj. 86.

kecske, mint régebben gondolták), mely három felé

ágazó zöld szárú fehér liliomra támaszkodik, a
liliom szára választja el a pajzs jobb- és baloldalát,

n baloldali kék és vörös mezben éppen közopUtt
arany sisak. A pajzs fölött zárt lovagsi.^k, rajta

két váltakozó szín vörös és kék sas-szárny közt
ax arany sisak, belle kiemelkedik a pajzsboli kos
a három ágú liliommal. Cafrang : kék és vörös.

Neveaetesebb tag^i a családnak

:

1. K. Ferenc Lajos Ákos, politikus, K. 2. tla,

xrfll. Pesten 1841 nov. 16.. megh. Budap«'sten 1914

azonban neveljével és testvéreivel kénytelen
volt a Dunántúlon bujdosni, míg Haynau mo^-
engedte, hogy 1850 júniusában at>'jához Kiuta-
hiába utazhasson. Ezután az emigráció alatt

testvérével egydtt mérnöki tanulmányokat foly-

tatott a párisi politechnikumon, majd mint m-
szaki gyakornok Angliában a Forest Central
Railway építésénél dolgozott. 1861-l)en Olasz-

országban a liguriai vasutak, 1864. a mout
conisi abigút, 1873. a cesenai bányatársaság
munkálataiban vett részt, az utóbbi helyen mint
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vezéríKiisgató, korábbi alkftlmaxáMinái mint a
múszaki mnnkák fönívke. 18&9-ben a Magyar
Xeuizt'ti Iiraxgató^ titkára lett s általában

t> közremúködött ai enügrácionális

III ' , i<aD, kivált OlasMmágban, ahova az

áilaoipulKari k«>telék, atyja közelsége s elfog-

laltaága esatulta. 187H-ban nöQl vette Hoggins
Bmiliát, az angol köU<'Vk ttltal dicsített S<ira)i

exeteri Örgr6fnö dtídunokáját (megh. KirenzctN'n

1887 okt. 30.). 1877-bon a nápolyi Improsa

Indoettrialo Italiana vezérigazgatója lett. ut<jbl)

«>loyerte a niiusi aoéthkl^ terveire ée építésére

való megbisatást s itt végzett monkássága által

Bnn^MMKrle beoa&lt nevet \ivott ki magának
a TMÉIéiltUH. alagÜfúrás rá hidépité^ t«>n>n.

t886-ben elnycarte ai olasz oommendatore címet.

i894-ben bazaUsérte atyja tetemet Mag>-ar-

i>r8zágra s még ez év ö^n véglegesen haza-
költözködütt. Miután 1891 nov. 16. letette a

magyar állampolgári esküt, 1895. elbb a tapol-

iatí 1886. az általános választásoknál a caeglédi

kerfilet választotta meg képviselnek. K. már
családi hagyományainál fogva i.'< a fügiretlen-

ségi párthoz e^tlakozott, amely ót tvsakhamar
pártelnökké választotta, s Kot^suth a pártvezéri

uralma alatt mérsékleténél és enrúpai színvona-

lánál fog^•a ejíyre naj?yobb politikai súlyra emel-

ked iS-as és fiiggetlenséiíi anyapárt kebelében

vett részt a/ ellenzék parlamenti küzdelmeiben.

1899-ben obetruált Bánff^' ellen s ennek bukása
után aláírta a Széli-féle püktuniot. Id03-ban az
ujoncletszára fölemelés<» miatt újból kitört az
obstrakció, amely me^rbuktatta Szélit s K.-ot

Ismét az ellenzék élére állította. K. azonban
hajlandó volt a kibontakozás és a parlamenti
béke létrehozatala céljából irr. Khuen-Héderváry
újonnan kinevezett miniszterelnökkel szemben
az obstrukciót mejTszüntetni s az indemnitást át-

hocsátani az njonctöbblet vlsszavoná-sáért, de

mikor pártja detavnálta. 19(^ nyarán kénytelen

volt lemondani elnöki méltóságáról. Mintlio<;y

azonban a Szápár>'-féle vesztegetési kísérletek

kipattanása más fordulatot adott az eeeoiények-
nek, K. újból átvette pártjának vezetését, st
most már ó állt az ellenzéki harc élére, mikor
1903 szeptemberében achlopyi hadipzirancs, vala-

mint a Körber osztrák miniszterelnök jogtalan

beavatkozása tálcában Khuen-Hédenar)^ in-

terpellálta és az erre adott válasz után a Házzal
elfogadtatta azt az indítványát, hogy a minisz-
terelnök válav-íza feletti vitát tzzék napirendre.

Mikor végre a icirály a kilences bizottsátr katonai
prograounja alapján gr. Tisza I.'-tván els mi-
nisztériumát kiuovezte, K. ismét hajlott a bé-

kére, amelynek fejébon a miniszterelnöktl a
választói jug reformját követelte. 1904 elején

csúzos betegsége egy idre meggátolta a köz-

ögyekkel való foglalkozásban, az ugrai levél

ntán azonban ismét pártja élén tiltakozott az egy-
oldalú házszabálymódosítás, illetve a nov. 18-Uü
parlamenti csíny ellen, amely nemcsak össze-

forrasztotta a bárom frakcióból álló fOggetlen-
ségi pártot, hanem gr. Apponyi Albort belépté-
vel K. vezérlete alatt a párt részére oly társa-
dalmi rétegeket is megnyert (az érteimiségés
az arisztokrácia egy része), amelyek eddig év-
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tizedeken át távol állottak a ffiggetlenaégi irány
zattól. K. Apponyi társaságában bejártfi a fél-

országot s együttes kortesátjuk me^'bozta a párt

számára az 190ö jan. választásokon a viszony-

lagos parlamenti többséget, valamint a szabad
elvúpárt sszetörését. \ nov. 18. óta szövetkc

zett ellenaék v«zárlöbizutt8ága K.-ot elnökévé vá
laszt4>tta, s gr. Andrássy Gjnila, mint az ellenzéki

többség bizalmi férfia, az ellenzéki politiknsok

közül els sorban t ajánlotta a kibontakozás
elkészítésére és kihallgatásra. A hires auden-

cia, amely 1905 febr. 16. nemcsak az ország,

hanem úg>'8zólván az euróiKii közvélemény lázas

érdekldése mellett folyt le, nem hozta meg a
vátt eredményt, mire megkezddött a nem-
zeti küzdelem az imiiarlamentárís Fejérváry-

kormány ellen. A vezérló bizottság K. irányítá-

sával vez"tte a társadalom és a vármegj'ék küz-

delmét, misr az 1906 ápr. 6. létrejött paktum
alapján VVekerlo megalkotta koalíciós kabinet

jét, amelyben IL a kereskedelmi tárcát vállalta,

és kiírta az új választásokat, amelyekbl a fUg
getlenségi párt abszolút többségben kertllt ki.

K. kormányzatának a kereskedeüni resszortot

illetleg fbb eredményei : a vasutasok pragma-
tikája, az államvaaúti beruházások törvényei, új

iparfejlesztési irányzat, az 1907 iki vám- és keres-

kedelmi szerzdés Ausztriával, amiért felsége

ót a Lipót-rend nag>'keresztjével tüntette ki.

miután 1907. már titktw tamicsosává kinevezte.

.\z önálló bank kérdése azonban nemcsak .Ausz-

triával szemben támasztott nehézségeket, hanem
meghasonlást idézett el magában a kabinetben

is, miután az önálló kartell-banknak K. által

ápolt eszméje nem nyerte meg a korona bele-

egyezését. Erre a függetlenségi párt 1909 szén
két táborra szakadt, a bank(]ie többség Justb

Gyula vezetése alatt elvált a koalíciótól, miután
pedig Andrássynak a K. által is szorgalmazott

katonai követelései nem vétettek figyelembe, a
Wekerle-kormány másodszor is beadta lemon-
dását (1910 jtm.). Az új választások (1910 június)

a nemzeti munkapártnak hozták meg a gyzel-
met, míg a K. és Apponyi vezetése alatt álló

függetlenségi és 48-as Kossuth-párt mintegy 60
taggal jött vissza az új parlamentiie, amely
ben — úgy látszott — bizonyos gazdJasági é.-;

választójogi dolgokban ez a párt közelebb állott

az ortodox 67-e8 Tiszához és Andrássyhoz, mint
a 48-88 Jnsth Gyulához. A konzervatív vá-

lasztójog mérsékeltebb kiterjesztése híveinek új

koalícióját, amelyben egyenlen részt vettek

volna Andrássy, Tisza, Apponyi és K., az új

véderótör\'ények bontották meg, majd az új ob-

strukció és annak letörése Tisza által (1912

jún.) újból széls ellenzékbe hatotta K.-ot is a

nemzeti munkapárttal, illetve a Lukács- és Tisza-

féle kormányokkal szemben. Közben azonban
folytonos gyöngélkedéee K.-ot mindinkább vissza-

tartotta a kflzdelmddien való aktiv részvételtl, s

mikor a két függetlenségi párt gr. Károlyi Mihály
vezetése alatt újból egyesült, K. csak egyik

elnöki méltóságot fogadta el az új alakulásban.

1914 jan. 12. nül vette özv. Benyovszky Sán-

domé grófnét. Már ekkor nagybeteg volt s baja

egyre súlyosbodott. Hónapokon át tartott szén-
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vodés után ugyanez év máj. 25. meghalt. Temeté-
sét a fváros rendoztö s országos részvét mellett

helyezték el holttestét atyjáé mellett a K.-mauzo-
leumban. V. ö. HentaUet- Lajos, K. 30 parlamenti
beszéde (Budapest 1906).

2. K. Lajos, a magyar nemzet világtörté-

nelmi alakjainak egyike, szül. Monokon (Zemplén
vm.) 1802 szept. 19., megh. Torinóban 1894 márc.
20. Középiskolai tanulmányait Sátoraljaújhelyen

és Eperjesen, a jogot Sárospatakon végezte, mint
a híres Kövy professzor tanítványa. A hagyomány
szerint tanára már akkor fölismerte rendkívüli

tehetségét, de azt mondotta, hogy «országhábo-
rító)) lesz belle. Az ügyvédi oklevelet Pesten
.szerezte meg s egyideig Horváth Ferenc táblai

referens gyakornoka volt. A fiatal ügyvéd már
az 1825—27-iki országgylésen mint báró Révay
Ferenc özvegyének meghatalmazottja, mint ah-

legátus nbsentium vett részt, ezután szülövár-

megyéjében telepedett meg, ahol kitn míivelt-

sége, már ekkor felcsillant szónoki tehetsége,

de egyúttal szokatlan hevessége által meg-
lehets feltnést keltett. Ifjúságának néhány
könnyelm ténye, amelyek azonban nem vetet-

tek jellemére foltot, erre a korszakra esik s

maga is évek múlva nyíltan megvallotta, hogy
még most is borzalom fut végig idegein, ha meg-
gondolja, min örvény szélén állt, de másrészt
önérzettel hivatkozott arra, liog>- a válság óráit

.szerencsésen leküzdötte s hogy ebben a szeren-

csétlen idszakban is mindig barátja volt az igaz-

ságnak s az igazságos ügyben még ellenségei is

beléje vetették bizalmukat. Az 1832—36-iki or-

szággylésen ismét, ezúttal mint báró Vécsey
Sámuel megbízottja vett részt, de míg az els
reformországgyülésen az ifjú jogász neve ár-

nyékban maradt, 1832. diétái újságjának meg-
alapításával egyszerre a legtöbbet emlegetett ne-
vek sorába kertllt s egy csapással a magyar
ifjúság vezére lett. Az Országgyvlési Tiuió^Há-
Hok megjelenése eltt sok nenéz.séget kellett el-

hárítani. A kormány sem nyomdával, som lito-

gráfiával való nyomatását nem engedélyezte,
mire maguk az országgylési juristák vállalkoz-

tak a szükséges példányok lemásolására és ex-
pediálására. K. lapja nem száraz kivonata volt a
diétákon elhangzott beszédeknek, hanem ragyogó
és vels resumója, esetleg szépítése az ellenzéki
követek szónoklatainak, míg a konzervatív és kor-
mánypárti megnyilatkozásokat rövid kivonatban
közölte. Az Országgylési Tudósítások által ke-
rült érintkezésije, utóbb bizalmas viszonyba az
ellenzék vezérférflaival, kivált Wesselényivel s
•»z a köi-ülmény okozta, hogy néhány év alatt a
legnépszerbb és legUnno{)eltebb politikátokkal
egy sorban emlegett<^k. A hosszú országgylés
bezáródása ntán a közvélemény érdekldésének
ébrentartása céljából vállalatát Törvényhatmági
Tudósítások néven folytatta, a nádor tilalma el-

lener, a vármegyék ós a régi diéta viklelme
alatt. Midn a nádor, a tudósításokban hagyomá-
nyoknak ellenmondó és lázító tendenciát sejtvén,
Í8mótelt<»n tilalom alá vetette, az exlsztenclájá-
l>an Is megtámadott K. a vármegyei gyíiléseken
nemzeti közsérelemnek nyilatkoztatta a hatósá-
gok eljárását. A ftlzet^k mindaddig megjelentek.
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míg 1837 máj. 4. éjjel katonai karhatalommal

a budai kaszárnyában K.-t fog.ságba hurcolták (^

ugyanakkor iratait és leveleit pesti szállásán le-

foglalták. A királyi tábla három évre, a hétsze-

mélyes tábla pedig felsbb nyomás alatt nég.\

évre ítélte el s a vérszemet kapott reakció egy-

idejleg Wesselényi báró ós az országgylési if-

júság ellen is felségsértési keresetet indított.

A fogságban eltöltött évek azonban nem zsib-

basztották el K. tevékeny és rugalmas szellemét,

sokat olvasott, politikai mveltségét kimélyítette,

megtanult angolul, megismerkedetta nagy francia

és angol doctrinairek államtudományi elméle-

teivel. A mártiromság pedig hallatlan módon fo-

kozta K. egyéni.ségének politikai jelentségét s

miatta folytak az 1839— 10-iki országgylés leg-

szonvedelmesebb vitái, amelyeket az ellenzék

részérl Deák Ferenc irányított. 1840 tavaszán
a többi politikai foglyokkal egyetemen amnesz-
tiát nyervén, Landerer pesti nyomdatulajdonos
felszólítására elvállalta az új ellenzéki politikai

sajtóorgánum szerkesztését, s miután Metternich

hiába tett kísérleteket,hogy K. publicisztikai erejét

a kormány céljára hasznosítsa, a Pesti Hirlaj)

szerkesztését abban a föltevésben engedélyezte,

hogy K. izgató hatását a ceuzm'a mérsékelni
tudja. K. publicisztikai mködésének egyik töi-te-

nelmi jelentsége abban áll, hogy a hirlapírást u

politikai küzdelmeknek oly fókuszává tette, amely-
nek hatása versenyzett az országgylési megnyi-
latkozásoknak a közvéleményre gyakorolt l)efo

lyásával s a sajtót a politikai izgatásoknak eddi^

nem tapasztalt hatékonyságú eszközévé ková-
csolta. Senki.sem volt annyira tisztában a kimon-
dott és leírt szavak hatalmával, mint K. Nem
annyira politikai készült-ségével, nem is eszméinek
kifejtésével, hanem csodálatraméltó eladásával
hatott. Falk Miksa azt írja róla, hogy K. hírlap-

írói stílusa dús keleti színpompa, valódi déli

tzzel párosult bvös kert, telve a legbájosabb
virágokkal, melyeknek illata az olvasót annál
jobban elmámorosítja, mennél tovább halad benne.

A magyar sérelmi politikának páthosza soha er
teljesebben nem zúgott, mint K. írásaiban, kivált

vezércikkeiben, amelyeknek mint zsurnalisztikái

mfajnak is ö volt a megalapítja. P]mellett azon-
ban föltétlen híve volt az újításnak s noha a
reform-mnnka megindítóját, gróf Széchenyi Ist-

vánt nem elvi, hanem csak taktikai eltérések
választották el t^le, már a tizenhetedik vezércikk
után megjelent a Kelet népe, amely egy megriadt
nagy szellem keser vitairata volt K. és az
újságírói mködése ellen, azzal vádolva t, hogy
végr(> fon-adalomba és az enyészetbe dönti hazá-
ját. K. e tiimadásra nemes mérséklettel válaszolt
Felekt gróf Széchenyi Istvánnak c. röpiratában,
amelyet Deák is helyeselt s nmga Széchenyi is

bevallotta, hogy K. ügyesen bontakozott ici n
hálób(>l. \ Pesti Hirlap 1841 január 1-tl K. szer-
kesztése alatt példátlan módon föllendült, 6000
elfizetje volt, uralkodott a közvéleményen s a
többi között az egyesületi életre is kiterjesztette
befolyását. Ktllimösen az 1841 végén megalakult
Iparegyeslotre volt nag>' hatása. 1842-í)en ren-
dezte az els hazai iparkiállítást. Hatása annyira
egyetemes volt. hogy Széchenyi azt a tanác.<w)t
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adta Metternichnek : ntüisieren oder atifküngen.

\)o mintho^:j- a kormány rt^szére való megnyerés
nem sikerült, oUone föllépni pedig többé nem
mvéanltek. K., Sz«*chonyi «>s a konzervatív

Deesewfly Aurél minden iparkudása ellenére \a,

korlátlan hatalommal uralkodott a közvélemény
felett.

1H44 júl. 1 a Landerern»l való meghasonlás

miatt elbajota a PejJti Hírlapot, melynek szer-

kesztésében Szalay lAszIó lett az utódja. Nyn-
galmAt nem iamerö tettvágyával csakhamar oly

térre köaqwntosította munkásságát, amelyen az

osztrák reDdnemek sorvasztó hatá^» a legártal-

masabb volt : a gazdasági, illetleg az ipari térre.

Megteremtette a Védegyletet a honi ipar felkaro-

lására é8 az osztrák Ipar kiszorítására. Az egylet

amrtyn^ ügyviv Igazgatása K. kezében volt, a

maga 50.000 tagjának agitációjával sokat tett a

vállalkozó kedv fölélesztéeében, gyárak alapítása,

kereskedelmi társaságok szervezése, az idegen

tökének importálása kOrttL A kivitel azonban
alatta maradt a terv merészségének : K.-ot nem-
csak eszméinek technikai megvalósításában érték

csalódások, hanem uz anyagiak körül megnyilat-

kozó naivitása, a kelló szakértelem hiánya, ht-
len vagyonkezelések, a fiumei—vukovári vasúti

vonal ten'ének kudarca eg^iormán aláásták az

agitáció hitelét, amelyuek teljes összeomlása
csaknem két-?égbeej tette és személyes integritását

is egy pillanatra megrongálta. «Ugy látszik - irta

akkor — Isten kiválasztott minden giinynak, rá-

galomnak, bántalomnak, akadályozásnak tár-

i.'yául.a S bár személyes becsületességérl maga
nagy ellenfele, Széchenyi kezeskedett, K. a sze-

renfflétlens^;töi szinte lesujtottnak érezte magát,
mert vállalkozásainak kudarca anyagi zavarokba
döntötte. A lethargia idszaka. K. életének e má-
sodik nagy pszícholöiriai válsága nem-sokára el-

múlt, termékeny képzelete új politikai lehetsé-
geket mutatott neki s már 1846 tava.szán a Wes-
selényihez írt levelében a jobbágyság sürgs és

teljes felszabadításában látta a magyarság jöv-
jének biztosítását Néhány hónappal késbb, mi-

kor tinnyei kis birtokán végre kipihente a véd-

cgj'leti campagne fáradalmait, már az a hír járta

felöle, hogy új D«»zsa gj'anánt a parasztok fella-

zítása céljából be akarja utazni az országot. K.
valóban ezekben a nehéz hónapokban lépett oly

közeli viszonyba a demokratikus eszmékkel, mint
a politikában még senki Magyarországon. Úgy lát-

szik, hogy ezt kortársai köztll egyedül Széchenyi
fogta fel s ismerte fel e fordulat horderejét.

érezte át, hogy K. körül a leveg villamossággal
van teli s félelmének ebben a lázában írta meg K.

ellenmásodiknagyriadóját.aPolitikaiProgramm-
* ""' iTf^ket. kz ország hivatalos közvéleményét

•nt inkább az adminisztrátori rendszer
.'ivv>^;<i forrongás tartotta izgalomban s egészen
természetes volt, hogy K.,mint régi municipalista.

a pefitmegyei gj'léseken a középpontjába került

nz elleiiz»-'ki harcoknak s ó volt .\pponyi üyörgy
gr. politikájának legkíméletlenebb ostorozója.

Széchenyi aki mindenütt avért és vért látott»,

K.-t flagéUum Det-nek nevezte el. azzal vádolta,

hogy aörjöngö politikai viszketegs vezeti s lO^rve-

ki'rte. hogy lépjen vissza a nemzet vezetésétl.

amelyre képenségH nem fwedesztinálják. Szé-
chenyi tévedé.se Cv<«k abl>an állott, hogy az általa

megjövendölt forradalmat inkább szociális ter-

mészetnek s<>jtette 3 azóta, hogy a Pesti Hír-

lapban a «velotok—ellenetek—nélkületek* feny«»-

getése elhangzott, K.-ban elssorban ogy szociá

lls demagógot látott. Széchenyi azonban a köz-

véleményben semmi hatást nem tudott kiváltani.

Nemcsak az ifjúság, amelynek K. bálványa volt.

hanem az ellenzék mérsékeltebb árnyalata i.s

helytelenítette ös elítélte Széchenyi föllópéaét : a
nagy perben Széchenyi lett a vesztes. Abban a pá-
ros mérkzésben tehát, amely az elsséért K. és

Széchenyi közt Í8i0-tl fogva folj-t, Szwhenyi
letört és K. presztízse szinte félelmes arányokban
növekedett.

Az 18^(7-iki követválasztásokon K. mint az el-

lenzék hivatalos vezére jelöltetett Pest várme-
gyében, ahol okt. 18. a Batthyány grófok támo-
gatásával óriás többségben választották meg. K

.

követté választatása korszakos történeti átala-

kulások nyitánya volt: ezt mindenki <?rezte s

ezért az ország els vármegyéjének diadala a
nemzeti demol^ácia nagy nyertes csatáját jelen-

tette. Széchenyi is teljes mértékben méltányolva
K. megválasztatásának jelentségét, mint pár-

tonkívüli követ. Mosón vármegyétl küldette föl

magát az alsó táblára, K. ellensúlyozására. Nov.
22. a válaszfelirati vitánál szólalt fel elször K.,

mint az egységes ellenzék vezére s bár ersen
támadta az oílminisztrátori rendszerben s a többi

közjogi sérelmekben a kormány politikáját, ki-

jelentette, hogj' tthüségben, loyalitásban magái
senki által fölülmulatni nem engedi». Mikor azon-

ban az felirati javaslatát a frendiház auliku.-*

és konzervatív többsége ismételten visszautasí-

totta, K. egy goniális, de szinte forradalmi for-

dulattal a javaslat félretételét indítványozta az
alsó táblán, amely azt el Ls fogadta. K. hajtha-

tatlan ellenzékisége, nu'isrészt a kormány jóindu-

lata az adminisztrátori kérdésben, továbbá né-

mely személyes természet ellentétek a liberális

ellenzék kebelében, K. vezérséget veszedelembe
sodorták s úgy látszott, hogj' Szentkirál>i «'« tár-

sai Apponyi segits^ével kisebbségre szoríthat-

ják K. eddigi túlsúlyát. Az adminisztrátori ügy-
ben csakugyan pár szóval gyzött a kormány, e

pjTThusi siker azonban m^ ádázabbá és gyülöl-

ködbbé tette a pártok harcát : K. maga is egyre
szenvedélyesebb lett. «Logyen tehát harc az

utolsó percig* , mondta egy alkalommal, Szt*-

chenyi pedig azt irta róla, hogy anem alszik.

I

nem eszik, lefogy : már benne van a forradalom

fanatizmusában*. A csüggedésnek e szomorú
napjaiban, mikor K. újból kockán forogni látta

egt*sz i>olítikai létét, érkezett meg a híre a párisi

februári forradalomnak. K., aki Beöthy Ákos sze-

i rint minden helyzet ura volt, most egj' csodála

tos államférfiúi dívináció hatá.sa alatt nemcsak
i az országgylés, hanem a monarchia sorsát is -

I egy csapáisal — a kezébe vette. 1848 márc. 3.

1
elmondott beszéde valóban sokkal több volt szó

noklati és politikai remekmnél: történeti tett

volt. Miután elrebocsátotta azt: hogy ca nép

örök és öröknek kívánjuk a nép hazáját, és örök

nek ama dinasztia fényét, amelyet uralkodónk-



Kossuth — 76 Kossuth

iiak isinerünk; a niult kor omberei egy-két nap

után sírba szállanak, de a Habsburg-ház nagyre-

iriényú ivadókára, Ferenc József fhercegre, ki

els fölléi)éöekor a nemzet szeretetét magáévá
tett«, egy fényes trón öröksége várakozik, mely
erejét a szabadságból meriti», kifejtette, hogy a

dinasztia jövje a birodalom különböz népeinek

érzés- és érdekazonosságához van kapcsolva. Kzt

az egyesülést viszont csak az egyes nemzetiségek

respektálása mellett az alkotmány teremtheti

meg. Azt indítványozta tehát, hogy a birodalmi

kormányt alkotmányos alapokra fektessék. Ahol

az örökös tartományokkal szemben érdektalálko-

zás forog fenn, Magyarország önálló nemzeti

jogainak megóvása mellett örömest nyújt kezet

a kiegyenlítésre. K. indítványa egyhangúlag el-

fogadtatván 8 a l)écsi márciusi eseményeknek
egyik kiindulópontjává válván ,elhatározták,hogy

a magyar 2)etition ofrights-t márc. 15. egy száz-

tagú küldöttség, a magyar Argonaidák csapata

vigye a trón olé Bécsije, ahol Metternichnek és

rendszerének lürtelon bukása után K.-t leírhatat-

lan entuziazmua'sal fogadták.

A király, illetleg az udvar némi huzavona
után István fherceg-níldor energikus föllépésé-

ii(>k hatása alatt elfogadta az országgylés kiván-

>ágait, hozzájárult a magyar minisztérium meg-
alakításához, amelynek elnökévé Batthyány La-
jt« grófot, a frendi ellenzék vezérét nevezték ki

(inárc. 17.). Az új kabinet valódi koalíciós szino-

zotü volt, amelybon a konzervatív Esterházy her-

ceg, az egyeztet és pártonkívüli Széchenyi, a mér-
sékelt Deák és a radikálisabb Szemere, továbbá a
centralista Kötvös egyesíiltek, s amelyben K.-nak
n pénzíigyl tárca jutott. Mieltt hivatalát elfog-

lalta volna, -szintti hihetetlen gyorsasággal az ö
szövegezéséten megalkották az 1848-íki reform-
törvényeket, amelyeket V. Ferdinánd a prezumtiv
trónörökös jelenlétében ápr. 11. szentesített. A
lelkesedés mámora után az új kabinetre, elssor-
ban a pénzügyminiszterre válságos napok követ-
keztek : a király háta mögött álló feleltlen kor-

mány, a bécsi minisztérium, a régi díkasztóriu-

moknak néhány elbocsátott magas hivatalnoka
már akkor kezdték szervezni a nemzetiségek ellen-

forradalmát, els sorban a magyar Vondéeben,
Horvátországban, amelynek bánjává a hírhedt

üliragitátortéscsászári ezredest, Jellachich József
1)árót a magyar felels kormány hozzájárulása
nélkül nevezték ki. K. maga csaknem kiürített

[H'-nztárakat vett át s emellett el kellett terem-
tenie a régieknél sokszorosan nagyobb költsége-
kot s életbe léptetnie a közteherviselést. .\ peri-

fériákon fenyeget veszedelemhez m(!'g az új nóp-
képvi.soloti országgylés összeillése eltt az olasz-
országi .segélykérés nehézs<''ge járult, amelyet az
udvar a pragmatika szankcióra való hivatkozás-
síU követit a Batthyány-kormánytól. A minisz-
térium töl)bs('>ge liajlandó is volt a' W.OOC) újoncot
megajánlani az olaszok szabadságharcjinak el-

.
nyomiisára, ha a király InnsbrucklxM Magyaror-
szág fvárosába teazl át lakhelyét, de K.. aki az
alsó házimn az összes kormány hivatalos szónoka
voU,a képviselk közt aként módosította a kormány
formuláját, hogyMagyarorszivg akért sepMyt csak
abban az o.«íetl)en ajánlja meg, ha az olaszokkal

améltányosbéke köttetik» s ha Magyarország elle-

nei az egész vonalon lefegyvereztetnek. K. a kabi-

net kebelében csak úgy tudta álláspontját védeni,

hogy a kormányból való kilépéssel fenyegetzött,

jól tudva, hogy lemondásával a Batthyányi támo-

gató többség menten kisebbséggé zsugorodik.

A magyar kormány K. és a pesti utca nyo-

mása alatt épen a legfontosabb pontban tagadta

meg a szolidaritást Ausztriával s ezzel az udvar
idegenkedése, majd bekövetkezett ellenséges

magatartása .szilárd talajon látszott állani. Ámde
az igazságos történelem anélkül, hogy szemet

hunyna K. egyes tévedései eltt, a fdologban,
abban ugyanis, hogy látta be elbb az önvédelmi

harc kikerülhotetlenségét, kénytelen neki igazat

adni. Batthyány, Deák, Széchenyi kétség ós re-

mény között ingadoztak, a fikciók, önáltatások

és könyörgések politikájának sikertelenségében

is csak fokról-fokra bontakozott ki elttük a re-

akció munkája, holott K. már egyes jelekbl (Jel-

lachich daca, a dákoromán, szá.sz antiunionális

mozgalom Erdélyben, a szerbek nyilt lázadá.'^a

délen) tisztában volt azzal, hogy az olasz segély

felfüggesztése nem oka, hanem csak ürügye lehet

az ellenforradalomnak. K. júl. 11. elmondott be-

szédével rálépett a cselekvés terére s az önvéde-

lem céljára 42 millió forintot és 200,000 újoncot

szavaztatott meg. Az ellenzék is, a Pji-^)e minori-

tás, a percek » irtózatos nagyszerségének szorí-

tása alatto shogy oa haza veszélyben vanw, mint
egy ember állott fel (-s a többséggel együtt «meg-
adjuki) kiáltás mellett teljesítetto K. kívánságát.

K. akkor mondta e halhatatlan szavakat : «Én
leborulok a nemzet nagysága' eltt s csak azt

mondom : annyi energiát a kivitelben, mint
amennyi hazafiságot tapasztaltam a megajánlás-
ban s Magyarországot a poklok kapui som dönt-

hetik meg». Ez a hatalmas beszéd K. politikai

pályájának zenitjét jelentette, de útja csakhamar
véglegesen elvált a minisztérium többségétl.
Júl. 1. óta a Kossuth Hirlapjá-han .><zólt a nem-
zethez s már a közvélemény eltt semcíJÍnált tit-

kot abból, hogy más a politikája, mint Batthyányé
és Deáké. Az országgjTilé.sen mindinkább a radi-

kálisokhoz közeledett s mikor az osztrák kabinet
követelései ogjTO vakmerbbek lettek s az osztrák
minisztérium nyíltan állást foglalt az I84^ikí
törvények ellen, Jellachich betört, Batthyány
pedig lemondott, az országgylés K.-nak tökélete-

sen uralma alá került. A szept. 11-iki ülés tényleg
már forradalmi határozatokat hozott a pénzügy és
katona.'íág dolgában s miután Batthyány új
kabinotalakltó kísérletei hajótörést szenvedtek, K.
indítványára szept. 22. megalkotják a Honvédelmi
Bizottmánjii, amelynek ehiökségével s a hon-
védelem szervezésével az országgylés öt bízta
meg. K. szept. 2í'-tl kezdve személyesen utazta
be az Alföldet, amelynek nagyobb városaiban.
Czegléden, Körösön, Szolnokon, Kecskeméten.
Szegeden fegyverre szólította a tsgyökeres nm-
gyar népet. K. egyébként is bámulatos tevékeny-
séget fejtett ki s miután István fherceg távozá-
sával és Batthyány lemondásával tulajdonkép
diktátori hatalommal rendelkezett, nemcsak az
o.«!ztrák kormány, hanem a nemzet is K. sze-
mélyét azonosítani kezdte a forradalom és
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szabadságharc ügyével. Lamberg gr. sajná-

latos meKlincseitetéee és Jellacbich folytonos

elnyomulása a ménjeitek olótt is világossá

lette, hogy a fegyvernek kell döntenie, s hogy
ebben a habomban senki sem pótolhatja K.

,.r^';l > a2t a hatalmat, melyet

az ' : "tt }<yakuntlt. S lm részé-

njl t IS a siker reménye .\u.-<ztria

«s i :ág egyes&lt katonai erejével

r'índal lohetót-éi^'ben, ez min-
. itioz, hogy a uomzot Win-

.u.-«.iii;irti^.ii- rv <. .... .......ha nyomulásakor idó eltt

el ne csüggedjen s megmenthet legyen az, ami
inf.._ri..,.nth..f.\ volt: a nemzet becííülete.

!\ ik hadak inváziója elöl az orszájr-

sryu, ..' ui-eezenbe ment, ahol kezében tartva

a leirt ubt) polgári kormányt, saervezte a pénz-

u^y»'ket. a seregeket ágysíölván a földbl vará-

/.solta el. szónoklataival ós csüggetlhetetlensé-

^"ével gtjndoskudott a nemzet áldozatkészségének

«-brentartásáról, össMtartásra buzdította a az^'t-

húzó vezérekot s eUnv lépett oly bens kapcso-

latba az alfitldi néppel, araiért az szinte a csilla-

sr«>kig emelte nevét. Adebreczeni konnányt azon-

ban sályos tévedések is terhelik : K. nem válo-

•ratta meg s/.ereiK-sével a környezetét, az n. n.

liékepárt éle> -\ni került vele, a magjar
hadak élére a • ^reg lengyel Dembinszkit

állította . -i)an a lengyelek támoga-
tására •! -ket tett, st mindvégig
MaíT' • . i.i. <^. i/th a nyugati hatalmak be-

av:r 1 kecsegtette magát. K.-uak a sza-

hHá^.— . . , ; . >!yaraán a legnagyobb tévedé.se azon-

ban az áprilisi küztár.saság és dotronizáí-iú prok-

lamálása volt. amelyet 6 az osztrák 1849 márc.

t-iki alkotmányra való politikai válaszként mon-
ilatott ki az onjzáügyúlt'ssel, holott most már
nyilvánvaló. hoL'y a kf-pviselk többsége nyiltan

vagy titokban ellenezte az el.szakadá.*t. Ugyan-
akkor a parlament legkiválóbb tagijai által sze-

mélyélton is kíméletlenül meghurcolt Madarász
Láíszló indítványára az ország konnánj'zójává
választották. K. másik végzetes hibája volt. hogy
csakhamar a .szabadságharc kez4let«'n föl nem
ismerte, hogy e hangnak mondhatni prede.-íztinált

fóvez«''re nem lehet<'tt más, mint <íörgey. az a fér-

fiú, aki a K. által elteremtett hadsereget fegyel-

mez* '
— -": • tette és a szabadságharc má-

«>.! <iics<")eégt\s diadalukra vezette.

.K ; -,>>.Teknek Buda vi.>«zavétole Jiz

ut« >
: kei-e. Az orosz invázió elól a kormány

eli i! ""i jd .\radni menekült s minthogy
ki)/ 1 volt kéj)es áttörni az osztrák
f<i«ji.^ : :. ....:. ;unál. a déli hiul.seregpediiíDem-

hinszki és Bem alatt dönt*^ csatákat vesztett Szi>-

regnél ée Temesvárnál, K. aug. 1 1. (íürgeyre ru-

házta a legföbb {tolgári é-s katonai hatalmat. Gör-
gey Világosnál az cgjetlen le nem gyzött nm-
gyar sereggel ang. 13 megadta magát az orí>-

szoknak, K. ellenben Lugom»n •* Órsovíui át

Törökországba menekült.
A K. vezetése alatt álló magyar emigráció elbb

Viddinben. majd Sumlában tartózkodott, hol K.
iiejt't é.s gyermekeit is magához vette, majd a
})orta Kiutahiába (Kis-Ázsia) belebbezte, hogy
Ausztriának es ( )roszországnak kiadatá.-iára vo-

natkozó követeléseit m^liiiisitsa. 18öl*ben az

amerikai kormány egy hajót küldött érte, amely

-

lyel K. szept. elojén Angliába érkezett. ÚtjavaJo-
.>iágos diadalmenet volt. Nemcsak hire és szemé-
lyes megjelenése, hanem a klaaszUras angol

nyelvben való mesteri jártassága ragadta el b/

angolokat. K.-ot Southamptonban, Londonban.
Birminghamben, Manchesterben ünnepélyesen fo-

gadták s bár a királ>i kornniny nem vett részt

az ünnejx'"'"- -'-"M. mindenütt az egész angol

nemzet •> múnt bintak vele. 1852 elején

Amerikaij.i it. hol az Unió kormánya u
washingtoni kapitóliumban az ünnepi fogadtatás

tisztességével köszöntötte oly rendkívüli módon,

ahogy valamikor Uifayettet fogadták. Innen visz-

szatérve 1852—59-ig állandóan Ijondonban tele-

pedett meg. hol körüle egész emigracionáiis

kolónia keletkezett. K. t« az emigráció itt min
dentelkövetett, hogy európai fcérdés.^Hí tegye a ma-
gyarság ügyét, de ez a törekvésük az 1854—55-iki
krimi háború miatt, midun a nyugati hatalmak
kénytelenek voltak kimélni a hozzájuk liajlo

Ausztriát, nom sikerült. Némi fordulatot jelentett

az 189-iki olasz-francia-<>.'«ztrák háború. III. Na-

póleon érintkezésbe lépett a .Magyar Nemzeti Igaz-

gatóság tagjaival. Klapkával. Telekivel ós K.-tai

:

ez azonban csak abban az esetl)íMi volt hajland<i

a magyarság részvételét megigérni, ha a francia

zászló becsülete hozzá lesz kötve a magyar for-

radalom sikeréhez s akkuregyszersmmd Ferenc-

nek, a vörös hercegnek a magyar trónt i.>* fel-

ajánlotta. maga az angol publikumot izgatta

fel a magyarok mellett felolvasá.<aival é.s besa^

deivel. Az emigracionáiis tevékenység ílnaneiális

fedezést're K. aláirá.>vival oly bankjeg>ek is hozat-

tak foi^lomba, amelyeknek értéklwnitási'tt az

önállóságát visszanyert magyar kincstár elis-

merte volna. Ebbl keletkezett az u. n. dollárpi>r

(1. Konmth-doüúrokh Ám a villafrancai béke.

majd a Cavuur halála derékban ketté törte

K. terveit, k magjar kérdt«s súlypontja ekkor

már egyébként Magyarországba került s az

októberi diploma után a nemzet túlnyomó
része nem K.-tól és az emirrráusoktól, hj«-

nem Deák P'erenctl várta reményeinek valósí-

tását. .Az 1861-iki országgylés tái-gyalásai alatt

K. nem avatkozott Deák munkájába, különben is

az t ért csapások (Vilma leánya 1862.. felesége

1865. elhalt), valamint az emigrációs politika

csalódá.<ai egészen rezignálttíi tették. .A dunai

konfíKleráció ter\e, amelyet a nemzet egjértel-

miileg elutasított, mutatja, mennyire eltávolodott

K. pol ilikai ide<»lógiája a közvéleménytl. K. a

keleti kaiK'-solatok megtercmtést'ben révedezett,

mikor Deák már a kiegyezés feleútján járt.

18fi6-bnn már inkább Klapka az emigráció feje,

de azt-rt K. jellemének és történeti egyéniségének

tartozott vele. hogy 1867 máj. 22. FárisWl mejr-

írja hírhedt és niegráz<'» Ca.s8andra-level«*t. amely-

ben Deákot jogfeladással vádolta. .\ nemzetet,

bár módfelett felizgatta a nag>' önkéntes szám-

zött szózata, nem bírta leteríteni haladásának

imként vála.<!Ztott útjáról.

Klet«'nek hátralev részét Fels-Olaszország-

ban Torinólían és Collegno al Baraccone-ban éltp

le. hol anyagi gondokkal kellett küzdenie, mert
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különben sem jelentékeny vagyonát a torinói

bankok bukásakor elvesztette. Holfy Ignácnak

buzdítására fogott hozzá Iratainak szerkeszté-

sihez, melyeknek fényes sikere biztosította exisz-

tenoiáját. Számzetését nvére, Ruttkayné és

Ihász Dániel honvédezredes osztották meg, mert

liait is csakhamar elszólította mellle a megél-

hetés gondja. Az 1879-iki honossági törvény miatt

keseríien panaszkodott, hogy hontalan lett, s noha
t4)bb város díszpolgárául választotta, a magyar
•ü'szággyiilés elbánása mindvégig tüske maradt

.szivében. Az 1848-as és függetlenségi párttal

élete végéig összeköttetésben állott : ez a párt K.

nimbuszától nyerte népszerségét ós politikai

jelentségét. E párt elveivel azonban nem értett

egyet ; legutolsó politikai nyilatkozatában a maga
elveit ekkép formulázta : «Nem a Habsburg-ház-

nak, hanem az oszti'ák császári ós magyar királyi

méltóság egy személybe kumulációjának vagyok
ellensége ; ennek igenis, bár tehetetlen, de meg-
törhetetlen, de hajthatatlan ellensége vagyok és

maradok, mind halálomig». K. életének utolsó

éveiben megérte saját apoteózisát: minél telje-

sebben szakított hazája a -iO-es hagyományokkal,
s minél mélyebbé ós teljesebbé érleldött Deák
kiegyezési mfive, annál általánosabbá és eleve-

nebbé vált megint az ö népszersége. Torinói

lakóháza bú&si'ijáró zarándoklatok központja lett

;

az egész magyar nép kegyeletes csodálattal te-

kintett a refonnkor utolsó nagy alakjára, aki

megérte, hogy az egész fiatalabb nemzedék mint
alázatos hó<loló térdepelte körül. A nép, a szegény
magyal' nép, amelyet ö szabadított fel s amely
az ö szavára rohant csatákba, a lelkébe foglalta,

mint még senkit és mitikus hst csinált belle.

K. valóban megérte, hogy még életében eszmévé
finomult : foglalata gyanánt egy nemzet vágyai-
nak. Hosszú betegségét az egész Magyaroi-szág
lázas részvéte mellett végre befejezte a halál.

Hamvait felesége és leánya holttestével együtt
Budapest fváros hozatta haza s páratlan nem-
zeti gyász övezte körül a temetést, amelyen
.lókai Mór, ki élete logi*emokebb szónoklatát
mondta el, azután Horánszky Nándor és Her-
mán Ötté búcsúztatták el. Apponyi Albert gr. a
képviselházban mint honuttk i{j)áalkotójátáics6i

fette s a nemzet gyászát Wokerie miniszterelnök,
Justh Gyula és Hermán Ottó tolmácsolták. Dics-
ségét szeiieszót az országban hetvennél több
szobor hirdeti.

Irodnlom. I. Koísuth Lajos müvei. Emlékiratok, ösatts müvek.
IrsUim M emigrációból, I—Xill. k., Budapest 1880—05 : né-
metfii : Meino Scbrlíten ans der Bmig^tion, I—ül. kOt., Po-
laony 1880; K. Lajos iraUi össievont népies kiadás-
ban. A saenfi megbatalraatásával nerkesatette Helfy Ignác,
1—14. ftkaet, Budapest 1886 : K.'s gesammelte Werke.
Ans dera Ungariscben fibersetit und hersusgeg«ben von G.
Zerfry, a kOt. Grimma és J^ipzig 18fiO—1861 ; Aus K.'s
Memoivon. Ins Deutscbe fibertragen vom Orafen 8—, u. o.

1860. Besudet : Pest vmegye kigyfilésén tartott" besséd,
Pest 1847. K.'s Rede in der ungariscb-croatiscben
Angelogenbcit,. Poisony 1848; K.'s Rede in der StXnde-
Kitiung am 8. MXn 1848 ; K. IíbJos, Speeches in Bng-
laad witb a brief sketob of his life, Ix>ndon 1861;
Helect speeobes of Kowatb. Condensed ud abridged
with KoesDtb's express sanction by Prancis W. Newman,
a. o. 1863; Karádfy és Ráthkay, Kossuth parlamenti élt'ti'.

Pest 1861 ; K. \aAo» nyilt levele Deák l'eienchex, n. <>.

18S4. Uv€Ui: K. laÍM levelel a magyar saabadság-
haro karresérctbei 1848—(0-bcn. K6iti IKssáros K., Ung-
vár 1M» K. I/i^Jon levelei Bem a Itábornagyból 184«

március—Júniusig, kiadja Makray Aladár, Pest 1870; K.
Lajoe a cseh válságról. Három levélben Helfy Ignác, a Ma-
gyar UJság szerkesztjének, u. o. 1871 : K.Lajos két levele,

felelet sokaknak, u. o. 1869. Politikai röpiratok, vegyetek

:

K. Lajos, Kelelet gróf Széchenyi Istvánnak, Pest 1841:

Ungarns Anschluss an den deutschen Zollverband, Ijcipzi^

18i2: Jelentés az els magyar iparmQkiállításról 1842:

Ungarn's Wünsche. Von Lajos von K . . . ., Leipzig 1843

;

K. a forradalom végnapjairól. Jegyzetekkel kisérve Szi-

lágyi Sándortól, Pest 1850, megjelent németfii, olaszul,

franciául és anf,'olnl ; K. Lonis, Le congrés, l'Autriche et

ritalie. Révélations snr la crise italienne, Bruxelles 18.59

;

K. Louis, La qnestion des nationalités. L'Europe, l'.\ntriche

et la Hongrie, 2. kiad. u. o. 1859, .H. kiad. 1859 ; K.

Lajos, A magyar nemzet szebb jövje. Fordította és kiadja

Kozma Imre, Gyr 1861. lapszerkesztés : Törvényhatésági
tudósítások. K. Lajos levelezése 1836 július 1-töl 1837 máj.
7-ig, Budapest 1879 ; Pesti Hirlap, szerkesztette 1840 dec.

29—1844 jún. végéig ; K. Hírlapja, felels szerkeszt Bajza
József, Pest 1848.

II. A K.-ra vonatkozó irodalomból fölemlítjük a következí'-

ket : 1. Magyar nyelven : Önéletrajz. Némely adatok életem
folyamából. Közölte Gracza.Gy. K. Lajos élete és mkö-
dése, 4 s következ lap; Áldor Imre, K. Lajos élete és

pály^a, Budapest 1878, 2. kiad. u. o. 1892 ; Grünwald Béla,

K. "és a megye. Válasz K. Lajosnak, u. o. 1885 : Hentaller

Lajos, K. és kora, u. o. 1894; Székely József, K. fogsága

és Pest vármegye rendéi, u. o. 1894; Szllsy P., K.
és a magyar emigráció török földön, u. o. 1870; Vischer

Konrád, K. és a légió Olaszországban, Bécs 1863 ; K. és

Görgey. Lenyomat a Budapesti Szemlébl, n. o. 1881 ; .\

magyar emigráció mozgalmai 1859—62. K. emlékiratai

nyomán, u. o. 1883 ; Beöthy Ákos, A magjar államiság fejl-
dése, 111—IV.. n. o. 190«; Halász Imre, Esry letnt nemzedék,
u. 0. 1911 ; Pompéry Aurél. K. hütlenségi pere, u. o, 1903;
Peth 8., Politikai arcképek, u. o. 1911.2. Német nydtten :

Alvensleben L., K. nach der Capitulation von Világos, seino

Klucht nach der Türkéi und sein Aufenthalt alldort, Weimar
1852; Chownitz J., Die wahre Lage Ungarns, Nachrichten
über Ludwig K.'s Charakter, Frankfurt a. M. 1849; Frey Á.,

Ludwig K. und Ungarns neueste Geschichte, 1—3. kötet,

Mannheim 1849; Horn J. E., L. K. 1. als Agitátor, 2. als

Minister, Leipzig 1851 ; Lcvitschnigg Heinrich lovag, K. und
seine Bannerschaft, Pest 1850 ; Somogyi A., Lndwie K., Berlin

1894; Szemei-e Bertalan, Gráf Ludwig Batthyány, Arthur
Görgei, Ludwig K., Politische Charaktei-skizzen, Hamburg
1853 ; Ungar, K., seine Laufbahn und seine Verbrechen.
Vischer Konrád, Kossuth und die Légion in Italien, 1868 ; K.
als Staatsmann g^egenüber von Oesterreich und Dentschland,
u. o. 1848; K. in Fngland und seine Reden vor dem brit

Volke, Braunsch. 1851; K. in Bngland. Ein Beitrag znr Gesch.
unserer Zeit, Grimma 1852; K. und Bem, Paris 185S; K.,
Maazini und Garibaldi. Wien 1861. 3. Francia nyelven : Cas-
tille H., Louis K., Paris 1859. 4. Angol tiyelven : Headley P. C,
Life of Lonis K. governor of Hungary with an introduction of

Horace Greeley, Auburn 1852 ; He.idley P. C, K. and his geno-
rals, Buffalo 1852 ; Massingberd Algernon, K. and tbc Hun-
gárián question; a letter, London 1851; Pridham Ch., K.
and Magyarland, or personal adventures dnring the warin
Hungary, u. o. 1851 ; Sraith Johna Toulmin, K., Esterházy
and Batthyányi, u. o. 1852 ; K. and the last revolu-
tions in Uungai-y and Transylvania, u. o. 1850; K.,
his career, character and companions, u. o. 1851 ; Authentiu
life of His Excel lency L. K., governor of Hnngar}', u. o.

1851 ; K. in New England, u. o. 1853 ; Hungary, its hlstory
and revolutions, with a copions memoir of K., n. o.

1854.

3.K Lajos Tódor, K. 4^. fia, szül. Pesten 18

W

május 26. Tanulmányait bátyjával, Ferenccel
egj^ütt a párisi politechnikumon végezte, ezután
ugyancsak vele egyíitt vett részt a mont-cenisi
alagút és az Alta-Italia vasúthálózatainak építé-

sében, 1885. a dóiolaszországi vasutak igazgatója
lett s szakmájában való kitn munkásadért az
olasz király a commendatore címmel tüntette ki,

Magyarországon több ízben megkínálták képvi-
seli mandátummal, de nem fogadta el s meg-
maradt olasz állampolgárnak. Atyja temetésére
hazajött ugyan s azóta is több alkalommal meg-
Iát4)gatta bátyját, s megjött 1914 májusiibnn
bátyja halála alkalmából, de a marasztalások elle-

nóro nem telepe<lott meg hazájában. 1895-ben a
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londoni vasúti kon^resssiiB egyik elnökévé v&-

Iftaztotttt, 1900. a Soolota dello strado fórrato por
1" Appcninoo rAdriatlco vozérlgazgatója l»»tt, 1909.

lu áliamo-sitíus kövptkoztóbon nyugalomba vonult

s Miian<'>ban ti'l<>p<>dett meg. Iit09-ben a ozoglódi

takarékpénzt/ir og^'lk házát K.-ra íratta. Politi-

kával egyáltalán nom f«)glalkozik.

4. K. Sándor, Vi. István postmegyei inuzurgens

hadnagy s tápióbicskoi birtokos ée Perlaky Judit

tla.szül.Pcetí'n 1816.. mogh. 1855. 15 éves korában
tüzér lett, mint a késóbb elosztrákoeodott s nevét

is Udvardyra változtató bátyja. Károly tiizérör-

nagy. 1835-ben a nádor-hnszárokiíozraent át, kik-

nél fhadnagy lett. 1846-ban nyugdíjaztatta ma-
urát, de a szabadságharc alatt ismét kardot kötött,

(iörgey hadtestében küzdött s csakhamar öniagy
lett. Kitüntette macát a g>'öri ütközetben, ekkor

inog is 8ebí«ült, lövést kapott a lábaszárába. A
világosi fegyverletétel után mint lábbadozó be-

t(^ menekült Arad felé, de az osztrákok elfog-

ták, az aradi várba hurcolták, ahol 1849 dec. 4.

üolyó t'Utali halálra ítélték, melyet kegyelembl
16 évi várfogst'igra változtattak. Ebbl 4 évet

< ilmützben töltött, honnan az 1864-iki amnesztia

iilkalmával szabadult ki s Pestre internálták.

Kossuth kíizségek: 1. K. (Kossut), kisk. Tu-
rócz vm. turóczszentmártoni j.-ban,a Turóez folyó

mellett, (laio) 26 tót lak., u. p. ós u. t. Turócz-

szentmárton. Eredetileg a turóczi várbirtokok

közé tai'tozó Zábor-földnek egyik része, a XIII.

.sz. közepe óta a K.-család tulajdona. Régi neve
üdvard, a XV. az. vége felé Kossuthfalva,
mely aztán az elbbi elnevezést teljesen kiszo-

rította. Egykor nagyobb volt a területe, mi-
dn azonban a XV. sz. második felében a
K. -család egyik ága Kossuthi Miklósban s llá-

f>an Lászlól)an kihalt, a már elbb Detrichoknek
és Zablatiaknak elzálogosított és eladott ko.ssuti

birtokrészt Révay Ferenc szerezte meg s ezt el-

szakítva, a szklabinyai uradalomhoz csatolta.

- 2. K. (KofrfU. most NemeskoKíd), kisk. Pozsony
vm.-ben, 1. Nemeskosúi.
Koasnth, county lowa északamerlkai államban,

.székhelye Algona.

Kossuth-bankó névveljelölik az 1848-iki ma-
gyar kormány, illetleg Kossuth Lajos pénzügy-
miniszter által kibocsátott pénzjegyeket. Ezek
közé tartoztak : a) az 1 és 2 frtos bankjegyek,
melyek ércpénzalapra bocsáttattak ki és b) az

állami ptíiizjegyek, melyeket i2 millió frt erejéig

bocsátottak ki és a közpénztáraknál ezüstpénz

ryanánt teljes névértékl^n voltak elfogadandók.

i'edezetül nem ércalap, hanem az ország jöve-

delmei szolgáltak. Ily jegyek eredetileg 5, 10, 100
»»s 1000 frtos címletekben adattak ki, késbb If)

é.s 30 kros kincstári utalványok is forgalomba
•>oc8átottak. A szabad«!ágharc elnyomása után
az abszolút kormány a K.-kat minden kárp<')tlás

nélkül beszedette és megsemmisítette.

Kossuth-csillag v. Kossutít-virág möv.), 1. Por-
fiilaca. — Kossuthcsillag-félék, 1. Pnrtulaeaceae.
Kossuth-dollárok és a péiizjegifpör. Kossuth

:iz emigráció idején kétféle papiri)énzt bocsátott

ki, az egjik faj New-Yorkban készült 1852-ben
s febr. 2. és júl. 1. dátummal van jelezve, 1, 5, 10,

Oés 100 dollár értékben, angol szöveggel, k má-

sik pénzfajt, a mogajitandó szabadságharc foly-

tatására Cavour támogatása mellett Ijondonban
nyomatta 1860- l>ay Vilmos és tlai nyomdájában.
Ezek 1, 2 ós 5 forintosok, magyar nyelvek s ha-

sonlítanak az 1848—49-iki hazai papírpénzekhez.

A bankjegyek nyomása a legnagyobb titokban folyt

ugyan, de elbb-utóbb kiszivárgott a Magyar-
ország nevében nyomódó papírpénzek hlro, söt

egy példány a londoni osztrák követség útján a
rendrség feje. Sir Richárd Mayne kezébe is ke-

rült, aki l)ay Vilmos nyomdászt magához rendelte

8 közölte vele, hogy Ausztria megkeresést inté-

zett az angol kormányhoz, hogy vegyen biról

megtorlást mindazok ellen, kik e jegyek elállí-

tásához jániltak. A pör 1861 febr. 27. indíttatott

meg Kossuth és Day ellen a kancellári ítélszék

eltt, 8 Kossuthnak több mint 3000 font költ-

ségébe került (ennek lefizetéséhez Napóleon her-

ceg Kiss Miklós ezredes közbenjárásával ezer.

Cavour pedig kétezer fonttal járult). Az Ítélet ér-

telmében az összes bankjegykészletet elégették

az angol nemzeti bank hamvasztó kemencéiben.
Aradon már 1852 okt. Vörös Antal elnöklete

alatt bizottság alakult, hogy az Amerikában nyo-

mott dollárjegyek elárusításával a forradalom
céljaira pénzt szerezzen s Kossuthnak az orosz-

török háború küszöbén érkezett forradalmi kiált-

ványát terjessze. A dollárokat Szerbia fell

Hajnóczy evang. lelkész csempészte be az or-

szágba és Vörös azokat Csomortányi Károllyal

azonnal forgalomba hozni igyekezett. Nov. 23. be-

avatták a titokba az aradi minorita-tanárok egy^

részét is. Vinkler Brúnó tanár hót vármegyét el-

ái'asztott a dollárokkal, melyeknek elánisításából

szerzetes-társa, Kosztka Libor, mint pénztárnok

aranyban és ezüstben állítélag csakhamar 72,000
frtot kezelt. Vinkler egy titkos küldöttje 1853
jan. 13. átkelt Szerbországból Pancsovára s kö-

zölte a titkot Haach Salamon minoritaházfnök-
kel, kihez Vinkler ajánlotta. Másnap visszatért

ngyíin Szerbiába, de a révész fecsegése nyomra
vezette a rendrséget, mely Haachot azonnal el-

fogta ós vallomásra kényszerltette. Csomortáiiyi
Károlynál, ki önmagát ismételve föladta, Almás-
Iratoson márc. 27. eredményre vezetett a ház-

kutatás. A dollárok egy részét megtalálták s el-

fogatása után Csomortányi bevallotta azt is, hol

van elrejtve a többi és kik az összeesküvés tagjai.

Vhikler Brúnót máj. 10. szintén elfogták. Társait.

Kosztka hihoT ATixái minorita házfnököt, //Arrí-

tos Ottó aradi gimn. igazgatót, Eperjesy Aurél.

Gsüdör Tamás, Zetykó Kelemen és lAvéry Dá-
niel minorita tanárokat, valamint Mülek Ferenc,

Simon Ignáo ügyvédet. Szabados Ist\'án és Xagy
József tanítókat, Görög Imre nevelt. Vörös An-
talt stb. Aradon csak 185-4 szept. 21. fogták el.

Lassankint mintegy százan kerültek a pesti Uj-

éptUetbe, hol Kosztka Libor nov. 5. saját kezével

vetett véget életének, Zetykó pedig vizsgálati

fogságban halt meg 1854 okt. 22. éaüsildör 1855
szept. 13. Az ítéletet 22 vádlottra csak 1855 aug..

6-ra szept. 9. mondták ki. Ezek közül Vinkler
kapta a legsúlyosabb büntetést (18 évet vasban).

Eperjessyt 16, Lakatost 14, 7><r('/7/f 8 évre ítél-

ték el. Az elítéltek Thereslenstailtban, majd Jo-

sefstadthan raboskodtak, míg I8.7 jan. 16. n/
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iiTftlkodi') opcy rrázüknek vissza nem adta szabad-

ságát.

KoBsuth-emlékérmek. Az emigráció idejébl

kétféle némot és egy angol szöveg K.-omlékérmet

iBiuerünk. Nóinotek : 1 . Ludwig Kossiitli, geb. d. 27.

April 1806. Szembenéz mellképe. Rov. Gott be-

ííchiitzo Ungam. 18*9. Magyarország koronátlan

címere cartouche-ban damaszkozott mezben.
Ezüát és ón. — 2. Lud. Kossuth. Jos. Bem. Vereint

i. Kampf ftir Ungarns heil'ge Frtiiheit; két szembe

néz moUkép, alul 1849. Rev. Des Ruhmes unwelk-

baren Lorbcor windet d. Geschichto ouch beiden

(babérkoszorúban) ; ón. - Angol : Louis Kossutli the

Washington oí Hungary ; balra néz mellképe.

Rev. Now in the namo of etomal tnith, and by all

that is sacred and dear to man ; sine« the history of

maukind is recorded, thoro has been no cívuse more
just than the cause of Hungary ! — ezüst és bronz.

Veretett Amerikában. Halála alkalmából három
magyar feliratú bronz és ón emlékérem készült

:

1. Kossutli Lajos. Dics korszak lánglelkü alko-

tója. Született 1802 szept. 16. Meghalt 1894 márc.

20. - 2. ü. a. kisebb. — 3. Kossuth Lajos. Sza-

badság, Egyenlség, Testvériség. 1848.

Kossuthialva, l. ( Bácxkossuthf'alva. azo\ött:

(hnfrnirirza), nagyk. Bácx-Bodrog vm. topolyai

j. ban, I lííio) 710) magyar és német lak., vasút-

állomás, posta-é.stáviróhivatal. — 2. K., Brzsébet-

falvához tartozó népes telep Pest-PilisSolt-Kis-

kuu vui. kispesti j.-ban, u. p. és u, t. Erzsóbetfalva.

Kossuth Hírlapija, politikai napilap, melyet
Kossuth Lajos pénzügyminiszter-korában saját

orgánumául alapít^itt és saját prograramjával in-

dított meg 1&48 jiU. 1. Bajza József volt a szer-

kesztje ; közremködtek a lapnál : Kossuth ve-

zércikkeivel, továbbá Ábrányi (Eördögh) Emil,

Garay János, Hunfalvy Pál, Szabó Károly, Szath-
iiiáry Károly, Szeberényi Lajos, b. Wesselényi
Miklós stb. Megjelent dec. .31-ig, összesen 156
szám.
Kossuth-indulócimen hatásos magyju* indulót

irt Müller József, a Turazky-ozred volt jeles ka-
tonakarmostere 18Í-8 tavaszán Ko.ssuth Lajos tisz-

teletére.

Kossuth-kalap, gömböly knpakú, felhajló

karimájú pörge kalap ; magyaros viselet ; a múlt
szilziid 50-os éveinek elején tüntetés számba
mi'ut, ft 70-es év<»k elején ismét divatban volt.

Kossath-könyvtár. Kossuth Lajos könyvtárát
az 189-i fobr. 12-iki, Turinban kelt .szerzdés sze-
rint a nag>- hazafi tiszteli 32.1H0 frankon vették
meg .s iHi>4 márc. 15-én a Nemzeti Múzeumnak
ajándékozták Kossuth Lajos könyvtára cimen kü-
lön k«'zelés foltételével. A Nemzeti Múzeum 1894
uuij. havában vette át Turinban leltár mellett ; áll
4H03 kötetWl és füzctWl. Június havában u. o.

a Sz»«chenyi-teremben állították föl. A köjiyvtár
nem .szorosan bibliofU-gyiijt««méDy, nag>- része
ajándékokból áll autogrammokkaf ellátva, mi a
könyvek becsét növeli. Majdnem teljes a forra-
dí.lom és omign'tció irodalma (IH48-6G) s az

•»>zzel kajK-Holatos röpiratirodalom. Sok a termo-
szát tudományi mü, így megvan benne a iVoíiírrt/
hiMoríj of Netv Y<ytk 16 k.-ben, melyet Kossuth
ní'mzeti ajándékul kapott. Becsessé teszik a köny-
VHket Kossuth .szóljegyzet(íi. hírliipi cikkeinek

fölragasztott gytytemenye, sok magyar prima

editio és az, hogy a cím- és leltározá.s az fel-

ügyelete és felvilágosító jegyzetei mellett történt.

V. ö. Magyar Könyvszemle (1894).

Kossnth-matizoleuin, Kossuth Lajos hamvai-

nak mvészi és monnmentális síremléke, amelyet

közadakozásból Gorster Kálmán és Stróbl Alajos

tev\m után állítottak fel és 1909 nov. 24. fényes

nemzeti kegyeletes ünnepségek keretében leplez-

tek le. Kossuth régi sírhelyérl nov. 28. fiai jelen-

létébon exhumálták a hamvakat s mintán hivata-

losan agnoszkálták, elhelyezték az új ésnagyszeni

K.-ba, a Kerepesi-temetben. A K.-ban helyezték

el 1914. Kossuth Ferenc hamvait is.

Kossuth-nóta, a legnépszeriibb dal Magyaror-
szágon. A dallama igen régi : a Rákóczi-kor ze-

néjének egyik szép maradványa, amelyre idn-
ként más-más szöveget énekeltek. A legrégibb

ismert szöveg, melyet erre a késbb nagyhír
dallamra énekeltek. 1711-bl való:

Szaladj knnic, jö a német,
Ijásd mely okos, tadós féreg;
Hidd el, ba elér, mi^d megcsap,
Félre hogzott hajadba kap.

Nyalka knrnc

!

A napt»l<H>ni harcok alatt, 180Í) körül, huszár-

nóta lett belle

:

Beállottam katOD.Hii.-ik,

Pert>nc c«ászár huszárjának

;

Tíz esztend nem a világ,

Knyém lesz a legszebb virág.

Kljen a hnszái-l

IH-Í^. e nóta dallamára verbuvállak, s Szege-

den Damjanich János újoncai e verssel énekelték

:

Magyarország t-des hazAm,
Neked szült és nevelt anyám.
Négy eszt«ndö nem a világ,

Ktjen a magyar szabadság!
Éljen a haza!

Kcööbb, mikor az orezággylés a 200,000 ujone
toborzását ehrendolte és Szegeden felállít<»tták a
83. isászlóaljat is, következleg dalolták

:

Kossn'th Lajos azt izente,

Hogy kevés a regementje

;

Ha még egyszer azt izeoi,

Mindnyájunknak el kell menni.
Hljen a haza I

Midn az oi-szággylés újból 60 zászlóalj felál-

lítását határozta el. így énekelték :

Kossuth Lajos ait iiente.
Kifogyott a regementje

;

Ha elfogyott kett, három.
/»esz helyébe harminchárom,

leljen a haza

!

A saabadsághaR' alatt még számtalan verset al
kaimartak dallamára, legismertebb a következ :

Kaik esO karikára,
Kossuth Lajos kalapjára:
Valahány csepp esik rája,
ABn>i áldás szálljon rája.

Kljen a haza

!

A K.-át még a világosi fegyverletétel után i>

újabb m(»g újabb szövegekkel énekelték, a leg-
utolsó akkor keletkezett, mikor a sok magyar
ktlldöttség Olaszországban fölkoreste nagy i

zöttünket

:

Ott voltam én mostanában,
ijlossnth lij^ofi ssobájábaa,
.Mdott kesét megfoghattam,
KIÖ szarát hnllg.nthattain.

l'IJei a hua
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Koasath-párt 1 . Mayyar orggágjfyiUsi pártok.
Koasnth-töris (oOv), a XaHthwm ioinosum né-

pies neve túl a Tiszán. A név abból az idöból

ered, midn a szabadságharc idején ez a tövis

fleg az alföldi vármegyékben megjelent és szét-

hurcolódott.

Kosanth-TÍrág (oöv), l. Porttdaca.

KoBsyra. í^zieet, I. PanteUeria.
Koeazeir, kikütö a V'örüs-tengor egyiptomi

IMirtján. végs pontja a Keonehbl kiinduló és a
' ' ktt')! küvptPtt karavánútnak, mintegy

'lüle<lt>zó citadellával : Arábiával élénk
kvi--h'- i-'.-t fdlj'tat.

Kosszeosok, rabló nép a méd-elamita határ-

liegj'ségben. Habiloniától északra és ÉK-re. San-
heríb asszir király hadat vezotott ellenük. A
I>erzsa királyok adót fizettek nekik, hogy félelmes
íjászaik ne tegyenek kárt országukban. Végre
Nagj- Sándor negfékezte ket Kr. e. 324.

Koeazieh, eg>'iptomi város a sziuti tartomány
Manfalut kerületében, kb. 8000 lak.

Kofl8xo-gol (Khtibszu-gul), édesviz tó Mon-
golországban. U>20 m. magasban, 3300 km* terü-

let. 13H km. hosszú. 39-5 km. legnagyobb szé-

lesség, közepes mélysége 150 m.. legnagyobb
mélysége 247 m. Közepén van Dalai-Kui buddhista

szent sziget. Ijefolyása a Szelengábaaz Egin-kol.

190,S-ban Jelpacsevszki kutatta át vidékét.

KoBszoTO, hajdani törökországi vilajet, melyet

1913. Szerbia, Montenegró és Albánia közt osz-

tottak szét. Prizren. Cszküb, Jeni-Bazar és Dibre
.iizandzsákságokra oszlott. Nevét a Kos3zovo-.sík-

ságról (1. Rigómezö) kapta.

KoeszoTo-polje, 1. Rigómezö.
Kostajnica, adó- és polit. község Horvát-Szla-

vouországban, Zágráb várm., az Una balpart-

ján igen kies vidéken, a .'<ziklás Djed-hegy (246

m.) aljában : szolgabírói hivatal székhelye, van
járásbírósága és adóhivatala, takarékiM>nztára.

vasúti állomása posta- és táviróhivatallal. telefon-

állomása. K.-nak(t9io)417 háza é.<! 2090 horvát és

szerb lakosa van. Lakói Boszniával kereskedést,

továbbá ipart és földmlvelést znek. K. vára,

mely ma is meglehetsen ép; már a XVI. sz.-ban

fennállott az üna folyó szigetén. A török hábo-

rúk alatt gj-akran szerepelt; 1556. parancsnoka,

Luithaler a várat a törököknek 2000 aranyért

ata<ita, de árulásáért halállal lakolt ; a törökök
azonban 1596-ig birták a várat, amikor Drasko-
vics János bán a törököket megverte s a várat fel-

gyújtotta. 1624-ben Zrínyi Györg>', 1657. Erddy
Silklós bán leverte a törököket s tlük végleg
vi.<szahodította K. várát.

Kostajnica (Boifuyák-K.f, az ugyanily nev
járás székhelye Banjaluka bosnyák kerületben, az

Una jobb partján, kb. 2000 lak. 1556-ban a török

ostri»ni alá fogja, de Zrinyi Miklós fölszabadltja,

16ÍK). pedig Drasko\1e8 horvát bán 50,000 törö-

köt ver itt meg.
Kcsti^niiko SeliSte, adók. Zágráb vm. kostaj-

nicai j.-ban. iümo) 373 horvát lak., u. p. Majur, u.

t. Kix-ítajnica.

Kostaki (Cosiaki), román államférfiú, 1. Epu-
reano.

Kóetáltatás, a ferblinek nevezett kártyajáték

egyik mszava ; az osztónak azt a jogát jelenti.

Rémi Stfy Ijexikoy^o. XII. löt.

hti^y a két utolsó kártyát bizíjnyos megbatározott
dij mellett adhatja le a játékban résztvevölmek.

Koetanecki, Anton von, osztrák nemzetgazda-
sági író, .<zül.Myszakowbanl866jan.9. 1891-ben
rendkívüli, 1902. rendes egyetemi tanár lett Prei-

burgban (Svájc), 1910. rendes tanár a lembcni^i
megyetemen. Fbb mvei : Der wirthschaftliche
Wert vom Standpunkt der geschichtlichon For-
schung (1900) ; lX»r Lagerschein al« Traditions-
papier (1902) ; Arbeit und Armut (1909).

Ko8tÍEknjevac, adók. Zágráb vm. jaskai j.-ban,

(1910) 850 horvát lak., postahivatal, u. t. Krasic.
Kostan-tau, a Kaukázus 5151 m. magos csúcsa.
Koetel, adók. a lia.sonlónev hegység (1. Kosz-

tel-hegység) tövél)en. Várasd vm. pregradai j.-ban.

(1910) 1413 horvát lak., u. p. és u. t. Pregrada.
Kostel (csehül : PódivinJ. város Göding mona

kerületi kapitányságban, a Tliaya és vasút mel-
lett, (1910) 244 lak., cukorgyárral ; Cyrill szláv
apostol 68ö. állítólag r^ városházának kriptá-
jában mondta az els misét mor\ a földön.

Kostel., növénynevek után Kosteletzky Vin-
zenz Franz, Prágában az orvosi botanika tanára
(megh. 1887.) nevének rö\idltése. Mvei : Clavis
anal^lica la íloram Bohemiae phanerogamicaui
(Prága 1825) : Allgemeine medizinisch-pharmazeu-
ti.xche Flora (u. o. 1831—36, 6 köt.).

Kostelec nad Labem, város, 1. Elbekosteletz.
Kostelec nad Orlici, város, 1. Adlerkosteletz.
Kosteletzky. Vinzenz Franz, 1. Kostel.
Kosten, az ugyanily nev járás székhelye Po-

sen porosz kerületben. (i9io) 7810 lak., vasöntés-
sel, cukor- és szivarkószítés.sel : rültekházával.
Fontos vasúti csomópont.
Koetenko, Leo Feof'auoiics, orosz tábornok és

utazó, szül. Szentpétervárott 1842., meghalt u. o.

1891. okt. 10. Közép-Ázsia felkutatása terén szer-

zett érdemeket; 1873. az Amu, 1876. a Pamir
vidékére vezetett expedíciót. Orosz nyelven Írott

fmvei Közép-Ázsiáról, Bokharáról és Kínáról
szólnak.

Koster. Eduárd Bernard, németalföldi költó,

szül. Londonban 1861 szept. 14. 1896 óXa a De
KederlandscJte !^pedator c. folyóirat szerkesz-
tje Hágában. Mvei : Gedichten (Leiden 1888)

:

Liefde's dageraad (A .<^zerelem hajnal-hasadása,
Deventer 1890): Niobe (Doetinchem 1893), a mo-
dem németalföldi irodalom egyik legjelentéke-

nyebb epikai költeménye. K. teljes Shakespeare-
forditáson dolgozik, melybl eddig több tragédia
jelent meg.

Koetheim, község a hesseni nagjberoegség
mainzi kerületében, (i9io) 7473 lak., vegyészeti
gyárakkal, mkógyártás, bortermelés.

Koetic, Tjoza, szerb költ, 1. Koszties.

Kostrena Sveta Barbara, adóközség Modrus-
Fiume vm. su.-iaki j.-ban. (19101 472 horvát lak.,

u. p. és u. t. Bakar.
Kostrena Sveta Lncija, adók. Horvát-Szlavon-

országban, Modrus-Fiume vm. susaki járásában.

(1911) 1552 horvát lakos.'^L K., valamint a szóm-
szédos Koíftrena Sveta Barbara (l. o.) a buo-

carii félszigeten fekszik. Innen kerülnek ki a leg-

jobb tengen'>szek s idevalók voltak azok a matró-
zok is. kik az osztrák-magyar é.szaksarki expe-
dícióban (Weyprecht és Payer alatt) részt vettek.
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valamint (Jrth János (János fherceg) Sta Mar-
gherita hajójának tengeitíszei is.

KostreSi, adók. Zágráb vm. kostajnicai j.-ban,

(1910) 298 szorb lak., u. p. ós u. t. Sas.

Kostyán, kisk. Turócz vm. turóczszontmártoni

j.-ban, (1910) i-88 tót és magyar lak. : postaügjmök-

s<''g, n. t. Turóczszentmárton.

KoBÚt, község, 1. Nemeskostit.

Kosntány, 1. Géza, jogi Író, szül. Gyulajon
(Szabolcs vm.) 1841 jún. 29., megh. Budapesten

1908 nov. 12. Ügyvéd, majd 1868. Pest vármegye
tiszti tigyósze lett Budapesten. 1872-ben kir. al-

(Igyész, 1880. törvényszéki, 1893. ítéltáblai biró

ltt. Fiatal korában a Nefelejts c. lapba írt költe-

ményeket, ké.söbb a jogi lapokba szakcikkeket.

Önálló mve : Nevezetesebb bnesetek tára (Buda-

pest 1890-9.3, 4 köt).

2. K. Ignác, egyházjogá.sz, szül. Mátészalkán

1851 júl. 6. Pályáját 1872. a pesti kir. törvényszé-

ken kezdte, majd 1875. a pécsi, 1896. a pozsonyi

jogakadémián lett tanár, 1900. pedig a kolozsvári

egyetemre nevezték ki az egyházjog rendes taná-

i-ává. 1912—13-ig rektor voM.Wívqv. Amagyar al-

kotmány és jogtörte'nelem tankönyve (Budapest

1895); Az egyházi vagyon tulajdonjogának
alanyáról áltauUxin s különösen Magyarorszá-
gon (u. 0. 1897) ; Jogtörténelmi tanulmány Wer-
böczí azon állítása fölött, hogy a régi maayar
peres eljárás franaa eredet (Jog. Egyl. Érte-

kezések) ; Egyházjog (A magyar szent korona
területén lév egyházak alkotmánya és közigaz-

gatási joga, 3. kiad. Kolozsvár 1907) : A pálosok
története c. munkájával a M. Tud. Akadémián
|)ályadíjat nyert. E Lexikonnak is munkatársa.

3. K. Tamás, agrikulturkémikus, író, szül.

Nyirlugoson (Szabolcs vm.) 1848 niárc!.7. Gazdasági
ós egyetemi tanulmányainak végzése után 1871
szén a magyaróvári gazd. akadémiához nevezték

ki segédtanárnak, itt lett azután rendes tanár s

ott mködött 1903-ig, mikor is a budapesti orsz.

kémiai intézet és központi vegykisérleti állomás
igazgatójává nevezték ki. Számos, a hazai és

külföldi szaklapokban megjelent cikkén és tanul-

mányán kívül fbb müvei : Borászati vegytan

alapvonalai (Magyaróvár 1873, pályamunka);
Magyarország jellemzbb doMnyainak chemiai
i's növényélettani vizsoálata (Budapest 1877—
1881, pályamunka); Trágyázás alapelvei (n. o.

1887, Cserháti Sándorral): Gazdasági szeszgyár-

tás kezikönyve (u. o. 1891. Lázár Pállal); Tahir-
mányozástnn (u. o. 188^^^í-, Cselkó Istvánnal); A
szl és a bor (1896) ; A magyar búza és a ma-
gyar liszt (1907) ; Mezgazdasági kémiai techno-

lógia (1908). A kir. József-m(>gyotorai mez-
gazdasági kémiai technológia tanszéktjt három
(H'ig töltötte be. A M. Tudományos Akadémia 1894.

levelez tagjává választotta. 1883-ban megalapí-
tottii és 190'1-ig együtt szerkesztette C.-<erháti

Sándoiral a Mezf'igazdasági Szemle cím havi
folyóiratot.

KoSutarioa, adók. Pozsoga vm. novskal j.-ban,

(1910) S02 horvát lak. ; u. p. és u. t. fla.senovac.

Kos vá», a mai Koska helyén állott Veröczo
vármegyében. 1 386-ban urai, a Szeglaki Fülpo
család tagjai, a Horváthy-i)áithoz csatlakozván,
emiatt K.-t Gai*al (II.) Miklós ostrom alá vette

és megvívta. Ezután a Kórógyi család kapta ós
birta.

Eoswig (CoswigJ, város Anhalt hercegségben,

az Élbe partján, (igio) 9327 lak., gyufa-, papir- és
cserépedénykészítéssel. Közelében van Friederi-

kenbad, ásványvízforrással.

Kosz, fleg a gyermekek fején összegyl zsí-

ros mirigyváladék, leváló hámpikkely, kihullott

haj, piszok stb., mely tömeg különösen a fej

lágyán ül. Noha undorító, piszkos, genyedések
forrása és fentartója s hajhullás, fertzés stb.

származhatik belle, mégis a nép között az a
babona van elterjedve, hogy a kosz a még gyenge
csontot véd berendezés. A kosztömegeket ter-

mészetesen mindig el kell távolítani, de nem er-
szakosan, hanem olajos borogatá.sokkal és mo.sá-

sokkal. — K. alatt a favus betegséget is értik, 1.

Favus. —
- Állatorvosi értelemben 1. Koszosság.

Kosz, a magyar bucó (1. Bucó) népies neve.

Kosz V. lucerna-kosz (növ.), a Cuscuta epithy-

mum népies neve, 1. Aranka.
Kosz (Ko, Kos, Sztanko v. Isztanköij, a Spo-

rádok egyike az Egei-tengerben, Kis-Ázsia DNy.-i

partja mellett, Kalymno, Kappari és Niszyre szige-
tek közt, 52 km. széles és 10 km. hosszú, 286 km*
területtel, (1912) 22,069 török és görög lakossal.

Partjain jó kiköt nincs. Földje, kivéve a Dikhio
Vuno D.-i kopár lejtjét, igen termékeny. F-
városa Kosz, a sziget keleti partján van, 8000 lak.

Az ókorban itt Asklepiosnak híres temploma volt,

melyben Apellesnek híres Afrodité Anadyomene
képét rizték ; a templomhoz orvosi iskola tarto-

zott, ahol Hippokrates (1. 0.) is tanult. Ü és Phiie-

tas költ Koszon születtek. Kosz híres az ott ké-

szített finom, átlátszó selyemruhákról (restes

Coae). Asklepios szent kerületének tekintélyes

maradványait 1902—3. tárták föl. A középkorban
Isola di Ijango volt a neve.

Kosz (cos), keletindiai mérföld = 1828'78 m.
Kósza pocok, 1. Vízi pocok.
Koszkol Jen, fest, szül. Dorogon (Esztergom)

1868 ápr. 30. Esztergomban és Budapesten járta a
gimnáziumot, 188-tl a mintarajz-iskolában
Gregus János, Székely és Lotz vezetése alatt há-

rom esztendeig tanult. Innen külföldre utazott

;

volt Rómában, Velencében s Német<irszág na-
gyobb városaiban. K. legörömestebb az aquarell-

és pa.sztell-festé8zettel foglalkozik s csendélet-,

valamint genreképei a budapesti kiállításokon

már nem egyszer feltnést keltettok. Konylui-
rsemlélet c. vlzfestményére 1896. az Esterházy-
díjat kapta.

KoszkoToba - hattyú (Cosroroba coscoi'oba
Mol. = Cygnus rhioni'i Iliig., AUat). a Lúdalakuak
rendjébe " tartozó madárfaj. Házilúd nagyságú,
fehér .szárnyának hegye fekete, csóré és hiba

piros. Az igazi hattyúktól abban különbözik,
hogy nyaka rövidebb, mindig fölfelé tartja és

csdje ho.sszabb. Patagonlában, Chilélx»n és Para-
guay baii honos.

Koszlov, 1 . székhelye K. janisnak Tambov orosz
kormányzó.sngban, vasút mellett, (i907)45,030 lak.,

faggyuolva.sztókkal. gyertyaöntéssel, gép-, do-

hány- és bórgyártá.s.sal, élénk galxina- és szarvas-
marhakeraskedé.ssel.-- 2. K. v. Eupatoria, kiköt*
Tauria orosz kormányzóságban, a Krim-félsziget
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Ny. i oldalán. 18,931 lak. 1854—5&-ben a franciák

fstönikOk f6állomá«i volt,

KoszloT, Péter A'., orosz ezredes és Azsla-

kutntó. szül. líuchov.st'inában (Szmolenszk) 1863.

lf^}^9_90-ben ró-sztvett Pjevzov Kelct-Turk(\-<z-

tánba t\s a Kiionlühüz tett utazásában. 1893-ít-Í5;

Robozovszkival a Tlensan és Nansan-he^Y^éghez
vezetett expodii'ióban vett részt. 1899— 1901-ig

rtz A'fHi (i il'l fels Hoangho és Mekong vidékeit

tani ; 1908-ban újból bels Áz.siában

járt. I

. , nyel az orosz tudományos aka-

démia néprajzi múzeumában vannak. Utazásai-

nak leírá.'*ai »>s eredményei oro.<z, angol és fran-

cia nyelven jelentek meg.
KoBzmisz, 1. Cotnnas és Kosnuis.

Koszorány iazelött: Koczuricz), Xyitra vni.

IM.styéni j.-ban, (i9io) 206 tót lak.; u. p. Rákfalu,

u. t. Vágterbete.

Koszorú, 1. köralakü növényfonat levél- és vi-

\. kz ókorban lakomákon, vallásos áldo-

luitatásakor a fej-K. volt használatos.

i\ !ii' nt s('n üürögországban terjedt el használata,

ahol a gyztes hadvezér s a versenyen nyertes

költ homlokát babérkoszorúval ékesítették. A
kíVzépkor elején a hercegek jelvénye, amibl a

Vili. BZ. idején a A-oroxa keletkezett. Ma a haja-

donok jelvén\e (menyaa-<zonyi K.). Sírokra em-
lékdlszUl valosziuUleg annak az építészeti oma-
mensnek nyomán kezdtt'k alkalmazni, amely a

románstílü emléképületeken jelen meg el.ször.

L. még Koszorúvirág és Corona.
2. K.. a XIX. sz. els felében dívott társas

táne ; szerzje Köheani 'ióisef táncmester volt,

zenéjét RózsavohiijÍMÍLt]í. írta. Öt szakasza (íigu-

liija) fölött a következ címeket találjuk : 1. Lassú
séta ; 2. Kei-eszt lejt : 3. Beálló ; 4. Hegyez ; 5.

Szapora. A század közepén divatba jött kering
és polka ezt a tánefajt is, mint a vele egyidben
dívott körmagyart (1. o.) kiszorította.

Koszorú, 1. a Tudományos Gyjtemény c. havi

folyóirat szépirodalmi melléklete, mely az 1821—
1827-ig megjelent Szépirodalmi Ajdiulék helyét

1H28. elfoglalva s új címe mellett a régit is meg-
tartva (K. Szép-literaturai. ajándék a Tudomá-
nyos Gyjteményhez) Vörösmarty szerkesztésé-

ben 1841-ig állt fönn Pesten, összesen 13 évf.

(VIU— XX.). — 2. A'., szépirodalmi s általános

müveltségterjeszt hetilap. Mint a Szépirodalmi

Figyel folytatását szerk. és kiadta Arany Já-

nos 18fi3 jan. 4-tl 1865 jún. 25-ig Pesten. Heten-
ként változatos és értékes tartalommal jelent

meg. de i)ái'tolá.s hiánya miatt megszúnt. — 3. AT.,

a Petfi-Társaság havi közlönye, szerk. Szana
Tamás, 1879— 1882-ig. ekkor átalakult hetilappá

s az utolsó évfolyamot (1885) Ábrányi Kmil szer-

k«»sztette. Túlnyomóan szépirodalmi tartalmú lap

volt. — {. K. címen népies füzeteket adott ki a
M. prot. irod. társ.

Koszorúerek, 1. Koszorús mrö' és viverek.
Koszorúia v. süvegfa, favázas épületekben az

a víz^^z intés gerenda, mely a .szárfákat fölül össze-

köti. 1. Favázas fal (1. ábra: w gerenda).

Koszorú-ítige. 1. Fögc.
Koszorúgyalu, 1. Hinizgyalu.
Koszorú-nyilpont ilmyDia), 1. Koponya.
Koszorúpáxkány, i. Koronázópárkány.

Koszorús, kisk. Bars vm. garamszentkoreszti

j.-han, (1910) 489 tót lak. : u. p. Jánosgyarmat, u. t.

GaramszentkoiX'szt.

Koszorús költ (poéta laureatusl volt a görö-

gök és romaiak mintájára a középkorban é.s kü-

lönösen ( )la><zorsz;ltrban a XIII. sz.-lg az, akit a
k()ltészot terén reudezett versenyekben a gj'öze-

lem jeléül koszorúval tüntettek ki. Olaszország-

ban e koszorúzás a Capitoliumou történt Rómá-
ban (pl. Petrarca 1341). Angolországban a K.(poet

laureate) címét a király adományozza (pl. K. volt

Tenny.son).

Koszorús ver- és viverek v. koszorúerek

Iartériáé et vernie ccyronariae) olyan erek, amelyek
az általuk táplált .szervet körülfogják. így a szíven

és a gyomron találunk K.-et.

Koszorúvirág (otfv.) akárminö vúrág lehet,

vagyis koszorút sok mindenféle virágból szokás

fonni. Nevezetesebb K. azonban a mirtusz, rózsa,

szegf, Chrysanthemura, nefelejts, búzavirág,

szalmavirágok stb. A Hyimnni trigretrumból fon-

ják a mohakoszorút.
Koszosság, 1. Kosz és Favns- — K. állatokon.

Rendszerint koszos egerekrl ragad út a fertzés

fleg a macskákra, néha házi njnilakra és a ku-

tj'ákra, amikor a fejen vagy a lábakon hasonló

varok keletkeznek, mint az ember K.-a esetén. A
karmok környékének, de néha a házi nyulak
egj'éb testi'észének megbetegedésekor is varok

helyett vaskos, repedezett pörkök fejlödnek. A
betegség gyakran niiagától is, de fleg megfelel
kezelésre gjógyul. Állatokról a K. az emberre is

átragadhat. A tyúkok K.-a, népiesen tarajpenész,

nagyon gyakori, melyet az Achorion Schönleinü
gombának egy válfaja okoz. E K. képe és oko-

zója elüt az emlsök K.-ától, emiatt egyes szer-

zk önállí) betegségnek tekintik és Lophophytia
néven említik. Tanácsos a beteget az egé^sége-
sektl elkülöníteni é,sa baromflólat megtisztítani

és ferttleníteni.

Koszt, horogvessz, v. horogszerszám nyele.

Kosztaíalva, kisk. Szohiok-Doboka vm. ma-
gyarlni)osi j.-ban, (i9io) 717 oláh lak. : u. p. Kupsa-
falva, u. t. Oláhlápos.

Kosztajnica, 1. Kostnjnica.

Kosztarika, köztársaság, l. Costa Rica.

Kosztbaadás, kosztbavevés, a tzsdei liatju-

idöüzletek halasztá-sánál elforduló kifejozé.sok.

Ha ugyanis a hau.«sior spekulációja nem válik

be ('s a papiro.sok a vétel óta estek, vagy ha azt

várja, hogy az árfolyamok még tovább fognak

emelkedni, nem «fedez be)>, vagj'is nem adja el

veszteséggel a papirosokat, hanem keres valakit,

aki neki a papirosokra a jöv hó végéig kölcsönt

ad, még pedig úgy, hogy helyette a folyó havi

ultimókor átveszi a papirosokat és ellonért4>kü-

ket kifizeti. .A jöv havi ultimókor azután az a

hau.ssier. aki így papirosainak elzálogosításával,

reportáklsáml halaf^ziotta engagementját. köte-

les lesz a papiro.sokat attól, aki ideiglenesen át-

vette, kosztba vette azokat, visszavá-sárolni. .A

baissier viszont szintén halasztani akar, ha si)eku-

láoiója balul üt ki és a papirosok nem estek, do

emelkedtek. Ultimókor azonban mégis szállítania

kellene, de nem tud, mert nincsenek birtokában

a papirosok. Rorosnie kell tehát valakit, aki köl-
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csönadja neki a papirosokat, vagyis tzsdei nyel-

ven szólva, kosztba adja neki. Kz a deport-üzlet

lényege.

Kosztéi-hegység, a Macelj-hegység egy része,

leginkább miocén halmokból áll Várasd vm.-ben.

Kosztesd, kisk. Hunyad vm. szászvárosi járá-

sában, (1910) 770 oláh lakossal ; u. p. és u. t. Szász-

város.

Kosztics (Kostié) Lázár (Laza), szerb költ,

szül. 1841 febr. 12. a bácsmegyei Kovilyon, megh.
Bécsben 1910 dec. 9., eltemették Zomborban. Jogi

tanulmányokat végzett Pesten és Bécsben. Elbb
tanár volt Újvidéken, azután városi fjegyz s

egylzben országos képvisel. Szakítva a politikai

élettel, elbb Szerbiába, utóbb Montenegróba köl-

tözött, hol a hivatalos lapot szerkesztette. A 90-es

évek elején visszatért Magyarországba s meg-
nsülvén, végleg Zomborban telepedett le. Külö-

nösen drámai munkásságával alapította meg hír-

nevét. Ót tekintik a szerb történeti tragédia meg-
alapítójának. Legsikerültebbek: Máksim Crnojevic

(1866) és Pera Segedinac (1887). Nagy míivészet-

tel fordította szerbre Shakespearet (111. Richárdot,

Hamletet, Lear királyt, Romeo és Júliát) és

Homerost. Más költi müvei közül balladái kel-

tettek nagy hatást. Összes költeményeit a szerb

Matica adta ki Újvidéken 1909.

Kosztin-sáx, tengerszoros
,
Novaja-Zemlya és

a Mesdusár-szigetek közt az Északi-Jegestenger-

ben, 45 km. hosszú ; számos sarki utazás révén
hü-essé vált.

Kosztnic, város, 1. Konstanz.
Kosztolány, községek, 1. az összetételek alatt

(Fenyökosztolány stb.).

Kosztolányi, i. Dezs, költ, szül. Szabadkán
1885 márc. 29. Iskoláit szülvárosában, a tllozó-

flát a budapesti egyetemen végezte, majd 1907.

a Budapesti Napló modern írói gárdájába lépett,

újabban a szépirodalmi folyóiratokba (M. Figyel,
Nyugat, A Hét, Élet) dolgozik. Vampa és Lehotai
néven ír esztétikai és kritikai cikkeket is, de
írói nevét verseivel alapítottameg. Újszer, egyéni
jellem költészete szimbolikus irányával széles

körben keltett figyelmet. Els könyve, mely is-

mertté tette nevét, a Néay fal között c. versciklus

(1907) ; második versciklusa, A szegény kis gyer-

mek panaszai, 1910 óta négy kiadást ért ineg

;

legújabb verskötete a Mágia (1912). Verseibl
több le van fordítva németre is. Elbeszéléseinek

(Boszorkányos esték 1908 ; Bolondok 191 1

;

Beteg
lelkek 1912) nagy része Is megjelent németül Die
ma^ische Laterne c. 1913. Irt egy drámai for-

májú mvet is, A lotuszevk cím mesejátékot

(1911). Sokat fordít idegen költkbl is, így Mau-
passant összes verseit (1909), Moliére Szeleburdi-
ját, Wilde Páduai liercegn-jét (elbbit a Nem-
zeti, utóbbit a Magyar Színház adta el 1910.,

ill. 1909.). Kisebb mfordításai ö.sszegyjtve Mo-
dern költök 0. alatt 1914. jelentek meg.

2. A'. Györm, másként rendesen Georgius
Polycarpus, 1. Mátyás király diplomatája ós hu-
manista, 87,111. Kosztolányban (Nyltra). meghalt
Rómáién a/ 1489. év utíin. Tanulmányalt Qva-
riuo humanista alatt P'errai-ában \égezt« ; itt

fíauus Pannoniusnak tanulútársa volt és Vitéz
János támogatta. liövS-ban mint Mátyás kiiiily

titkára a klr. kancelláriában volt alkalmazva és

nemsokára diplomáciai megbizatásiian járt a kül-

földi udvaroknál. 1468-ban mint «apo8toli írnok

»

pápai szolgálatba lépett. 1472-ben IV. Slxtus

pápa a megüresedett veszprémi és székesfehér-

vári kanonokságokat adományozta neki (viláiíi

ember létére). K. 1489. még élt ; halálának Id-
pontja kétes. Levelel és költeményei közHl t<jbb

reánk maradt. V. ö, Fraknói, Mátyás kli-álj-

diplomatál, I. (Századok. 1898 1. s köv. 1., hol a

régebbi irodalom [Reumont, Ábel Jen] is fellel-

het). Ábel J. a Phllolog. Közlönyben írt róla

György kalocsai érsek c. alatt (1880, 32. old.).

3. K. Gyula, fest, 1. Kosztolányi-Kann.
4. K. László (nemes-kosztolányt), báró, tábor-

nok, szül. Kosztolányban 1739 jún. 30., megh.
ugyanott 1806 jímlus 30. Már mint 15 éves ifjú

a 2-lk magj^ar gyalogezredbe lépett és részt vett

a hét éves háború három els hadjáratában,

késbb a török elleni háborúkban timt ki s 1788
máj. 29., mint elrs, VaszUey helység mellett egy
2000 fnyi török dandárt megszalasztott. A kö-

vetkez évben (1789 aug. 28.), midn Clerfayt

osztrák tábornokot 25,000 fnyi török had Mehá-
dla mellett megtámadta, K. lovasrohama döntötte

el az ütközet sorsát. A csata után vitézségéért

a lovag-keresztet, majd késbb a bárói rangot
kapta. Utoljára (1793) a lauterburgi vonal bevé-

telénél tüntette ki magát : a rá következ évben
tábornoki ranggal nyugalomba vonult.

5. K. Mór (nemes-kosztolányi, alsó- és f'elsö-

kemenczi), százados, szül. 1806 nov. 27., megh.
Nemes-Kosztolányban 1884 máj. 16. A honvédség
felállításakor belépett a magyar hadseregbe szá-

zadosi ranggal. Móga ós Görgey alatt véglgküz-

dötte a szabadságharcot .s az utóbbinak Komárom
alól történt elvonulásakor Klapkával maradt a
várban. A kapitulációt mindvégig ellenezte a

Komárom átadása után visszavonult birtokaira.

6. K. Sándor, ferencrendl szerzetes, XVIII. sz.-

bell író. Lelkész volt Körösladányban. Mvel : Egy-
házi beszédek (2 köt., Pozsony 1794) : Böjti na-

pokra rendeltetett beszédek (4 köt., u. o. 1798)

;

Károm szaJcaszokra osztott szent Iteszédek (Pest

ós Pozsony 1800).

Kosztolányi-Kann Gyula, fest és építész,

szül. 1868 jau. 9. Budapesten. Építészi oklevelet

szerzett, de már 1888. festeni Is tanult München-
ben HoUósynál. Elsf> kiállított képe csendélet

(1889). Bár 1893. Holzmindenben. Németország-
ban, építósztanári tanszéket kapott, számos kül-

földi tanulmányút után 1895. végleg Budapesten
telepedett le s fképp tájképekkel vett részt a ki-

állításokon. Szeptemberi délután cím mvére
1911. a Ráth-díjat kapta meg. Tornác c képe
(1901) a veszprémi, Lussingrande v. mve (1905)
a Szépmüv. Múzeumba, Vízparti sétány (1910)
és Hollandi házak (1906) c. kepei úllamtuíajdonba
kerültek. Összegyjtött Ideális épülettervel Bécs-

l)en jelentek meg Schroll kiadásálmn. Architek-
tonische Skizzen u. Studien címmel (I. köt. 1902.
II. k. 1909). Budapesti épületei közül legismer-
tebb a Kelonhesíyiuti Mterem-bérház. V. ö. M-
vészet II. 1903.

Kosztolna, községek, I. Nagjfegyházas és Vág-
fiiiihií ni.
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KoaxtoBuuroT, Xikolaj, orosz törtéoetiró, szül-

Osztrof^oezbao (Vorones korm.) 1817., meghalt
Szent-Pétervárott 1885 ápr. 19. Blöatör ki£oro6z

nyelv«n adott ki költeményeket Jeremija Halka
álnéven, de mikor az orosz kormány ezt eltil-

totta, a törtteetírásnak saentelte életét. Több mü-
vet írt a koaákok történetérl (Chmielnicki Bog-
dán élete, 4. kiad. 18S4). azonklvHl megírta a
novgofodi ée peikovi orosz köztársaságok törté-

netét (1863. 2 köt.) és Oroszország történetét

Bevewtesebb fiainak életrajzaiban (1873. és köv.

években).

Koeztoe horgászat, a halfogásnak az a neme,
niidön a horog inánál fogva vesszre van kötve.

I.. Halászat.
Koaatoa borog v. csapó horog, 1. Halászat.
BoHArana, 1. karmánupóság Oroszország kö-

zéped részében Vol(«da, vjatka, Nizsegorod, Vla-

dimír és Jaroszlavl között, 84,695 km> területtel,

(1907) 1.700.900 lak. A kormányzóság a Volga víz-

környékéhez tartozik ; ennek hajózható mellék-

folyói : a K. és mellekvize a Vioxa, az Unzsa és

Vetluga. Nagyobb tavai a Galics (57 tan*) és a

(^sukloma (-43 km*). Majdnem egész K. permi
képzdményekbl áll. Az idjárás meglehetsen
zord és nedves. K.-ban az évi középhmérséklet
2b*. a júniasi 257o és a januáriusi —23' 7*. A
megmúvelt föld alig teszi az egész területnek

>/j-ét. Legjobban megterem a len, kender és

burgonya : a nag>' kiterjedés erdkben az erd-
gazdaság virágzik. Az állattenyésztés nem jelen-

tékeny, csakis a méhtenyésztés. Bányá.szatot csak

az ünzsa mentén találni foszfátokra. Az ipar

ujabban fejldésnek indult: legnevezetesebb a
.<zöv- és bripar. A kereskedelmet a Volga hajóz-

ható mellékvizeivel va.<úthálózat élénkíti. K. föl

van osztva a következ 12 járásra : K., Baj, Galics,

Jurjevec, Kinosma.Kologriv, Makarjev, Nerekhta,

Szoligalics, Csukhloma, Vamavin és Vetlnga. —
2. K; az Dgyanily nev kormányzóság és püs-

pökség szétítdye a Volga és a Kosztroma folyó

<jsszofolyásánál, az elbbinek balpartján, vasút

mellett, hm?) 46,700 lak., pamnt- és lenszövkkel,
brgyártá&sal, hajókészítéssel, gépgyárakkal, vá-

szon-, len-, br-, termény- és sókei^^edéssel, nyil-

vános könyvtárral és középiskolákkal. A na-

gyobbára újabb házakból álló város legszebb épü-

lete a halmon épült székesegyház.— 3. A, a Volga
320 km. hosszú baloldali mellékfolyója, 140 km.
hossiteágban hajózhat<!).

ITiMiiIliin (fr. costume, jelmez, öltözet), a népek
és nemzetek viselete, ruházata a különböz kor-

.szakokban. A K.-öt minden idben az éghajlati

viszonyok, a népek jellege határozta meg. A K.
eredetileg nemzeti viselet is volt, mely az osztá-

lyok, fajok és nemzetiségek közötti különbséget
is fpltüntotto. .\ római viselettel együtt kezddött
a íUtxUei szó mai értelmében ; Róma után Bizánc
követtcezett, a viaeietbe több szín, több keleti

élénkség vegjrült : a keresztes hadjáratok után a
népek és nemzeti.<égek közötti nagy különbségek
a K.-ben sznni kezdtek s a XI. sz.-ban bizmiyos
egységesebb divat indult ki hol Franciaország-
ból, hol Spanyolországból. Néha az olasz befolyás
érvényestilt az általános divatban, a XIV—XV.
sz.-ban a flandriai és burgundi viselet volt az

irányadó ; ekkor kezddtek a divat túlzásai és
kinövései. A XVi. sz. közepén a spanyol viselet

dominált, mig végre a XIV. Lajos korabeli viee-

letek ée szidások új korszakot teremtettek. A
nemzeti vitdet mindenütt els sorban a pórnép
viseletére van ali^)itva, a magyaroknál azonban
a magyar nemzeti díszruha különös specialitás

s a k.-törttoet legérdekesebb lapjait tölti meg.
A különböz jelesebb színpadok vezeti s egyes
híresebb színészdc igmi sokat tettek a K. történeté-

nek kutatása és a r^ viseletek korhú bemuta-
tása érdekében. L. még Magyar viselet.

hvdaiomt. Wein, KoMOmknade (u ókort é« kOséphort
tányaUa), t kAt, Stnttsart 186S—7S, 2. kiad. 1881—188B

;

HeiM, Costsraes fnui^ais. Pária 188« ; PaaqBAt, ModM et

otMtWBM kistorlqvM, u. o. 180S—«4: KretschiBer éa Bohr-
bach, Die Trackto der VSlker. S. kiad. Leipaiff 1880—SS:
Hottenratb, Trachten der Völlcer altér nad asaer Zeit, S.

kiad. Stattgart 1882—90; Baciaet, Le ooetuae hlstoriqae.

Paris 1876—86 ; Palke, Kost«mg«aekiehte der Kaltarrfttker,

Stattgart 1881 ; Heteer-AlteMd^ Traektea, Kustwerte .
GeriUsckaftea vom trflbestea Mittelalter ]ii» Bade dea 18.

Jahrbonderts. 8. kiad. Praakfurt 1879—90.

Kosztözlet, tzsdei kifejezés, I. Kosztbaadás,
kosztbavevés.

Koezra, a Kama baloldali mellékfolyója Perm
orosz kormányzóságban, 320 km. hosszú, ebbl
130 km. hajózható : partjain rezet, vasat, kszenet
és gipszet bányásznak.

K6t, kisk. Zala vm. alsólendvai j.-ban, (1910)

234 magyar lak. ; u. p. és u. t. Alsólendva.

Kóta, 1. (franc, cote), építészi és mérnöki raj-

zokba (különösen alaprajzokba és metszetekbe)

beírt számjegyek, melyek az egyes alkotórészek

méreteit, azoknak egymástól való távolságát stb.

jelzik. — 2. K, 1. Hanajegyek. — 3. A'., nagy
gyékénynyaláb, mely kötélhez ersítve s a víz

felszínén úszva, mutatja azt a pontot, mely felé

a halászok a hálóval keríteni akarnak.

Kótaisi (japán, kó = császári, tai = nagy,

8i = gyermek), a. m. trónörökös.

Kóti^, nagyk. Szabolcs vmegye nylrbogdányi
j.-ban, (1910) 4068 magyar és töt lak. ; vasútállo-

más, posta- és távbeszélhivataí.

Kotáng v. katáng (bQt.), I. Oichorium.
Kotangens, 1. Trigonometriai számok.
Kotányi Zsigmond (algyi), a m. lór. állam-

vasutak forgalmi igazgatója, szül. 1855. Szöge-

den. A bécsi megyetem elvégzése után a Tisza-

vidéki vasút szolgálatába lépett, 1881. pedig e

vasút államosítása után az államvasutak tiszt-

viselje lett Kassán, majd a miskolezi tlzletveze-

tségnél : 1886. az igazgatósághoz helyezték, ahol

1894. ügyosztályfnök, három év múlva .szak-

osztályfnök, 1899. igazgatóhelyettes, 1905. pedig

igazgató lett. Ugyanez évben megkapta az udvari

tanácsosi címet. Az államva.<utak nagyarányú
fejlesztésének egyik legkiválóbb munkása ; nagy
része volt a zónaid behozatalában s a forgalmi

utasítások és szabályzatok modem alapokra fek-

tetésében is. A magyar vasúti és hajózási klub-

nak, mellnek mködésében tevékenyen közre-

mködött, alelnöke.

KotaRadz8a,fóvárosa Acsinnak (l.o.) Sznmátra
szigetén.

Kotarnin, C„H,|N04. Benzolból színtelen,

csillagszerük) csoportosult, 132*'-on olvadó tk-
ben tarístályoeodík, melyek forró vízben kevéssé.
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alkoholban s éterben jól oldódnak. Oldata lúgos,

lígjsavú szekundér bázis. Nitrogénatomjához me-
tilgyök kapcsolódik,vagyis a HN'CHg atomcsopor-

tot tartalmazza, mibl következik, hogy nitrogén-

atomja nincsen gyrüszGrü kötésben. Vizes oldat-

ban három tautomer alakja van egymás mellett

jelen és pedig mint qnartér ammoniumbázis, mint
alkohol (karbinol-alak) és mint aldehid. A K. tulaj-

donképen aldehid, de az aldehid- és aminocsopor-

tok közelléte folytán könnyen lép fel gyrs záró-

dás a molekulában és ezzel kapcsolatban az em-
lített tautomer alakok keletkeznek. Metiljodid ha-

tására metil-K.-metiljodid CuHi^íCHJNO^.CHsl
keletkezik belle, melybl lúggal nitrogénmentes

aldehid : kotarnon hasad le. Ez utóbbi oxidációkor

kétbázisú savat, kotarnsavut szolgáltat. A K.

redukciókor hidrokotarnint CjgHjjNOg, VjHjO
szolgáltat. A K. rendkívül keser íz, savakkal
jól kristályosodó sókat alkot. Keletkezik opiansav

mellett a narkotin oxidációjakor

:

C,,H„0,N+0+H,0=C\,Hj,0,N+C.oH,oO,
narkotin K. opiansav

Legcélszerbben 1-4 fajsúlyú salétromsavval vé-

gezzük az oxidációt. Az oldatból a K. lúggal le-

választható. A K.-t fképen mint vérzéscsillapítót,

kivált móhvérzésnél alkalmazzák. A gyakorlat-

ban fképen sósavsóját és ftálsavsóját használ-

ják.Az oíbXMtstipticin néven (sárgásfehór,132«-on

olvadó lapocskák), az utóbbit stiptol (sárgás, víz-

ben jól oldódó por) néven.

Kotau, a kinai öskultuszban és a hajdani csá-

szárok vagy helyetteseik eltt szokásos hódolat

kifejezése mély meghajlással és a homloknak
háromszor a földhöz érintésével.

Eotel, város, l. Kazán, 3.

Kotéria (franc, coterie), eredetileg a. m. tár-

sulat, társaság, továbbá olyan kör, melyben min-
denki bizonyos részletet fizet, innen zárt kör

;

azután párt, midn egy másik párt ellenében, még
pedig az utóbbinak hátrányára tanácskozik, miért
is gúnyos értelemben a. m. klikk, 1. Klikk.
Kothomos (gör.), 1. Kotumus.
Köti, Bomeo szigetének vidéke, 1. Kutei.
Kotile (gör. kotyle), két fül, merítésre és

ivásra szolgáló görög csészeforma. Mint mérték-
egység régebben 0"27, késbb 0205 1.

Kotillon, 1. Füzértánc-
Kotinga-félék fCotingidae, áuat), az Éneklk

rendjének és a Kiabálók (Clamatores) alrendjé-

nek egyik családja. Külsejük általában és kivált-

kép csrük részben a varjakéra, részben a rigókéra
emlékeztet. Lábaik rövidek. Tollazatúk durva,
lesímuló. Alsó gégefejüket harangalakú húskép-
zödmények borítják, vagy légzöcsövük tág kam-
rává bvül. Ezzel a készülékkel idézik el jellemz,
ers hangjukat. Dél-Amerika serdeit népesitik.

Nevezetesebb fajaik : akajminusmculár (Cejiha-
hpteriis calwts Qm.), a »isnkos madár (Cepha-
lopterus ornatns Geoff.), a harangozó madár
(Charmorhmichus midicotlis Vioill.), a szirtima-
dár(Riipicola irocea L.) és az örvös kotinga (Co-
tingn cxnrta Kuhl.).

Kotiroz&s (franc, coter), valamely értékpapír-
nak fölvétí'le a hivatalos tzsdei árjegyzési lapba.

Az órtéktz.'<dékon rendszerint csak azok az ér-

tékpapírok a tzsdei forgahim tárgyai, melyek

a tzsde elöljáróságának engedélye alapján és

bizonyos föltótelek teljesítése után a hivatalos

árjegyzésre bocsáttatnak. A budapesti árú- és

értéktzsdén kizárólag a tzsdetanács határoz

a K. fölött. A bécsi tzsdén a K. engedélyét a

tözsdekamara javaslatára a pénzügyminiszteradja

meg. — KA illeték, az a díj, melyet az érték-

papírok kibocsátói a tzsdének vagy egyszer-

smindenkon'a, vagy évenkint fizetnek azért, hogy
az illet papir a hivatalos árjegyzési lapba föl-

vétetett, illetleg, hogy forgalomra jogosítottnak

elismertetik.

Kotka, 1873. alapított kikötváros Wiborg
finn kerületben, a F"inn-öböl É.-i partja közeléten

fek\' kis szigeten, vasút mellett, kb. 6000 lak.,

frészmalmokkal és fakereskedéssel.

Kotlás, a madárnál az az ösztönszer állajx)!

ós idtartam, midn a madártojásain ülve, fiókáit

teste melege által költi ki, 1. Költés-

Kotlett, 1. Cotelette.

Kótliget (azeltt : Kotyíklet), kisk. Bihar vm.
magyarcsékei j.-ban, (üuo) 654 oláh lak. ; u. p. és

u. t. Drágcséke.
Kotlin, a Finn-öböl keleti végében fekv ala-

csony sziget, a Neva torkolata közelében, 15 km'*

területtel ; rajta épült Kronstadt (1. o.) vára.

Kotljarevszkij, Iván Petrouics, kis-orosz költ,
szül. Poltavában 1769 szept. 9. (aug. 29.), megh.
u. 0. 1838 nov. 10. (okt. 29.). K. volt az els, ki

költeményeit kisorosz nyelven irta és így te-

kinthet a rutén irodalom megteremtjének. Leg-
jelentékenyebb munkája a travesztált Aeneis:
Vergilieva Eneida na ukrájinszku movu perelico-

vana (Szent-Pétervár 1798), mely a szabadsá-

guk elvesztése folytán elkorcsosult kozákokat
gúnyolja. Egyéb mvei : Moszkal-Csarivnjik (A

varázsló katona, kis-orosz operaszöveg 1 felvonás-

ban); Natalka Poltavka (Poltavai Natália, kis-

orosz vaudeville). összes mvei legutóbb Kievben
jelentek meg (1911).

Kotló, a tojásokat kikölt baromfi. A gazdasz-

szonyok elbb kipróbálják, hogy türelmes, «jó

ül»-e a K. Alája testnagysága szerint 17—19—21
tojást rakunk, melyek 21 napnál nem idsebbek.
Kotmány (azeltt: Kotman-Lehota), kisközség

Nógrád vm. losonczi j.-ban, (1910) 707 tót lak.

;

u. p. Vámosfalva, u. t. Lónyabánya.
Koto, 1. a szudán-négerek egyik ága az Alsó-

Blnue és a Niger balpartján. Fejük egyik felét

borotválják.arcukat pedig a homloktól az állig hú-
zódó metszéssel torzítják el. — 2. A Basszongo-
Mino (1. 0.) néger törzs elavult neve.

Koto, 13 húros japáni hangszer.
Kótogó (bány.), 60—70 cm. hosszú, 8—10 cm.

szóles, 2—3 cm. vastag száraz bükkfahasáb, mely
emelkedettebb helyen zsinórokra van fölakasztva
és melyet fakalapáccsal ütögetnek, ha az id el-

érkezett, hogy a munkások a bányába szálljanak.

Ennek hangja lilvja a bányászt munkára és

ennek hangja kiséri harangozás helyett uttilsó

útjára is.

Koto-kéreg, bolíviai eredet drog, melynek
fözetét, tinkturáját hasmenés ellen használják.
Hatóanyaga egj' csíps, keser anyag : a kotoin.

Kotoko, néger töi-zs. 1. Makari-
Koton, l. (hndom.
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Kotonu. Franoía-Nyuiwt-Afrika ef^yik jelen-

tsebb klkötöv&rusa, moly hajdan a dahomei sxul-

tán fenhatöeága alatt állott.

Kotor (aaelött: Kottori), nagyk. Zala vmegye
perlaki j.ban, (i»io) 4<)í) hurvút és magyar
lak., vasútállomás táviróhivatallal ( Kotor-Alsó-

doinború), posta- ós táviróhlvatal.

Kotor, C<iílaro (l. o.) szláv neve.

Kotorgárt (cseh : kotrkál, kotrgal, középk. la-

tin : qua<ir\(f(Ue), a XV. BiA^aVipajzs neve, melyet
említ ú?y a beezterczei, mint a schlagli 8z»'>jeíry-

zék s li90 - 1522. közti oklevelekben is elfordul.

Így nevezték seink azt a nem nagy, négyszög-

let, honiuni s fels peremén a lándzsa szamára
nyílással ellátott lovnssi^i i)ajzsot, mely nálunk s

a lengyeleknél a XV. sz.-l»an tnik fel, a század
vége fol»» {KHlig a iiyugateurói)ai lovasságnál is

elterjedt.

Kotormány, kisk. Vas vmegye szentgotthárdi

j.ban. tííio) 151 magyar lak., vasútállomás táv-

irdliivatallftl (Üávidháza-K.), u. p. Órihodos.

Kotri taiut), 1. Dtndrocitta.
Kotrógép, 1. Exkavátor ós Kotrókomp.
Kotrókomp (ném. Ba^er), valamely úszómú

tostel"' bot'pített emel- es markoló- v. szívógép,

moly vízi csatornák és kikötk létesíté.sénél a
meder mélyítésére, a hullámos fenék kiegj'enlíté-

sére v. robbantásoknál az anyag kiemelésére ós

elszállítására szolgál. Az úszótest (komp) és gé-

pezet méretei a markolók, vedrek, vederláneok,

szívócsövek, szivattyúk stb. berendezésétl és

nagyságától függnek, ami viszont a K. rendelte-

téséhez képest változik. A K. legelterjedtebb vál-

fajai : a markoló-K.. moly különféle vízmélysé-
geknél és talajviszonyoknál használható a kot-

rási munkálatok végzésére. K K. gépezete egy
markoló- és emolükészülékbül (markoló kosár)

áll, mely forgatható omeliklarun függláncokhoz
van ersítve. A daru körül elhelyezett állványon
gözfelhúzó (winch) van felszerelve, melynek se-

gélyével a markolókosár felhúzása, lebocsátása,

felnyitása és elzárása, valamint az egész K.-nak
beállítása történik. A vedres K. rendszerint ke-

mény vizfenék kotrásánál és oly kikötöépítkezé-

seknél használtatik, ahol egyenletes móló- vagy
rakpartprofll létesítend. A kotrókészülék e K.-nál

egy vederrendszer (lánc), melyet az úszótesten

alkalmazott széles nyíláson keresztül húznak,
mialatt a komp lassan elrehalad. A kiemelt
anyag a K.-hoz oldalt vagy annak farához
ersített ontóvályuk segítségével külön sár-

dereglyékbe kerül, amelyekkel azután az anyag
elszáll íttatik. A vedres K.-hoz hasonló berendo-
zésüek a azlvó-kotrókompok, melyek a legkülön-
félébb talajviszonyok mellett ha.'íználhatók, fel-

téve, hogy a fenék nem túlságosan köves. A szívó-

cs a vedres K. vedorrendazeréhoz hasonló mó-
don, az úszótesten e célból alkalmazott nyíláson
vezettetik át. Habár az e fajtájú K.-nak hajtása,

minthogy kotrófelszerolóse csak egy szivattyúból
és szívócsbl áll, egyszer szerkezeténél és

aránylag kis súlyánál fogva kevés ert igényel,

tekintettel arra. hogy a kotrási munka végzésé-
nél az anyagon kívül annak mintegy ötszörösét
tev vízmennyiség is kerül a szívódobe. a hajtó-

gépnek mégL< a vedres K. gépezetével legalább

egyenl toljesitképe.ssógünok kell lennie. Végül
felemlítend a kombinált vedres- ós szívóK..
melyet különleges helyi viszonyok között szintén

gyakran alkalmaznak kotrási mveletek végzé-

sóro.

Kotrómaoska (ném. Dregghaken: ol. ram-
piiio), kis vasmacska, 6—8 negj'es ággal, mely
egy kötélhez kötve ós a fenéktalajon búzva, viz-

beesett tárgyaknak kiemelésére, illetve azok meg-
keresésére szolgál.

Kotroman István, Bosznia bánja (1272-981, a
Kotrománk' bosnyák királyi dinasztia megalapí-
tója, mogh. 1314 körül. Kredetére nézve val('K<ziuü-

log német volt s mint IV. Béla király hú vitéze ko-

rült Boszniába. 1272-bon Fels Bosznia bánja lett

magyar fenhat<)ság alatt,1283 óta pedig Dragidin
htván szerb királj't ismerte el urának, kinek leá-

nyát, Erzsébetet nül is vette. 1298-ban Sid)ic Pál
elzte öt Boszniából. Legidsebb fia volt Kotró-
mánk' István (megh. 1353), kinek leánya, JBr-

zs^t, Nagy Lajos magyar király felesége lett.

Második fiától, Ulászlótól származtak Tmiko
István ímegh. 1391) és Osztója htván (megh.
1395) bosnyák királyok. V. ö. Wertner Mór, A
középkori délszláv uralkodók genealógiai törté-

nete (Temesvár 1891) és Klaié Vjekoszlav, Basz-
nia története (ford. Szamota István, Nagybecske-
rek 1890).

Kotromanic (ejtsd: —ics) István, Bosznia bánja
1322—1353, Kotroman István bán és Szerbiai Er-

zsébet fia, Subió Mladen bán legyözetése után
jutott atj'jának trónjára. Mindjárt uralkodása kez-

detén Róbert Károly királ^Tink pártjára állott ós

annak egyik rokonát, Kázmér kujaviai vajda leá-

nyát, Erzsébetet vette nül. 1325-ben egj'osített©

Hum földjét, a mai Hercegovinát, bánságával,
legyzvén Miklós humi fejedelmet. Ugyanez
évben elfoglalta Makarskát és Zavrzjét ós Így
országát a tengerig terjesztette. 1337-ben XIL
Benedek pápa keresztes hábonit hirdetett ellene,

mint bogomil eretnek ellen, de sikertelenül. 1340.
R(')bert Károly király tanácsára katolikus lett.

1345. és 1346. Nagy Ijajos királyunk pártján har-
colt Dalmáciában a horvát pártütk és Velence
ellen, de titokban Velence érdekében dolgozott

és oka volt Zára elvesztenek. K. leányát, Erzsébe-
tet, Nag>' Lajos királyunk 1353 júl. 20. vette nül.
K. még ugyanaz évi szept. 28. meghalt és Mile-

sevóban temették el. V. ö. Századok 1893. 156—
157. old.

Kotrott tzeg a. m. iszapos tzeg (1. o.)

Kotschenreiter, Hugó, német fest, szül. Hof-
ban 185t jan. 6., megh. 1908 ápr. Tanulmányait
a nürnbergi mvészeti iskolában és a müncheni
akadémián (Pilotj' mellett) végezte. Genreképe-
ket festett. Játék közben cím festménye a mün-
cheni modern képtárban látható.

Kotschabeyit i-isv.), a kloritcsoport eg>'ik tagja.

Kémiai tükintetl)en a pennin és klinoklór köz/)

illeszkedik be, de 4— ll7o krómoxidot tartalmaz.

Karmazsinpiros pikkelykék alakjában Ufalejszk

mellett a déli líraiban és Texasban (Pennsylva-
nia) fordul el. L. Klorit, Pennin és Kliuoklór.
Kotschy, Theodor, osztrák botanikus, szül.

Ustronban (0.sztrák-Szilézia) 1813 ápr. 15., megh.
mint a bécsi botanikus mozeum segédro 186ü
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jun. 11. 1836 óta több kutató utazást tett Európá-

ban, így hazánkban is, Elöázsiában, Perzsiában

és Egyiptomban. Nagy mvet Irt a tölgyekrl

Die Éichen Eui'opas und des Orients címmel
(Wien 1859-62). Számos útleírást, növónyle-

irást közölt.

Kottabosz (gör.), játék, idtöltés az ókori lako-

mák alkalmával, mely abból állott, hogy bort

kellett a pohárból v. a szájból egy meghatáro-

zott célba fecskendeni. Másik neme a K.-nak az

volt, hogy egy vízzel telt edényt állítottak fel,

amelynek felszínén tires tálacskák v. edénykék
úsztak ; ezeket kellett a borsugárral úgy eltalálni,

hogy elmoríUjenek. A hagyomány szerint a K. Szi-

cíliából eredt és mint szerelmi jóslás szerepelt.

V. ö. Richter-Takács, A görögök és rómaiak já-

tékai (Kassa 1894).

Kottanner Ilona, Albert magyar király özve-

gyének, Erzsébetnek udvarhölgye. Elbb Gelusch

Péter Sopron városi tanácsos neje, azután Kottan-

ner János Bécs városi kamarás vette nül. A Habs-

burg-házból származott Albert király 1439 okt.

27. hirtelen meghalt, teherben hagyva maga után

özvegyét. Piúutódja nem volt, csak egy Erzsé-

bet nev kis leánya, kinek K. volt a szárazdaj-

kája. Az özvegy mindenkép azon volt, hogy ha-

talmába kerítse a magyar szent koronát, hogy ha
netán ílat szülne, az a királysághoz biztosabban

juthasson s evégbl megbízta K.-t, mint ravasz,

eszes és megbízható nt, hogy a feladatot végre-

hajtsa. K. a magyar koronát a visegrádi felleg-

várból 1440 február 20. ós 21.- közti éjjelen

csakugyan el is lopta s a Duna jegén át Komá-
rom várába, az ottan vajúdó özvegy királyné-

hoz vitte. Február 22. már megszületett V. László.

Ez utószülött csecsemnek is K. volt a dajkája.

Az alig 3 hónapos csecsemt tartotta az ölé-

ben Székesfehérvárt 1440. máj. 15. végbement
koronázásakor. Ulászló közeledtének hírére K.
a koronával, melyet az ö tanácsára a bölcs szal-

májába rejtettek el, Erzsébettel és fiával együtt

Sopronba menekült. Többet nem tudunk K. éle-

térl, mert itt megszakad nagyérdek emlékirata,

melyben részletesen megírta a magyar korona
elsikkasztásának történetét. E müvet Bndlicher
adta ki Lipcsében 1846-ban : Aus den üenkwür-
digkoiten der Helene Kottannerin cím alatt. V. ö.

Irodalomtörténeti Közlemények L évf. ; Szerémi
és Ernyey : Majthényiak és a felvidék I. k.

KottDVLB(Cottbus),^a7j ugyanily nev járás szók-

helye Frankfurt pt)rosz kerületben a Spree ós

vasút mellett, (leio) 48,643 lak., jelentékeny ipar-

ral, fképen gyapjúszövéssel ós pedig posztó-,

kammgarn-, sznyegszövéssel, továbbá gép-, bú-

tor-, dohánygyártással, szeszégetóssol, maláta-
gyárral ; számos iskolával (többek között szöv-
iskolával), szép új színházzal és jótékony intézet-

tel, közelében szép, nagy parkban fekv kastély-

lyal. Állítólag l. Henrik német császár által a ven-
dek ellen épített tábor helyén keletkezett, 1429. a
husziták foglalták el. 1445-ben vétel útján H. Fri-

gyes brandenburgi választófejedelem birtokába
"jutott. A 30 és a 7 éves hákirúban többször föl-

dúlták. 1806-ban Szászországhoz, 1813. Porosz-
országhoz került.

Kotterbaoh, község, 1. Ötösbdnya.

Kottingbrunn, Bécs közelében, Baden fürd-
hely mellett fekv telep, világhíni versenypályá-
val. K.-ban az osztrák zsoké-klub nyáron nagy
meetinget rendez, melynek programmján egész
sereg gazdag díjazású klasszikus futás szerepel.

A közönséget külön vonatok viszik Bécsbl a pá-

lyáig.

Eottok, a jenisszeji osztjákoknak a Kan folyó
mellékén lakott, 1863 óta végleg kipusztult ága.

Kottnsi Alpok, a Nyugati-Alpok kristályos

vonulatának egyik csoportja, 1. Alpok.
Kotu, az Alföldön a tzeges föld v. ásatlan t-

zeg neve.

Koinfkot, cotu), moldvai rf selyem- és vászon-
árúknál = 63-14 cm.

Kotnliliom (növ.), l. Fritülaria.
Kotar, erd Aszerbeidzsán perzsa tartomány-

ban, az ázsiai Törökország liatárán. Miután ré-

gebben Perzsiához, 1850 óta Törökországhoz tar-

tozott, a berlini szerzdés 1878. 1125 m« terület-

tel és 8000 lakossal visszaadta Perzsiának.
Kotumus (gör. kothornos, lat. cofhurnus), a

lábszár felóig ér vadászcip, melyet szíjakkal

ersítettek föl. Aischylos honosította meg hasz-
nálatukat a tragédiában, magas fatalpat ersítve
a K. alá, hogy ezáltal magasabb, fenségesebb
alakot adjon a tragikus színmvészeknek. A ko-
médiában a színészek lábbelije alacsonyabb volt

(soccus). Ez a két szó aztán képletesen a tragédiát

ós komédiát jelentette. A mai színészetben a mes-
terkéltség, fenhéjázás kifejezésére használják.

Kotus hely, csíkfogásra alkalmas, mélyebb
viz, kövérföldes láprész.

Kotyaion (Cotyaeum), ókori város, l. Ktita-

hija.

Kótyavetye a. m. árverés ; kótyavetyélés, K.
útján való eladás.

Kotyogó, erjeszt tölcsér vagy erjeszt cs, az
erjedésben lev bort ezzel szokták elzárni a küls
levegtl. A K.-n keresztül a fejld szénsav el-

szállhat, de a küls leveg nem juthat a borba. L.

még Akona-
Kotys, 1. az ókorban Trácia vad törzseinek

istenasszonya (más néven Kotytto), kit a trákok
rjöng kicsapongások között ünnepeltek s kinek
orgiái a nagyobb idegenforgalommal biró görög
kereskedvárosokba (így Athénbe ós Korin-
thosba) is eljutottak. — 2. Egy régi görög nép-
genealógia szerint a kisázsiai lydek Manes (az

els ember) két fiától, K.-tól és Atystól származ-
nak. Ez a féríl-K. nyilván nem egyéb, mint K.
istenn mása. L. még Atys.

Kotynlás, 1. Luca.
Kotzebne, 1. Alexander von, orosz fest, K. 2.

tta, szül. Königsbergben 1815 jún. 9., megh.
Münchenben 1889 febr. 24. A katonai pályára
lépett, de csakhamar festéssel kezdett foglalkozni,

Szent- Pétervárott és Parisban tanult, sokat
utazott, végre Münchenben telepedett le. Az oro-

szok háboríiiból merített sok képet festett. Szent-
pétervár alapítását ábrázoló képe a müncheni
Maximilianeumban van.

2. Á'., Atiffiist Friedrkh Fet'dinand von, német
drámaíró, szül. Weimarban 1761 máj. 3., megh.
Mannheimban 1819 márc. 23. Korán árván ma-
radt ; szülvárosában gimnáziumot, Jenában és
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Duibburgban jogot véiíií^tt, ez utóbbi helyen már
^:zind•rabokat irogatott. Rövid weimari ügyvéd-
kedés atán 1781- Jutott, mint Bauer tábornok-

nak, a német szinház vozetójének titkára Szent-

Pétervárra. Bauer halála után orosz állami szol-

gálatba lépett 8 rövid idó alatt az észt tartomány
kormánynéki elnöke tott. Ekkor már niegirta

Meosohenhass u. Keue c. drámáját, mellyel neve
egysaefre ismertté lett. 1790-ben ktUfüldí úton

volt, megfordult Pyrmontban, ahol egész.<égút

iiUította helyre. Parisban és Mainzban, majd ál-

lásairól lemondva, orosz birtokára vonult vi3.sza.

1797-ben a bécsi advari szinház költó^e lett, de

két év múlva innen is mennie kellett. Ujabb két

t'vig Weimarban és J«iában lakott, végre 1801
visfizatért Oroszországba, ahol elfogták és Szibi-

riába számflzték. 4 hó múlva kegyelmet kapott s

a s«ntpéiervárl német szinház igazgatója lett.

Pál cár meggyilkoltatása után ismét Weimarba
ment, itt Schillert akarta Goethével öí«zekülön-
böztetni, majd Berlinbe, onnan Parisba költözött
Ismét orosz szolgálatba lépvén. Königsbergben
fökonzul lett, végül Weimarba küldték, hogy a
német állapotokról, politikáról, pénzügyrl, had-
ügyrl és kultúráról jplent<«t tegjon. Mivel hiva-

tását az ifjúság haznflatlannak. ót magát a Hur-
schens<-haftt»k ellenségének tartotta, egy Kari
Sand nev diák tórrel meggjilkolta. K. nagj-on

termékeny drámaíró volt (operáival, paródiáival

és eljátékaival együtt 219 drámai mvet írt)

:

két évtizednél tovább uralkodott a német szín-

padokon. A színpadi hatást jól ismerte s jól per-

dül Ci?elekvényeivel ki is használta. A szenti-

mentalizmus épúgj' hatalmában volt, mint a
helyzetkomikum. Ezeknek köszönhette nagy nép-
szerségét. Jelentségének egykorú túlbecsülését
az utókor indokoltan és alaposan megnyirbálta.
Müveinek laza szerkezetét és pongyola stílusát

méltán rótták meg. Inkább ü^fCyes mestere volt a
.színmnek, mint múvé.sz. Hatása azonban nagy
volt, így a mi irodalmunkra is. Legnagyobb ha-

tás.sal Révain és Verseghyn kívül, akik inkább
csak fordították, Kisfaludy Károlyra volt. írt

elbeszéléseket, költeményeket é.s történeti mve-
ket is. Híres (Joetho-gyúlölete korában megvetést
szerzett neki, ma nevetségesnek mutatja. Mvei

:

K.-s Theater (Wien 1810—20, 56 köt.) : Sámmtl.
dram.Werke (Leipzig 1827—29, 46 köt.) : Ausgew.
prosaisohe Schriften (Wien 1842—43. 46 köt.).

Drámáinak jelentékeny része megjelent a Reclam
Cniv.-Bíbl.-ban. Magyarra igen sokan fordítottak
müveibl ; a 20 kötetes gyjteményen kívül : K.
A. jelesebb színdarabjai, fordították'többen (Kassa
1834—1836) megjelentek : Az embergj'ülölós és
megbánás, A szerelem gyermeke, Nemes hazug-
ság (ford. Kóré Sigmond) ; A szerecsen rabok
(ford. Kozma Gergely) : Zaid (ford. Kiss János)

;

Az atyám története, Eduánl Skóciában, Az önnön
áldozat (ford. Benke József); Vakon töltve. Az
arábiai por (ford. Dcmahidy Menyhért) ; A spanyo-
lok Peruban (ford. P. •• D.) ; A persely, A jegyz-
könyv (ford. Lötsei Sp. Sám.) ; Az ostoba árvának
'"" -éje (ford. Szatthmáry K. Józs.); A ke-

ltezek (ford. Onodu Jonathán); Szivet
-. történetecskék (ford. Molnár András) ; A

t encsétlenek (ford. Szabó Anna); Az ezüst la-

kodalom (Balogh Sámuel) ; Oktató s érddcee tör-

ténetecskék, A Us Laci olvasó könyve (fwd. Mol-
nár André): Leontina (Deáky Fülöp Sám.): A
bosználló lelkiismeret (Dudák Pál); A kétségbe-

(>sésnek egy kifakadása (ford. Hermann Samu)

;

Klbeszélésok fiaim .számára (ford. Zanbauer
,\go3ton) : A kelloniotlen vlegény (Pachter Peld-

kümmel von Tippelskirchen), bohózat (ford. Dénes
J. Gyula).

írodtiowi, Pr. CnuMT. A. T. K., Leipaig 1810 : H. MrUs,
K., WeSnuu- 1880; Wilh. t. Kotsebae, A. r. K., Draad«a
1881 ; Ch. BAbaay, A. de K., ts rie et aon terapa, Pari« 190S:
Parku Pereac, K. A. oindanldai, Pest 1809; Bleyer, K.
és a pesti Bemet adakia aepiTitáM, Heiiricb-Album, 1911;
Um Pr, K. : Der hrperboreeiMhe Bsel, Phii. KOiI. 1909.

3. K, Ottó von, OP06Z utazó, K. 2. fia, szül

Révaiban 1787 dec. 30., megh. u. o. 1846 febr.

15. 1803—1806-han Krusenstemt elkísérte föld-

körüli útján. 1815-ben a Rurik hajóval Chamisso
és Eschscholz kíséretében kntatott a németalföldi

hajósok által fölfedezett ausztráliai szigetek kö-

zött ós kereste a Bering-szoros közelében az ÉK.-i
átjárást. A Rurik- és Krusenstem-szígetek, a
Kotzebue-öböl és a Romanzow-szígetek felfede-

zje. Útleírása : Entdeckungsreise in die Sttdaee

und nach der Beríngsstrasse zur Erforschnng
einer nordöstlichen Dupchfahrt 1815—18 (Wei-
mar 1821).

4. ÜL., Paul, gróf, orosz tábornok, K. 2. fla, .szül.

1801 ang. 22., megh. Révaiban 1884 máj. 2.

1820-ban lépett az orosz hadseregbe s 1846. a
kaukáziai hadtest vezérkari fnöke lett. 1853-ban
mint a Dunai fejedelemségekben mköd orosz

haderk vezérkari fnöke részt vett Szebasztopol

védelmében s azután mint Gorcsakov vezérkari

fnöke Lengyelországba ment, majd 1862. Új-

Oroszország és Besszarábia kormányzója lett

1875-ben gr6fl rangot kapott.

5. K., Wühdm von, orosz diplomata ós német
író, K 2. fia, szül. Révaiban 1813 márc. 19.,

megh. u. o. 1887 nov. 5. Augustsohn W. álnév
alatt írta két drámáját: Ein onbarmherziger
Freund és Zwei Sünderinnen : névtelenül jelentek

meg : BUdor und Skizzen ans der Moldau (Leipzig

1860) ; Laskar Vioresku, moldauisches Genrebild

(u. 0. 1862).

Kotzebne-öböl, Alaska Ny.-i partján, a viharok
ellen a halászoknak keresett menedéke. 1816-ban
Kotzebue Ottó (1. o.) fedezte föl.

Kotzman (Kkynan). község, K. bukovinai

kerületi kapitányság székhelye, Czemowitztól
ÉNy.-ra, (mo) 5585 lak., akik nagyobbára mez-
gazdák.
Konfim, város, másként Kaurim (1. o.).

Kot. V. Bross, és Kov., magyar növénynevek
mellett Brossai Sámuel és Kováts Gyula (1. o.)

nevének rövidítése.

Kova, kovak, a kvarcnak népies elnevezése

;

nagj- keménys^ (7 fok) miatt régente a K.

segítségével tüzet csiholtak. L. Kvarc.
Kova6evac. adók. Pozsega vm. újgradiskai

j.-ban. 566 horvát és szerb lak., u. p. és u. t
Újgradiska.

KovaSevi István, horvát {wlitikus, szül. To-

vamikon (Szerem vm.) 1841., mesíh. Zágrábban
1913 ápr. 2. 1886- 1901-ig zágrábi fispán.

1905—1906. horvát miniszter volt és bels titkos
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tanácsos lett. Tagja volt a horvát és a magyar
orezággyülósnek. Mindenkor magyarbarát érzel-

meivel tnt ki.

Kováoh, 1. Aladár, sebészorvos, a Budapesti

önkéntes Mentöegyesület igazgató-forvosa, szül.

Budapesten 1866 máj. 2i-én. 1887 óta mköd
tagja és egyik alapítója a Budapesti önkéntes
Mentegyesületnek, melynek 1901 -ben igazgató-

forvosa is lett. Nagy érdemei vannak az els
segítség-nyújtás ügyének rendezésében, a vidéki

mentöegyesületok megalapításában ; 1899. ren-

dezte az országos mentkongresszust is. Mun-
kái : Az els segélynyújtás kézikönyve (Budapest

1893); Els segély hevenytnérgezesek esetében

(u. o. 1889) ; Mentés dióidéiban (ú. o. 1896) ; Gya-
korlati útmutató nientöfc liasználatára (u. o,

1897); Az els segítség-nyújtás rövid vázlata

mindenki számára (u. o. 1899).

2. K. László (telegdi), ügyvéd és ü-ó, szül. 1816
márc. 24. Debreczenben, megh. 1894. szept, 4. u. o.

Rósztvett a szabadságharcban, azután bujdosott.

Miután az ügyvédségtl eltiltották, gazdasági és

hírlapírói tevékenységet folytatott szülvárosá-
ban, írt néhány úti könyvet, valamint gazdasági

és jogi mveket.
3. K. László (visontai), gazda ós politikus, szül.

Gyöngyösön 1827 okt. 26., megh. Abbáziában
1889 máj. 7. 18-1-8—i9-ben honvéd százados volt.

1858-ban a Hevesmegyei Gazd. Egyesületet ala-

pította s annak 30 éven át elnöke volt. Élénk gaz-

dasági irodalmi munkásságot fejtett ki a lapok-

ban. Ónálló munkája : Iwtekezés a szántás-vetés-

rl (1860). Az alkotmányos korszak kezdetétl
haláláig tagja volt az oi*szággylésnek, hol a ház-

nagyi hivatalt egy negyed századon keresztül

viselte.

Eovachich (senkviczi), 1. József Miklós, jog-

történeti kutató és diplomatikus, K. 2. íla, szül.

Tatán 1798 febr. 15., megh. Bécsben 1878 nov.

27. A diplomatika tudományába atyja vezette be,

ki magával vitte t oklevélkutató útjaira. 1816-
ban a Múzeumi Könyvtár adjunktusa, 1817. Bor-
sod vm. táblabírája, 1825. az Országos Levéltár
allevéltámoka, 1832. országos levéltárnok lett.

1870-ben nyugalomba vonult. Atyjának és saját

magának 175 kötetre men gyjteményét a M.
Tud. Akadémiának adományozta. Mvei : Monu-
menta veteris legislationis hungaricae (Kolozs-

vár 1815., második része : Sogmentum secundum,
Zágráb 1815) ; Monumenta veteris legislationis

hungaricae hactenus inedita (u. o. 1815) ; Leotio-

nes variantosdecretorum fomitialium(Post 1816)

;

Provocatio ad optimos (u. o. 1816) ; Epicrisis do-

cumentorum diplomaticorum (u. o. 1817) ; Sylloge
decretorum comitialium (u. o. 1818., 2. köt.) ; Noti-

tiae praeliminares ad syllogen (u. o, 1820);
Astraea (u. o. 1823. atyjával együtt). Több mve
maradt kéziratban.

2. K. Márton György, jogtörténeti kutató és

diplomatikus, szUÍ. Sehkviczen (Pozsony vm.)
1743 nov. 9., megh. Budán 1821 dec. 21. Tanul-
mányait a pesti egyetemen elvégezve, 1774. az
Egyetemi Könyvtárban lmok, majd második r
lett. 1784-b(>n a kir. kincstárnál mint lajstromozó
kapott alkalmazást. 1810— 15-beii íla társaságá-
ban fölkutatta az ország levéltárait az ott lév

kincsek összegyjtése végett. Kézirati gj-újtemé:

nyét a Nemzeti Múzeumnak adományozta.Mvei

:

Entwurf zu einer Sammlung kleiner Schrifteu

(Buda 1787) ; Dissertatio de religione (Pest 1878)

:

Vestigia comitiorimi (u. o. 1790) ; Solemnia inau-

guralia (u. o. 1790) ; Institutum diplomatico-hun-

garicum (u. o. 1790) ; Institutio grammato-phylacii

(u. 0. 1792) ; Series chronologica diariorum (Buda

1797); Supplementum ad vestigia coraitiorum

(u. 0. 1798—1801. 3. köt); Scriptores rerum hun-

garicorum minores (u. o. 1798., 2. köt.) ; Formuláé
solennes styli in cancellaria (Pest 1799); Codex
authenticus iuiis tavernicalis (Buda 1803) ; Nun-
cium ad excelsos regni Hungáriáé proceres (u. o.

1804); Sammlung kleiner noch imgedruckter

Stücke (u. 0. 1805) ; Indices reales historici in

decreta (u. o. 1806) ; Codex juris decretalis eccle-

siae hungaricae (Pest 1815., 2 köt.); Astraea

(Buda 1824., fiával együtt). Több müve maradt
kéziratban.

Kovacinkérc (isv.), a. m. kalamin és hemi-

morfit.

Kovács. A kisipar körébe tartozó ipari foglal-

kozás. Leginkább helyi jelentsége van, csak ko-

csigyárakkal és hámorokkal kapcsolatban fejl-

dik nagyiparrá. L. még Gyógykovács, 1.

Kováics, 1. Ágoston, író, 1. Kováts, 1.

2. K. Aladár, orvos, 1. Kovách, 1.

3. K. Albert (székelykeresztúri),vontikuii, refor-

mátus teológiai tanár, szül. Mezöbándon 1838 aug.

8., megh. Budapesten 1904 febr. 4. A pesti teoló-

giai akadémián az egyházjog és a gyakorlati

teológia tanára volt. Az* országos egyházi köz-

alap ügyeit, mint eladó, sokáig intézte és ez in-

tézmény alapítása, népszersítése és megszilár-

dítása körül érdemeket szerzett. 1881-tl fogva

országgylési képvisel s a nemzeti párt kötelé-

kében Apponyl Albext gróf mellett, akinek egyik
legodaadóbb híve volt, s mint a párt alelnöke,

élénk részt vett a politikai küzdelmekben. Buzgó
munkásságot fejtett ki az egyházi irodalom terén.

Szerkesztette a Protestáns Teológiai Könyvtárt,

a Magyaroi-szági Protestáns Egylet Évkönyveibl
három kötetet, az Egyházi Reformot U871—74) s

az Egyházi Szemlét (1875—1876). Önállóan meg-
jelent mvel a következk : Magyar protestáns

énekeskönyv (Budapest 1872—1873); A protes-

tantismus és a véleményszabadság (u. o. 1873)

;

Keresztyén dogmatika (Láng H. után foi^dította

Keresztúri Sándor álnév alatt, Budapest 1876)

;

Egyházjogtan (u. o. 1878) ; A keresztyén egyháza
iV— Vl. sz.-ban (Baur után fordította Keresztúri

Sándor álnév alatt, u. o. 1879). Mint posthumus
munkáját adta ki a Prot. írod. Társ. Homiletika
vagy egyházi ékesszólástan c. mvét (Budapest

1904). Hátrahagyott Iratai közt van kéziratban

:

A nemzeti várt története.

4. K. Antal, méhtenyésztési felügyel, szül.

Szegeden 1854 jún. 6. Kepeten (Temes várm.) ós

Buziásfürdn mint tanító mködött és a Magyar
Méh c. szakközlöny szerkesztje volt. 1885-ben az

I. méhészeti kerület szaktanítójává, 1893. fel-

ügyelvé nevezték ki. 1897. a földmlv. minisztéri-

umban a méhészeti ügyek vezetését bizták

reá. Szakcikkeivel ós népszer munkáival, n

gödölli áll. méhészeti gazdaság niegalkotásával
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és a inéhéexmujiká»-tanfolyaiiiok SBerveaésévd

hathatósan eIömozdlU)tta a hasai méhéeiet fej-

leatéeéi E I/exikonnak is mimkatárea.
5. K. Dénes (szemerjai), hirlapíró. szül. Xagy-

Víiradon 1861 nov. 24. Bgyotemi tanulmányait

Budapesten és Berlinben végezte s ílluz. doktori

oklevdet szenett 1882-bon a hirlapírói pályára
léjM*^ - ''-•^abb idol? k- ' '"--i-^lai tanár is volt.

A >-. p<>l. na 68 szerkesztje.

Fi ;
. . . ; Gmdányi > . y ^lófélete és mun-

fiái (Budapest 1884); Uiwlanyi-Album (u. o.

I s.'^*"! I : .4 berlini magyar egyesület 40 éves törté-

Tlín 1886); Koronázási emlékkönyv (u.

- ' : .4 kerepesi-úti teinet (Budapest 1894):

A miuniai' királiji (Hti/akönywezd {ü. o. 1895);

Háza.ssihji k(it>^ ni. n. l8SC)i: Kossuth-Emlékal-
bum (u. o. 1909).

6. A. Ferenc, tudós jezsuita, író, szül. Dobrono-
kon 1717 nov. 1., raegh. 1800. Részint mint hit-

szónok, részint mint misszionárius mködött.
Mvei : Angyali ifíunak Gomaga szt. Aloyzius-

nak dicsérete (Buda 17.S4) ; Az oUári szentségnek

oltalma (Kolozsvár 1775): Hitbéli okoskodás
(Kassa 1775): A magyar krónikának röviden

krajzolt sommája (Buda 1782).

7. A'. Feretu: politikus és publicista, szül. Hód-
mezö-Vásárhelyen 1823 május 11.. megh. Tátra-

füreden 1895 aug. 5. .Mint IClaozál Gábor jurá-

tusa vett részt az 1843—44-ild országgj'lésen s

a diétákról pontos jegj'zökönpet vezetett, ame-
lyet 1893. hat kötetben Az 1843—44-iki ma-
gyar országgylés alstábla kerületi üléseinek

naplója címen bocsátott a nyilvánosság elé,

amely valósággal hézagp<^^)tló a reform-ország-

gylések történetírására. A hat^'anas években
Csongrád vármegye tisztviselje, az 1865-i és

1881-i országg3rülési ciklu.^kban pedig szül-
városának képviselje volt.

8. K. Ferenc, nemzetgazdasági író,l. Kováts, 2.

9. K. Gábor, nemzetgazd. író, szül. Miskolczon

1883 jan. 4. 1905-ben a debreczeni jogakadé-

mián a társadaüni és államgazdaságtannak ren-

des tanára lett 1909-ben állami ösztöndíjjal a
brüsszeli Institut Solvay de Sociologie-ban és

Parisban dolgozott. 1910-ben a kolozsvári egye-
temen a társadalmi gazdaságtanból magántanárrá
habilitálták. Hazai és külföldi szaklapokban meg-
jelent cikkcin kívül önálló munkái : Az orosz

mir-szervezet szociálgazdaságtani értéke (Buda-

pest 1904); Az orosz mir-szervezet történelmi

fejldése (u. o. 1904); Pénzügytan (u. o. 1906);

A szocializmus (u. o. 1907) ; A népesedés dmé-
léte (Debreczen 1908) : Társadalmi gazdaságtan
(u. o. 1914).

10. K. György Onadi), cs. és kir. táborszer-

nagy, szül. Pakson 1840 ápr. 2., megh. 1901. jul. 1

.

tolnamegj'ei gerjeni birtokán. 1859-ben részt

vett az osztrák-francia hadjáratban, továbbá az

1866-iki olaszországi hadjáratban. A cnstozzai

csatában tanúsított kiváló bátorságáért és ügyes-

ségeért legfelsbb elismerésben volt része. 1871-

ben a honvédséghez helyezték át. 1886-ban a
VI. honvédkerület parancsnoka, 1887. pedig al-

tábornagy lett. 1889-ben az V. honvédkerülethez
helyezték át. 1^1-ben a os. és kir. közös had-

sereghez helyezték vissza és a 2-ik (bécsi) had-

test vezényl tábomokhelyetteeévé, majd pedig

a 6-ik hadtest (Kassa) vezényl tábornokává
nevezték ki.

11. K. Gyula (ecsedij, színész, sztU. Gebén
(Szatmár vm.) 18^ febr. 14.. megh. Segesvárt
1899 aug. 2. Debreczenben végezvén b^koláit,

1856. fölcsapott színésznek. .Mint vidéki vándor-
színész sokat nyomoi^ott, mígnem 1862. Egressy
Gábor és Felekiné pártfogása bejuttatta a Nem-
zeti Színházhoz. Fölváltva hol Kolozsvárt, hol

újra a Nemzeti Szinliáznál szerepelt, végre 1881
óta állandóan Kolozsvárt. Ekkor már mint egyik
legkiválóbb tragikusunk, akinek nevét Shakes
peare-alakításai országos hírvé tették. Rend-
kívül lelkes színész volt, aki tehetségét folyto-

nos tanulmányokkal támogatta. Halálát gutaütée
okozta, amely éppen akkor érte, midn Petfi
halálának ötveuííiik é\-fordulóján, 1899 júl. 31.,

a segesvári honvédsiroknál rende/ett országos
ünnepen az ódiU szavalta. Nagy kedvvel írt ver-

seket is, melyek sok elismeréssel találkoztak,

noha hatásukat egyenetlenségeik és túlzásaik lé-

nyegesen csökkentik. Költeményei összegyjtve
.1869., 1892., 1900. jelentek meg, ez utóbbi elé

Ferenczi Zoltán megírta életrajzát. A Petfi -Tár-
saság 1876. megválasztotta tagjának.

12. K. Gyuh, paleontológus, 1. KoiyUs 3.

13. A". Gyula, egyházjogász, 1. Kováts, 4.

14. K. Gyula, nemzetgazdasági író, szül. Mo-
noron 1856 aug. 1. 1880-ban a miskolczi keresk.

és iparkamara titkára lett, majd 1890. a keresk.

minisztériumba került. 1891. a kereskedelmi mú-
zeum aligazgatója, 1905. pedig igazgatója lett.

1907-ben az udvari tanácsosi címet kapta. Hivata-

los állásában nagy érdemeket szerzett a múzeum
kirendeltségeinek a Keleten való szervezésével.

Mag>'arországot több külföldi kiáUitáson képvi-

selte, az ezredéves kiállítás szervezésében is tevé-

keny részt vett. 1891-ben a budapesti egj'etemen a
nemzetgazdaságtanból magántanárrá habilitál-

ták. Az ázsió ingadozásáról írt tanulmányával
a m. tud. akadémián pályadíjat nyert. Fmve

:

Közgazdaságtan (1. köt: A közgazdaság álta-

lános jelenségei és törvényei, Budapest, 1899 ; 2.

köt. : A közgazdaság különös jelenségei és tör-

vényei, u. o. 1902). Egyéb müveibl említjük:

Borsod vánne([ye háziipara ; A regále-ügyröl

:

A magyar házttpar törzskönyve (y^skolcz, Í898).

A szerkesztésében kiadott Kiviteli címtár nyolc

nyelven jelent m^.
15. K. Gyula, politikus, sztil. Felsöiregen

(Tolna vm.) 1875 okt. 4. Gazdasági tanulmányo-
kat végzett s mint gazda Somogy vármegyében
intenzív gazdálkodást folytatott s fként a kis-

gazdák é^ mezgazdasági munkások helyzetének

javításával foglalkozott. 1910-ben a békésgyomai
kerület választotta képviselvé 48-as kisgazda-

párti programmal. K. 1912 jún. 7., miután az

ellenzéki képviselket a Ház üléstermébl kar-

hatalommal eltávolították, három lövést tett

Tisza István gr. házelnökre az ülésteremben, de

a lövések e^ike sem talált. Ezután öngjil-

kossági kísérletet kOvetett el s bár súlyosau

megsebesítette magát, hosszas betegség után

felg3'óg3rult. Tettéért hosszadalmas vi^gálati

fogsiig után a budapesti esküdtszék elé állították,
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amely fölmentette. 1912 szén lemondott man-

dátumáról.

16. K. Ignác, történetíró, szül. 1840 júl, 18.

Hidegségen (Sopron vm.). 1865-ben pappá szen-

telték. Segédlelkész volt Lókon és Pándorfon,

1868. plébános Pereeznyén (Sopron vm.), 1902.

soproni kanonok, 1913. clmz. prépost. Müvei : A
gyri püspökség megalapítása (Magyar Sión,

1865) ; Az els gyri fpap (1866) ; A róm. kath.

egyház története Magyarországban. 1. korszak

(jntalmazott pályam, 1884) ; A horsmonostori

apátság története (1910).

17. K. Imre, író, szül. 1792 dec. 13. Aradon,

megh. 1862 jún. 25. Nagy-Váradon. 1837-ben a

szaíontai járásban szolgabíró, 1838. biharmegyei

központi szolgabíró lett. A magyarban ö használta

elször a gyorsírás elnevezést a stenographia

helyett. Stenographia, vagij a sebes, másképen
a gyorsírás mestersége c. dolgozata, Danzer né-

met gyorsírásának fordítása, úttör munka. Irt

több színdarabot, melyek közül nyomtatásban
megjelent : Zoltán házassága (Nagy-Várad 1835).

18. K. Imre, regényíró, szül, Borsán (Mára-

maros vm.) 1823., megh. külföldön valószínleg

az 50-es évek végén. A jogot Pesten elvégezve,

hazament vmegyéjébo hivatalnokoskodni ; a sza-

badságharc kitörésekor sereget toborzott, mely-

nek elbb tisztje volt, s késbb a 21. honvéd-

zászlóalj rnagya. A világosi fegyverletétel után

Komáromba, majd onnan külföldre menekült.

1851-ben Grimmában, 1856. Ostendeben ólt, ké-

s^ibbi sorsáról nincsenek adataink. Külföldön né-

met nyelven írt magyar tárgyú regényekkel tar-

totta fönn magát, melyeknek hseiíil közéletünk

legkitnbb alakjait tette, ilyenek : Palatin und
Insurgent (1850) és Batthyány (1851); tábori

naplója alapján készült a Kampf und Verrath c.

emlékirata (1860).

19. K. J. István, ref. teológus, 1. Kováts, 5.

20. K. János, emberbarát, 1. Kováts, 6,

21. K. János (fiátfalvi), unitárius fgimn. ta-

nár, szül. Fiátfalván 1846 aug. 8., megh. Kolozs-

várott 1905 jan. 27. Külföldön folytatott teol. ós

bölcseleti tanulmányokat s 1872. a kolozsvári

unitárius fgimnázium tanára lett. Pérdeme az,

hogy a magyar unitárius egyházat összekötte-

tésbe hozta az angliai és amerikai unitáriusok-

kal. A kolozsvári új unitárius iskolaépület költ-

ségeit Amerikában tartott felolvasásai révén sze-

rezte be. Számos eredeti és fordított cikke, ta-

nulmánya jelent meg magyar és angol lapokban,
folyóiratokban. Szerkesztette a Kriza-Albumot és

a Keresztyén Magvett, önállóan megjelent m-
vei: Paget János életircUa (Kolozsvár 1893);
An oration in memory of the laté John Paget (u.

o. 1893); Az eszmény, A mi atyánk egyháza,
Hopps P. Jánostól, angolból ford. (u. o. 1896).

22. K. János (székelykeresztúri), pedagógus,
sztll. Mezbándon (Maros-Torda vm.) 1856 dec, 10.

1881-ben kinevezték a budai polgári iskolai tanár-
képz tanárává. 1890-1897-ig a Fels Nép- és
Polgárllskolal Közlöny szerkosztje volt. 1894 óta
az Orsz. Közokt. Tanács tagja, 1906 óta eladó
tanácsosa, 1897—1904-ig a Magy. Paed. Társ.
titkára, 190O~19O6-ig a Magy. Paedagogia szer-

kesztje. Irt í'zámos tanügyi cikket és több em-

lékiratot, fképen a polgári és rokon iskolák

szervezetérl ; továbbá természettani, vegytani és

csillagászati földrajzi tankönyveket polgári isko-

lák és tanítóképz-intézetek számára. Fbb mii-

vei : A fels nép- és polgári iskolai oktatás (a

vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter meg-
bízásából az 1896-iki ezredéves kiállítás emlé-

kére, Budapest 1896) ; A polgári iskola reform-

jához (u. 0. 1901).

23. K. (Háló) József, író, 1. Kováts, 7,

24. K. József (Rím-Kovács), 1. Kováts, 8.

25. K. József, rézmetsz, 1. Kovátsch.

26. K. József (vasvári), színész, szül Pakson

1832 febr. 17., megh. Nagysurányban 1894 okt.

2. Résztvett a szabadságharcban, színi pályáját

1850. kezdette, 1875 óta tagja volt a budapesti

Népszínháznak, 1892. nyugalomba vonult. Mint

színész nem volt jelentékeny, de a fváros tipi-

kus alakja volt magyar ruhájában s mint a nem-

zet funerátora, aki minden meghalt híres ember
koporsója eltt vitte a keresztet vagy fejfát,

utoljára a Kossuth temetésén.

27. K. József (erdteleki), orvostanár, szül.

1832. Tengelíczén (Tolna vm.), megh. Erdtelken

1897 aug. 7. Orvosi oklevelét Bécsben szerezte,

ezután Budapesten sebészetet tanult. 1862-ben

magántanárrá lett. Az 1866-iki háború sebesült-

jeinek szakszer kezelésével magára vonta a

figyelmet, s 1868. mesterének, Balassának halála

utón ö került a sebészeti tanszékbe. 1890-tl ha-

láláig elnöke volt az igazságügyi orvosi tanács-

nak ; 1896. magyar nemességet kapott. Korának
egyik legkiválóbb sebésze volt ; különösen a

húgyszervek sebészi kezelésének volt mestere.

Munkái : A húgykövekröl (Budapest 1883) ; (xya-

korlaii sebészet (u. o. 1890, csak az els füzet

jelent meg).

28. K. József, orvos, szül. Szobránezon (üng
vm.) 1869 ápr. 27. Eleinte Pertik és Plósz Pál

tanárok intézeteiben dolgozott, majd Korányi

Frigyes tanár belklinikáján. 1907-ben a buda-

pesti tüdbeteggondozó intézet igazgató-for-

vosává nevezték ki, 1909. magántanári képesí-

tést nyert. 1911 óta a székesfvárosi balparti

közkórházak egyik belosztólyának forvosa. Pon-

tosabb tanulmányai: Az anaemia befolyása a
vesemködésre; A tüdögümökór korai aiaqm-
zisáról ; A gümkóros fertzésrl : A tüd- és

hörgmirigygiimökór némely vitás kérdésérl

;

Über latente tuberkulöse Liingenherdo,

29. K. Laios (járdánházi és berzeiu-zei), poli-

tikus és publicista, szül. Homonnán 1812 febr. 25.,

megh. Szatmáron 1890 dec. 19. A jogot Pozsony-

ban végezte, majd Széchenyi eszméinek befo-

lyása alatt közgazdasági tanulmányokat végzett

s beiratkozott a selmoczbányaí bányászati fis-

kolába. Ezután Kolozsvárra ment, hol összeköt-

tetésbe lépett báró Wesselényi Miklóssal ós az

erdélyi liberális ellenzék tagjaival s Kemény
Zsigmond báró társas^ában szerkesztette az
Erdélyi Híradó c, ellenzéki ' hírlapot. Szatmár
vmegye az 1839-1 ki országgylésen követévé vá-

lasztotta : ezen a diétán lépett bens összekötte-

tésbe Széchenyivel, kivel mindvégig összetartott

s mellette az 1848-i Batthyány-kabinetben a

közlekedésügyi minisztérium államtitkárságát
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vállalta el. Midn srr- Széchenyi István beteg-

sége miatt tárcájától viüszalépni líénj-szoríUt, K.

cgjidoig Kossuth alatt a honvé<lolmi bizottmány-

tól függlog vezette a közU'ketlósi ügyeket. A
debreczoni országgjniléeen egyike volt ama mér-
sékelteknek, akiket gyjtnéven békepártnak ne-

veztek s akik Kossuthot mérsékelni s a atlamin-

gók» befolyása alól megmenteni igyekeztek, hogy
a szabadságharc le ne sikoljon a törvényesség

sínéirl s a kiegyezés lehetségét fentartsák.

E célra irányalt Madarász Lászlónak a gyémánt-
perben való megbuktatása, a Görgeyvel való

Összeköttetésük s az a hírlapi campagne, amely-

nek középpontjában K. és Jókai Mór állottak az

általuk alapított Ksti Lapokban. E tíirekvéseiket

azonban az ápr. 14-ikí államcsíny meghiúsította.

A szabadságharc után dabasi birtokára vonult

vissza. Fbb munkái : Gróf Széchenyi Istrán

közéleiének három utolsó éve, 1846—48 (2 köt.,

Budapest 1889) ; Kísérlet a rendezési kérdések

megoldása tárgyában (Pest 1863);^ békepárt
a magyar forradalomban (Bpest 1883); Der
Theiss— Köröser Kanál (Wien 1864).

80. K. László (telegdi), író, 1. Kovách, 2.

31. K. Ijászló (visontai), 1. Kovách,^.
32. AT. Marcell, jogi író, szül. Csákon (Temes

vm.) 1868 febr. 5. 1890-ben bírósági szolgálatba

lépett és 1912. a temesvári kir. ítéltáblához

bíróvá nevezték ki. öniUló munkái : Részletkér-

dése a polgári perrendtartás javaslatában(Jog.
Egyl. Ért. Budapest, 1910) ; A polgári perrend-
tatiás magyarázata (u. o. 1911—13, 2. köt.);

A perrendtartás és váltóeljárás (Jog. Egyl. Ért.,

u. o. 1913); Apolgári perrendtartás ZKebkmiyi'e

(n. 0. 19U).
33. K. Mátyás, iró. l. Kováts. 9.

34. A'. Mihály, fest, szül. Abádszalókon (Jász-

Nagj'kun-Szolnok vra.) 1819 júl. 18., megh. Buda-
pesten 1892 aug. 3. Báró Orczy László pártfogá-

sával els oktatását a rajzban Pesten nyerte, majd
Bécsbe került íJanhau.^rhez. Bécsbl 18t2. Olasz-

országba ment. Rómában több évig idzött, látó-
ban hazajött és a szabad-ságharo lezajlása után
elbb Egerben élt, ahol Tarkányi Bélával ismerke-

dett meg, aki mindhalálig lelkes támogatója volt,

aztán Pesten rendezett be magának mtermet.
Mvei közül nevezetesebbek: Márk evangélista

holttestét Alexandriában átadják a velem-eieknek

(Bécsben a császári ház gyjteményében); Szent
István (oltárkép a sajó-szentpétori templ(»mban,
Borsod vmegyélxjn); Mózes, Ecce H&mo, Szt.

Regina, Sybilla. Történelmi kompozíciói közül
legjobban el van terjedve Arj)ád fejedelemmé
viUasztatása, melyet mlapjául választott a pesti

müegyestilet. V. ö. Mvészet (1910. évf.).

35. K. Mihály, színész, szül. 1862., megh.
Budapesten 1911 dec. 19. Vidéki szinészkedés
után a budapesti Népszínház tagja lett, amely-
nek egj'ik legnéi>szerbb komikusa volt. 1907-ben
a Nemz. Színházhoz szerzdött, de itt nem igen
talált magának megfelel szerepkört.

.36. A'. Hiklós. erdélyi püspök, 1. Kováts, 10.

37. A'. (kUhi (székelykeresztúri), református
teológus, A'. 3. test\'éröccse, szül. Mezóbándon
1844 febr. 4., megh. Nagyenyeden 1895 máj. 16.

1869-ben Nag>'enyeden teológiai tanár. A ma-

gyarországi református egyház teológiai oktatú-

.sának magasabb színvonalra emelésében »•> a

Magyarországi Protestáns Egyletben kiváló sze-

repet vitt. önállóan kiadott mvei : Het protes-

tantúsme in Hongarije gedurendo de laatste Swin-
tig jaron (Leiden 1869) ; A teológia Jielye az egye-

temen (1871); Jéztis személyének jelentsége a
inai keresztyén vallásos tiulatban (Egyházi Re-

form 1872—73); A vaüásböbsészet kézikönyce

(2 kötet, 1876—77); A legújabb hittani rendsze-

rek (a Tájékozás az újabb teológia körében c.

könyvben, 1879) ; A középkori keresztyén egyház
(Baur után fordította, 1883). V. ö. Emlékkönyv
dr. K. tanárságának huszonötéves üimepélye
alkaünából (1894).

38. K. Pál, novella- és színmíró, szül. Dógen
(Veszprém vm.) 1808 júl. 1. (mások szerint júu.

29.), megh. Gyrött 1886 aug. 13. írói hajlamát
atyjától, P'erenctl örökölte. Pápán elvégezve
középiskoláit. Pestre ment és miközben szorgal-

masan készült orvosi pályájára, kedvvel iroga-

tott. 1827. egy boszólyével föltnvén, csak-

hamar oly népszerségre tett szert, hogy mint a
víg novella egyik legsikerültebb mveljét, Kís-

faludyval ós Fáyval együtt emlegették. Már
neves író volt, mikor Németországba ment tanul-

mányútra, ahonnan mint a homeopátia buzgó
híve tért vissza. Gyrött telepedett le s itt élt

haláláig mint gyakorló orvos, közttsztelettl és

szeretettl környezve. Fölvirágoztatta a szí-

nészetet, átvette a Hazánk (késbb Gyri Köz-
löny) c. lap szerkesztését, magyarrá tette Gyr
lapját, a Vaterlandot, melynek munkatársaiul
Petfit és Aranyt is megnyerte. Irodalmi ér-

demeit méltányolták az irodalmi körök is, az

Akadémia 1833. levelez, 1839. rendes tagjá-

nak választotta, a Kísfaludy-Társaság 1838.

iktatta tagjai sorába. 1877-ben 50 éves írói ju-

bileumán mint a szépirodalom nesztorát ünne-
pelték, írói mködésével Kisfaludy Károlyhoz
csatlakozott. Igazi magyaros zamatú elbe.szélé-

seket irt, többnyii-e derült hangulatú realisztikus

történeteket, melyekben jóíz humorral rajzolta

a magyar polgári társaság viszonyait, embereit,

erkölcseit, s friss, kedves hangon mulattatta

olvasíMt. Drámáival kevesebb sikert aratott, sem
érdekfeszít cselekményt, sem jellemeket nem
tudott alkotni. Két gyjtemény jelent meg bel-
lük : Th(dia I-III. (1833—37) ; Eredeti szinmü-
vekiíSiS); novellái egy részét a BeszHyfüzér c
gyjtemény 3 kötetébe foglalta össze (1841—
Í846). V. ö. Beöthy Zsolt, K. emlékezete (Kis-

faludy-Társ. Évlapjai XXI) ; U. a.. K. Pál (Figyel

1878) ; Koltai Virgil, K. élete és mködése (1889).

39. K. Pál, technikus, szül. Bácsföidváron 1848
jan.25. 1894-tla kereskedelemügyi minisztérium

mszaki osztályában a villamos és egyéb külön-

leges vasutak mszaki eladója volt. 1896-ban

Zenta városa országgylési képviselnek válasz-

totta. Mvei: Az elektrotechnika kézikönyve
(Budapest 1890): Amerikai tanulmányutam (u. o.

1894).

40. K. Pál. jogi író,, szül. Kecskeméten 18ö.'»

jan. 27. Eleinte újságíró volt, bels munkatái-sa

a Közvélemény-nek. majd a Ftíggetlen.ség nek.

1881 84 ig pedig a ke<-3keméti függetlenéi
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párt lapját, a Kecskemétet szerkesztette. 1883-ban

a kecskeméti jogakadémián a közigazgatási jog

és a statisztika rendes tanára, 1891. a jogakadé-

mia igazgatója lett. 1905-l)en állásáról lemondott.

Fóbb müvei : A törvényhozó hatalom viszonya a

végrehajtó hatalomhoz {Kecskomét 1884) ; A ma-
gyar közigazgatásijog (I. köt. u. o. 1885, 2. kiad.

e.s 2. köt. 1887) ; Törvényhatósáyi és községi ön-

kormányzat (u. 0. 1886); Közigazgatási érteke-

zések és iránycikkek (u. o. 1887) ; Büntetjogi
éi-tekezések (a. o. 1887) ; Kritikai dolgozatok és

éHekezések a jog- és államtudományok körébl
(u. 0. 1891) : A kötelezpolgári házasságról (u. o.

1893).

41. K. Zoltán (szemerjai), hírlapíró, e Ijexikon

.szerkesztje, szül. 1863 márc. 16. Erken (Heves

vm.). 1882. Budapesten a Magyar Újság, majd a

Magyar Távirati Iroda mimkatársa, 1886 -1888-ig

a Budapesti Újság politikai napilap felels szer-

kesztje volt, azután visszatért a Magyar Távirati

irodához. 1893 -1900-ig a Pallas Nagy Lexikona
.segédszerkesztje, 1901. a Budapesti Hirlap szer-

kesztségi titkára, 1904—07-ig Fiúméban A Ten-

gerpart c. polit. napilap f.szerkesztje volt. 1907.

lépett a Révai Nagy Lexikona szerkesztségébe,

melynek elbb segédszerkesztje, majd 1913. szer-

kesztje lett. Széleskör hírlapírói munkásságán
kívül számos verse, novellája és több kötet re-

gényfordltása jelent meg. Nagyobb munkája a
bibliai Salamon Prédikátor Könyvének verses
átdolgozása, melybl számos részletet közöltek a
lapok.

Kovácsbéka (Hyhfaber Wied., Aiiat), 1. Le-
reli békák.

Kovácscímer (növ.). 1. Hippocrepis.
Kovacsevics. 1. Gábor, szerb író, szül. Irigen

(Szerem vm.) 1770., megh.Zimonybanl832.Foglal-
kozására nézve könyvköt volt. Igen termékeny
író, aki sok hisztérikus költeményt írt népies

szerb nyelven. Fmve az els szerb szabadság-
harcról írt hskölteménye (Pesma o slucajnoj

buni stb., Belgrád 1832).

2. K. István, 1. Kovacevié.
KovácBfalva, kisk. Zólyom vm. zólj'omi j.-ban,

(19101 385 tót lak. : u. p. Zólyombúcs, u. t. Zólyom.
Kovácsháza, községek, 1. Mezökovácsháza,

Tteformáttiskovácsháza.
Kovácshida, kisk. Baranya vm. siklósi j.-ban,

(inio) 385 magyar lak., vasútállomás, po.staügy-

nökség ; u. t. Harkány.
Kovácsi, kisk. Tolna vm. völgy.st'gi j.-ban,

(1910) 180 német lak. ; u. p. Tevel, u. t. Lengyel.—
L. még az összetételek alatt (Fülckkovársi stb.).

Kovács-kszén (bápy.), apróra tíirt és mosott
kszén, mellyel a kovácsok tüzelnek.

Kovácsmhely, az a vasipari hely, ahol a ko-

vácsvasat é.s acélt izzó állapotában dolgozzák föl

(l. Kovácsolás). A legkozdetlogosobl) K.-bon, mint
cigányaink is haszni'ilnak, földbe á.sott tzhelyet,
kézi fúvót, üllt s a legszükségesebb kalapácso-
kat és tzi szerszámokat találjuk. A modern
K.-okbon, minket a gépgyárakkal kapcsolato-
san tttlálunk, különálló falazott v. öntött tzhe-
lyeket, gz- vagy transzmissziós kalapácsot s a
fúvó leveg befuvására külön gzgéppel hajt<»tt

fúvót használnak. V. ö. S<hmelzer H., Kiurichtung

und Betrieb der Schmieden. (L. még Kalapács és

Kovácsolás.)
Kovácsmüvészet, 1. Vasmvesség.
Kovacsóczy, 1. Farkas, erdélyi államféi-fiú,

történetíró, szül. 1540 körül, megh. Szamosújvárt

1594 szept. 11. Padovában tanult Báthory István-

nal együtt, aki, midn fejedelem lett, maga mellé

vette 8 magával vitte Lengyelországba is, hol

(1576—1578) az erdélyi államügyek kancellárja

volt. 1578-ban Báthory Kristóf kancellárja lett,

kinek halála után Zsigmond fejedelem kiskorú-

sága alatt elbb a 12-es tanács, majd (15.38) a
triimivirátus tagja; a kancellári tisztet mindvégig
megtartotta. 1594-ben a törököktl való elszaka-

dást ellenezve, Báthory Boldizsárhoz csatlako-

zott, kinek szomorú soraában osztozott ; aug. 28.

elfogták és szept. 11. a szamosújvári börtönben

megfojtották. — Fia, István, Bethlen Gábor alatt

szintén a kancellári méltóságot viselte ; megh.
1640 körül. K. Farkas életrajzát megírta Szá-

deczky Lajos (ki K. leveleit is kiadta 1891.) a
Történeti életrajzok-ban.

2. K Mihály, író és hirlapíi'ó, szül. Szödön
(Pest vm.) 1801 márc. 19., megh. Pesten 1846
jan. 13. Ügyvédi oklevelet szerzett Post«n, ahol

megfordult Kisfaludy Károlyék körében s már
korán dolgozott az Aurorába, majd a maga Aspa-

sia c. zsebkönyvébe (1824). Kazinczj^nak llgj'el-

mét is magára vonta, de jelentsebb írói tevé-

kenységet csak kassai akadémiai tanár kora óta

folytatott. Megindította a Nefelejts (1832-.34) ós

Árpádia cím zsebkönyvet (18.33, 1835, 1838), a

Szemlél c. tudományos és szépirodalmi közlönyt

(1833—-37), segyideig a kassai színház igazgatója

is volt, majd Pestre költözve megalapította az

els magyar napilapot, a hetenként négyszer

megjelen Közleményeket (1841) s 1843. átvette

és fölvirágoztatta a bukás szélén álló Nemzeti
Újságot. Sok ismerete és szép mveltsége volt,

de erejét igen lefoglalta a szerkesztés s a fordí-

tás (fképen színmveket fordított, Kotzebue-n

kívül nagyszámmal német és francia divatos

drámákat), azonkívül sem munkálkodása körét

nem szorította kell határok közé, sem kitartása

komolyabb munkához nem volt. így, bár se .szeri

se száma a maga és mások folyóirataiban meg-
jelent cikkeinek, ismertetéseinek, kritikáinak,

verseinek, eredeti és fordított novelláinak, s mint
szerkeszt is jó szolgálatot tett a magyar iroda-

lomnak és kultúrának, maradandó nevet nem tu-

dott magának szerezni. Nyomtatásban megjelent

müvei közül mégis említendk : Jei-uzsálemi sz.

János lovagrendje története (1837) ; Barátságos
vizsgálat az angol egyházról (1837) ; Anglia tör-

ténete (18-38) : Történeti táblák (1839), mind for-

dítás vagy kom pUáció. Kotzebue magyarra fordí-

tott drámái közül 1834—36-ig 20 kötetet közre-

bocsátott.

Kovácsolás, az izzó fémeknek, különösen pedig

a kovácsvasiiak és acélnak megmunkálása az üll-
tökén (chabott<»). álló ülln megfelel szerszámok-
kal. A K.-hoz az élénk verosizzás, egyes esetekben
a gyenge fohérizzás a legalkalma.sabb.Minélkeve-
sebb szén van a vasban, annál nagyobb hmér-
sékletnél kovácsolható. Az acélt nem izzíthatjuk

annyira meg. mint a l<t)v.!isv>i-ftt, m(>rt ió min-
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i<é(^t elveszti. K.-ra hengerelt v. kovácsolt vas-

rudakat használnak, legjobb, ha már eleye a
tárgynak m^elelö mérettit választunk. Bz^Doek
a rudaknak egyenlötloi vagy tisztátalan réeaeit

forrasztással v. az izzltást követ K.-sal tesszOk
egyn^nllekké, basznáUmtöUcáL Ily m<Sd(^n vas-

hulladékból is lhet egynemQ és használható va-

sat készíteni (a beogomvekben használt nya-
lábok). A vasat a K. céljaira szerkesztett tzhe-
lyekben fa-, kószái- v.koksztúzzel hevítjük fel. A
közteségee kováostödielyek falazottak. Az /'túz-

szabad oldalán vizvál3rú is van, hogy a tüzet id-
közönként erós sugárzó melegének csökkentése
céljából megnedvesíthossük. A 4—5. ébraheli szer-

kezet nagyobb daralxtk izzitá^ára való, minden
oldalról szabad tzhelyet ttlntet fel, melynek i..

II., III. fnvókái M vízmedencén áthatolva torkol

-

lanak az .V, tzfészekbe. A fúvó leveg C csövön
jön fel és a G csatornába árad, honnan i^, .

.

Ff., csöveken jut a száklyavashoz. Ezeknek a
szabadon álló tzhelyeknek fel- és lemozgatható
kürtjük szokott lonni. t'jabb idól)en nagy tért

hódítottak az öntöttvasból való
tzhelyek, mert szállíthatók, föl-

állításuk könny és alakjuk tet-

szetsebb. A ti. ábrában ily tz-
helyet tüntetünk fel. Az LL
lábakon álló öntöttvas asz-

talon látható PP pofák (negyed-

gömb-alakuak) határolják az F
tzfészket, baloldalt látjuk a V

1. é« 2. Ábra. FaUnott koricstihely oldalnétete éa tcerMst- 1 4. és &. ábra. Nanr darabok initisAra való koricstQihelr
metaMte, 8. ábra ehhes való t&ipart. felSlMete é* ffiirf«leges metaMte.

fészek (I. 1—3. ábra) a h boltozat tartotta falba

van .'íülyesztve, egyik oldalát a r tzfal határolja,

itt látjuk a négygae^etes g öntött vastúzpanot,
melynek h bevágásai az / száklyavas befogadá-
sára valók. Ha a túzpart egyik oldala elégett, meg-
fordítjuk : ilyképen egyazon öntvény négyszer
használható. A tzpart másik oldalát rendszerint

negycdgöml)-alak vasdarab (1. Ü. ábra) alkotja.

A fúvó levegt az m lábító liajtotta fúvó szol-

•ráltatja. .\ fúvóból kiágazó A*cs a száklyavasba
torkollik. A felszálló füstöt d erny fogja fel és

vezeti az <> kürtóbe. .\ legtöbb esetben a tzhelj'

vízvályut. E a kürt, mely a füstöt az öntöttvas

Ccsöbe tereli. A fúvó leveg (', csövön hatol a C,
csbe és innen a száklyavashoz. Amint látjuk, ez

a fúvó nem oldalt, hanem alul torkollik a tz-
fészekbe. Az alszéllel mköd kovácstúnlc azért

jobbak, mert a tz nagyobb terjedelm é& az izzí-

tás hathatósabb lehet, szóval a tzfészket jobban
kihasználhatjuk. Ezeknek a tzhelyeknek az is

kiváló elnyük, hogy a tzmedencét minden
oldalról szabaddá tehetjük és a száklyavas nincs

az elégésnek nagy mértékben kitéve. Ezekkel
szemben áll az a hátrányuk, hogy a száklya-
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vasat a lehulló salak miatt gyakran kell tisz-

togatni. A szogkovácsmhelyekben beboltozott

fészk tzhelyeket is találhatunk ; a szegecs- ós

sínszeggyárakban pedig tzálló téglával bélolt

hengeres kemencét használnak, melynek alján a

fúvó leveg bevezetésére nyílás van. Az izzítandó

szeget, illetve szegecsekot a hengeres akna olda-

lain lev nyílásokba dugják be. Az akna belsejét

kokszszal töltik meg. Az alszéllel dolgozó kovács-

tzhelycknok négyszögletes vagy köralakú tüz-

medencéjük
van. A száklya-

vasat gömbösre
vagy kúposra, a
fuvószájakat

pedig köralaku-

ra V. hosszúkás
négyszögüi'e ké-

szítik. Különö-
sen ajánlható a
levehet szák-

lyavas, mert ha
elégett,könnyen
kicserélhet. A
meleg jobb ki-

használása céljából sok
holyen az elszálló füst-

tel, vagy a tzfészek
felesleges melegével a
fuvólevegöt hevítik fel.

Régebben az elszálló

füstöt a kéménybe he-

lyezett ft kígyóval
éri ütköztették, azonban
ez nem bizonyult jó-

nak, mert a kémény
huzatát gátolta és a csö-

vekre rakodó korom,
por és hamu a meleg-
közlést nagyon megnehezítette. Jobb az a mód,
melyet a 6'. ábra tüntet fel. Az elszálló füst n nyí-
láson juta Ccsbe, s innen a kürtövei összekötött
Cs csatornába, e közben a C\ csbe fúvott levegt
elmelegíti. Ilyen berendezést nagyobb kovács-
mühelyokbon ha.sználnak, mertasak akkor gazda-
.ságos, ha több kovácstzholyünk van. Sok esetben
a száklyavasat vízzel htik. K célból a tzi)art<)t
vízmedencével kötik össze és a levegt a vízme-
dencébe torkolló száklyavason át fujtatják a tz-
höz C4.es 5. ábra). A kovácstzhelyek tzét kell
hmérséklet fejlesztése céljáb<')l befujt levegvel

6. ibra. Öntött vasból való kovács
tazhely leveífö-elömelegitóvel.

táplálják. A fuvóklehetnek hegyes v. hengeres fú-

vók és ventillátorok. A hegyes fúvók és a hengeres
fúvók lökésszeren adják a levegt, ami különö-
sen az egyszeren ható fúvók mködésekor észlel-

het. A kovácstzhelyokben faszenet, kszenet,
kokszot, barnaszenet és tzeget használnak. A /cr-

szén azért legjobb tüzel szer, mert hamuja oly
anyagokat nem tartalmaz, melyek a vas jóságára
károsan hatnának, azonban drágasága miatt ál-

talánosan nem használható. Ha acélt kovácso-
lunk, csak faszenet vegyünk, mert a kénes koksz
és kszén a drága acélt nagyon megronthatja. A
faszenet diónagyságú darabokra törjük, a porszén
nem célszer. Sok helyen a faszenet kszénnel
keverik (1 sr. kszén és 1 sr. faszén, vagy 2 sr.

faszén és 3 sr. kszén). Legjobb a keményfák
szene (bükk, berkenye, tölgy, éger), a puhafák
szenét (feny) a leveg könnyen szétfújja,^ s

nem is adnak oly ers koncenti-ált meleget. Át-
lag 80—90 kg. faszén 100 kg. kszénfogyasz-
tásnak felel meg. A kszén használatát olcsósá-

gának tulajdoníthatjuk. Legjobban használható
a tapadószén, mert könnyen meggyúl és tapa-
dóssaga miatt kérget kap, mely alatt a szén igen
élénk izzásba jöhet. Ha a tviz felszínét vízzel

meglocsoljuk és gondoskodunk az elégett kszén
pótlásáról, ily módon igen jó kovácstüzünk lesz.

A kszenet apró darabokra (Grus, Schmiede-Grus)
törjük és használat eltt vízzel jól meglocsoljuk,
hogy belle apróbb halmokat alakíthassunk. Mi-
nél kövesebb kén van a kszénben, s minél keve-
sebb salakot hagy, annál jbbb ; 10«/o salakot tar-

talmazó kszén még elég jól használható. A A'o^íz
akár magában, akár pedig kszénnel kever\'e, in-

tenzív és gyors hatása következtében alkalmas
tüzel anyag. Átlag 10 kg. kszénnek 55—60 kg.
koksz felel meg. Á barnaszén és tzeg csekély
hatásuk és porlékonyságuk miatt a legkevésbbé
használható tüzel anyagok (300—350 kg. tzeg

felel meg 100 kg. k.szénnek). Jól kezelt ko-
vácstzben 100 kg. vasra 80—150 kg. k-
szenet számíthatunk. Ujabban speciális cé-

lokra, így pl. a láncgyártásra, használnak ivY-

lanws kovácstüzhdyeket is. A munkadarabot
a villamos árammal izzítják meg. Az els
ilyen gyárat nálunk Harmata rendezte be
Szepesváralján.

Az izzó vastiirgy alakítására és kezelésére
többféle szerszám kell. Az ú. n. tzi szerszá-
mokon értjük a különféle fogókat, melyek az
izzó tárgy tartására valók, továbbá a kalapá-
csokat, a piszkavasat, a szénlapátot, a locsolót
és a vashtö dézsát. A tüzifogók szája a ková-
csolandó tái'gy alakjához szabandó, ezért la-

pos, félgömböly, gömböly, stb. szájú fogókat
találunk. A fogók szárát néha gj-úrüvel kötjük
össze, hogy az elkováosnak ne kelljen sok ert a
tárg>' tartiisára fordítania. .\z izzó tárgyat kala-
páocsjil alakítjuk ki. A kisebb tjirgyak kovácsolá-
sára kézzel mozgat<»tt nyeles kalapácsokat, a na-
gyobbak ková<'s<>lására |K)dig motorikus ervel
hajtott nyeles v. keretes kalapácsokat, hulló kala-
pácsokat használnak (1. Kalapács). Nagj'obb
kovácsmhelyoklx'n kovácsoló-.sajtót is találunk.
Midn a kalapíiosot az üllre tett izzó vasra ejt-

jük, az elzben felhal nin/ott munka az utóbbit
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megnyújtja. A kalapiics foka e tekintetben sokkal

hatáimeabb munkát vr>gi>/, mint a talpo, mérték-
alakja a puha vasba való behatolását szerfelett

megkönnyíti. A kalapács talpa gj'enge nyújtásra

és arra való. ho^y a fok okozta horpadásokat ki-

egyenlítse. Kis tárgyak kovácsolására elégséges

egy ember, nagyobb tjirgyak kovácsolására egy,

két, sokszor hányni munkás is kell, az elst elko-

vácsiuik, az utóbl)iakat rái^erönek nevezzük. Odo-
rokkal V. alakvamkkal való alakító? az, midn az

izzó vasat moi;folel6yn alakított homorú fonuába
verjük. Acélozott a kovácsvas burkolása aoéllal.

moiy múvpletnek csakis a szórszámgyártásban
van fontossága ós oélja az, hogy a drágább acélból

kevesebbet használjunk el, a szerszámok pedig

kell szívósak is legyenek. Különösen a metsz
<>s vágó szerszámok élót és a ver szerszámok
fokát acélozzák meg. hogy a dolgozó rész ke-

mény, a szoi*s/ám többi résxe pedig puha legyen.

.A hegeszt felszínek laposak vagj' focskefark-

alakuak legyenek. X nagyobb lapokat néha be-

vagdalják, hogy az acvl kiálló kannái a puha
vasba nyomódjanak.

r^r^hlr.m. Prpcht! Tpcbnologiíclie Bncyclopldie, IS. kOtet
virmanch és Heereo, Technisches W6r-

id. : Schmelser H., Kinriohcang and
^Ní ; Ledebur.Verarbeitung d. Meulle

;

i'uulut, Mutbudi; d cnac-ignement mannel, 1889. : Schubert H.,

Mt'Ullarbeitcr; Hoch, Technologie der Schlosserei, 1901.

Kovácsolható öntöttvas. A nyers vasat szi-

lárd állapotban is átváltoztathatjuk kovácsvassá
vagy acéllá, csak olyan anyagokkal izzítsuk, me-
lyek belle a szenet a kivánt mértékig kiégethe-

tik. Ily módon gyártják a kovácsvas-minség
K.-at (schmie(ll>arer Guss) és az acélminöség
lágyított öntvényt iTomperguss). A kett gyártása
között vels különb.ség nincsen. A K. rugalmasság
és szilárdság dolgálian versenyez a kovácsvassal.

Húzás elleni szilárdsága 2'6— .%-4, megnyúlása
a hosszúság 001—O'i részét teszi. Gyártására
legjobban az a fehér vasfajta használható, mely-

ben csak kevés mangán és szilícium van. mert
ez a két elem a szén kiégetését nagyon meg-
akasztja. A használt nyers vashoz szükség szerint

kovácsvas- és acélhulladékot is kevernek, hogy
az ömledékben minél kevesebb legyen a kiége-

tend szén. loVo-nál nagyobb karbontartalom

már nem ajánlható.

AkevM^ket tégelykemencékben ömlesztik meg,
és öntés eltt a vas folyösságát akként próbálják

meg, hogy a kellképen felhevített vasnyárs vé-

g»'taz ömledékbo mártják.Ha rögtöni kihúzás után

a vasnyárs vége szikrákat hány, avasát önthetjük.

Jóaz ömledék akkor is, ha a vas forr. Nagy mennyi-
.s«\srM keverék megömlesztésére knpolakcmencé-
ket é.s lángállókat is használnak. A formázás-
hoz .széni)or nélküli homokot vegyünk, melyhez
porrá tört kszénsalak keverend, öntés után az
öntvényeket a homoktól jól megtisztogatják (pl.

forgó dobokban kokszszal v. fadarabokkal, eset-

letr homokfúvó géppel) és csak ezután rakják a
lányito kemoncí'be. A lágyltásra, vagyis a szénnek
kifgotést're fémoxidokat használnak. Ha ezek-

kel az öntvényt izzítjuk, a szi^'Utartalom a fém-
oxidok oxigénjének behatá.sa következtében kiég.

Mivel a lá^tás következtében a fémoxidok oxí

gént veszítenek, oxidáló erejük megcsökken, a

Rérmi X-f^ I^xíkotm. XII. kúl.

már használt lágyitó porhoz 2V« f^^is anyagot
kevernek. M(»nnéí nagyobb a lá^tandó öntvény,
annál nagyobb legj^en a friss lágyító por száza-

léka. A lágyitáshoz leginkább foszfor- és kénhijas
vörös és barna vasércport és 25—90»/o pörölyrevét

használnak, melyhoz porrá tört konyhasót kell ke-

verni, mert ez megakadályozza azt. hogy a lá-

gjitó por és az öntvény összesüljenek. A kisebb
öntvényeket lágyító üstökben, a nagyobbakat fa-

lazott komencetokokban izzítják. A lágyító üstök
kör, négyszög vagy ovális keresztmetszetek le-

hetnek. Használnak öntött és hengerelt üstöket,

az elzök 30, az utóbbiak 10—15 mm. vastagok,
amazok 6—7. emezek 8—9 izzítást bírnak ki.

Küls felszínüket a tz heve ellen agj'agburokkal,

belsejüket pedig mésztejjol védjük a lágyító por

behatása ellen.

A falazott komencetokokat jól kitapa.sztják,

hogy belsejükbe leveg ne juthasson. A tok alját

80 mm. vastag pörölyreverétoggel fedik be,

melyre 60 mm. vastagon a tulajdonképeni lá-

gyító ix)rt terítik és jól megsulykolják, ebbe a
rétegbe ágyazzák az öntvényeket. A megtöltött

lágyító üstöket a kemencébe állítják és az ajtót

téglával elfalazzák, a tokos kemencékre pedig

ráteszik a boltozatot, ezután tüzelnek. Az izzí-

tás három szakaszra oszlik. Az elmelegítés 36
—48 óráig, azizzítás több (2-3) napig és a leh-
tés 36—48 óráig tart. Ha a kemence teljesen le-

hlt, az öntvényeket gondosan kiszedik és re-

szelvel V. kalapáccsal megpróbálják, hog>- elég

h'igyak-e ; ezután a felszíuükre tapadt ércporf le-

kefélik és a további tisztítás céljából szénporral

és brhulladékkal megtöltött rázó dobokba te-

szik. A K.-ból leginkább nagy szívósságot kívánó
apróbb használati tárgyakat, jelesen kulcsokat,

zár-ötiket és záralkotórészeket, srófkulcsokat.

kilincseket, lószerszámot stb. készítenek. A lá-

gyított öntvényeket pedig gépjilkotórészeknek

ha.sználják.

Kovácsoló gép, csavarfejek, csavaranyák, sze-

gecsek, csapok stb. tömeges elállítására szolgáló

szerszámgép. A K. általában vízszintes elrende-

zés s hajtását transzmisszióról nyeri. Forgó f-
tengelye forgattyúszerkezet, illetleg excenter

segélyével egy v. több verfejet alternatív moz-
gásba hoz. Ugy a verfejek, mint az álló pofák
a kikovácsolandó tárgy kiils körvonalaival meg-
felelen mélyítve vannak.
Kovácsoló sajtó, 1. Sajtó.

Kovacsos ólomképzdmény (báay.). Az érces

erek településviszonyaira vonatkozó tapasztalatok
lehetvé tették némely bányavidéken, hogy az
egyes erek képzdésének korát meghatározhas-

sák ; íg>" különböz korú érképzdéseket lehetett

megállapítani, melyek gyakran azzal a tulajdon-

sággal is bírnak. hog>' az egykorúak csapása

egyközi, érctartalmuk hasonló, viselkedésük a
mellékközot irauyában egyenl és érkitölfe'sük is

egynem. Igj* megkülönböztetnek a freiberiri ke-

rületben Szászországban : nemes kvarcképz<Jdós.

nemes ólom- és barnapát-baritos ólom- és K.-kép-

zdésü erf»k('t.

Kovácspalota (azeltt : TuzsUia), kisk. Nyitra

vm. privigjei j-ban. (19101 2788 német lak.;

postaügynök.>^>g. u. t. Xémetpróna.
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Kov&cspatak, nyaralótelep Hont vármegye
szobi j. ban, közvetlen a Duna mellett. Vasúti

állomása Esztergom-csavargzös nevet visel.

Kovácsrét (azeltt : Kicsiiicza), kisk. Márama-
ros vni. tlolhai j.-ban, (1910) 1780 rutén és német
lak. ; vasútállomás, u. p. Kereczke, u. t. üolha.

Kovács-Sebestyén, 1. Aladár, mérnök, m-
egyetemi tanár, K, 2. fia, szül. Pesten 1858 márc.

17. A megyetemet Zürichben végezte, hol 1880.

mérnöki oklevelet nyert. Résztvett a Szt.-Gotthard-

vasút építésében. Állami szolgálatba 1880. lépett.

Elbb a fiumei kikötópitésnól, majd a körös-tisza-

marosi ármentesít társulat töltésépítésénél m-
ködött. 1889-ben a temesvári folyamméniöki hi-

vatal fnöke lett. 1893-ban Budapestre, a vízrajzi

osztályhoz került. 1896-ban miniszteri osztály-

tanácsos. Kiváló szakismeretei révén 1897. Klimm
lialála után rendes megyetemi tanárrá nevezték

ki. 1899-1906-ig a Vág balparti ármentesít és

belvízszabályozó társulat minisztori biztosa. 1911.

udvari tanácsos ; 1912 óta a Magyar Mérnök- ós

Építész-Egylet elnöke. Mvei: A Temes-Béga
folyó szabályozásának terve (Vízügyi Közlemé-
nyek II.) ; Vízépítészet az 1896. évi ezredéves orsz.

MállUdson és számos értekezés. Mint a körös-

tisza-marosi ármentesít társulat elnöke, az orszá-

gos vízügyi tanács tagja stb. vízi ügyekben igen

élénk tevékenységet fejt ki.

2. K. Endre, orvos, híres mt, szül. Garam-
vezekényben 1814 szept. 27., megh. Budapesten

1878 máj. 17. Orvosi tanulmányait a pesti egye-

temen végezte, ahol 1841. avatták orvosdoktorrá,

majd Balassa asszisztense lett. 1848-ban a m.
kir. közoktatásügyi miniszter orvosfakultási

titkárrá nevezte ki, 1849. pedig Pest fváros ta-

nácsa a Szt. Rókus-kórház egyik sebészeti osztá-

lyának forvosává választotta. 1858-ban a Magy.
Tud. Akadémia levelez tagja lett. 1875-ben mi-

niszteri tanácsosi cimet és a Szt. István-rend kis-

keresztjét kapta. K.-t, mint Deák Ferenc orvosát,

1874. az országgylés hálairatban üdvözölte.

Nagyobb munkája a Gyakorlati sebészet Balassa

tanár eladásai nyomán, 6 kre metszett táblá-

val. Emlékére családja 25,200 koronás ala-

pítványt tett 1879., melynek kamataiból a buda-

pesti eg>'etem orvosi kara dr. Kovács-Sebestyén
Endre alapítvány címen évenkint 2400 koronás
utazási ösztöndíjat utalványoz ki.

Kov&csszén. Ellentétben a kohó-vagy darabos
szénnel az ennél valamivel kisebb faszóndarabo-

kat használják K.-nek.

Kovácsszénája (azeltt : Kovaczéna), kisközs.

Baranya vm. hegyháti j.-ban, (1910) 271 magyar
lak. ; u. p. és u. t. Abaliget.

Kovacs-szinpor {Uny.), az ércekkel együtt el-
forduló pirit szinpora, mely rendesen csak nagyon
kevés ezüstöt és aranyat tartalmaz és legértéke-

sebb alkotórésze a benne lev kén.

Kovácstüzhely, 1. Kovácsolás és Kemence.
Kovácsvágás, kisk. Abauj-Torna vm. füzéri

j.-ban, (i9tü) 787 magyar lak. ; u. p. és u. t. Pálháza.

Kovácsy, 1. Béla (hadadi), gazdasági író, szül.

Tasná<lszántón 1861 nov. 22. A budapesti állat-

orvosi, majd a magyaróvári gazdasági akadémia
elvégzése után 1881. a földmívelésügyi miniszté-

riumba bof)Sztott vesztegintézeti .segí^ddó, 1884.

állami állatorvossá Sopronba, 1885. a kassai gaz-

dasági tanintézet állattenyésztési tanszékének
rendes tanárává, 1895. pedig ugyanezen taninté-

zet, utóbb pedig akadémia igazgatójává nevezték
ki, ahol 1907-ig mködött, amikor az orsz. m. kir.

gyapjuminsltö intézet igazgatója lett Budapes-
ten. Szerkesztette a Gyakorlati Mezgazdát. Fbb
mvei : A lós annak tenyésztése (3. kiadás Buda-
pest 1905) ; A sertés, annak tenyésztése és hizla-

tósa (Monostori Károllyal egjüttesen, Kassa 1890);

Takarmányozástan (u. 0. 1894) ; Tanulmány a
kefirrl (u. 0.) ; Abauj-Torna vármegye mezgaz-
dasági viszonyai (Magyarország vármegyei és

városai c.m részére) ; Szarvasmarhatenyésztés
(Budapest 1907) ; A cukorrépa trágyázása (u. 0.

1912); L'Etat actuel de l'Elevage du Mouton en
Hongrie (Róma 1913).

2. K. Sándor, közgazda, szül. Kisaknán (Alsó-

Fehér) 1844. 1867-ben a közmunka- és közleke-

désügyi minisztériumba lépett, 1882. osztálytaná-

csos lett. 1889-ben mint a vízjogi ügyek eladója
a földmívelósi minisztériumhoz ment át. Hivata-

los mködésének ideje alatt több fontos alkotás-

ban vett részt ; így a kereskedelmi törvényt szer-

keszt bizottságnak volt tagja, a vízjogi törvény
szerkesztésében volt része, a mezgazdaságról és

mezrendrségrl szóló törvényjavaslatot készí-

tette el. 1896-ban képviselvé választották. A pro-

testáns árvaház elnöke, a budapesti ref. egyház
presbitere, majd 1907. fgondnoka lett.

Kovadás (növ.), a száraz felnyíló terméseknek
(l. Termés) megéróskor való felrepedése, felnyí-

lása. A K. kopácsos v, iSenyes, midn a hüvely
V. tok csúcsától aljáig felnyílik (bab), fogas, mi-
dn a termlevelek a csúcsokon válnak szét fo-

gak alakjában (szegffélék), kupakos, midn a
tok csúcsán harántul repedve fel, fedéllel nyílik

(csalmás tok), likacsos, midn a tok csúcsán lyu-

kak keletkeznek (mák), nkkes, midn a hüvely
vagy a bec a magvak szerint harántul repedve,

részletekre törik (retek).

Kovafa (növ.), 1. a Pithecolobium Unguiscaii
(Mimosoae) adja az Antillák kovafáját ; 2. a Cal-

liandra tetragona (Mimoseae) szolgáltatja a me-
xikói kovafát.

Kovaflaorid isziliciumtetrafluorid), I. Fltior-

szilicium.

Kovafolysav, H^SiFlg. Vízben oldhati") sav, mely
akkor képzdik, ha sziliciumfluoridot, SiFl^, vízbe

vezetünk. Ilyenkor ugyanis kocsonyás kovasav
válik le, míg a K. az oldatban marad. E sav csak

vizes oldatban ismeretes, mert ersebben besrítve
sziliciumfiuoridra és fluorhidrogénre bomlik. Sói

közül megemlíthetjük a vízben kevéssé oldható

báriurasziliciumflnoridot és káliumsziliclnmfluo-

ridot.

Kovaföld, 1. Kovaliszt.

Kovaföld-dinamit, 1. Dinamit.
Kovagálma (.-isv.) a. m. kalamin és hemimorfit.

Kovahidrogén, 1. SzilUiumhidrogén.
Kovakarbid, 1. Sziliciumkarbid.
Kovaklorid, 1. Szilicinmtetraklorid.
Kovak, 1. Kova.
Kovalerakódás, kovaváz (növ.), 1. I2kotHÍsodás.
Kovalevszky, 1. Alexander, orosz zoológus.

szül. Dünnhurghan 1840 nov. 7.(19.), megh. u. 0.
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1901 nov. 22. Heidelborífl)en és TUblngenben vé-

gezte tanulmányait, knitazta a Földközi-tenger

vidékét, Szuezt^ Algériát stb., a szentpétervári

egyetemen lett tanár, taírja volt az ottani tud.

akadémiának. Az ájabb zoológia részére becses

munkákat tett közzé az aszddiák (1866—71) és

az Amphioxus fejldésérl (1867).

2. A'., Pavel, orosz festó. szUl. 1843., megh.
Szent-Pétorváron 1903raárc. 7. A szentpétervári

mvészeti akadi-inia növondéke, késbb ugyan-

ezen intézet tanára. Többnyire csataképeket fos-

tett. Az 1877— 78-iki orosz-török hadjáratban

személyesen is részt vett Vladimír nagyherceg
kíséretében. Novezotosobb képei közé tartoznak

:

\ lipcsei csata els napja ; Római ásatások stb.

3. A'.. Szánja (Zsófia), annak a lengyel csa-

ládnak ivadéka, mely magát Hunyadi Mátyás-

tól származtatja; hírneves matematikus, szül.

Moszkvában 1800 jan. 15., megh. Stockholmban
1891 febr. 10. Atyja, Orvot Krakouski, nyug-
díjazott orosz tábornok volt. Tle nyerte els ok-

tatását is. Késbb ktUföldön akarta folytatni ta-

nulmányait, de mivel atyja ezt ellenezte, titok-

ban férjhez ment K. Valdemár nev egyetemi
hallgatóhoz. Atyja utóbb belenyugodott a háza**-

sAgkötésbo. 1869-ben Heidelbergbe, 1870. Ber-

linbe ment. 1874-ben nyerte el a doktori címet

(röttingenben. Disszertáció gyanánt ZurTheorie
der partiollon Diffcrentialgloiehungon cím érte-

kezésót küldte bo. Ezenkívül még két dolgozatot

mutatott be a göttingeni fakultásnak : Über die

Rednction einer bestimintou Classo Abel'scher

Integrálé 3-ton Rauges auf elliptische Integrálé

(.\cta mathematica i-ik köt.) és Zusatze u. Bemer-
kungen zu Laplaces Untersuchung über die Go-
stalt der Satumusring^ (Astron. Nachrichten 3-ik

kötet). Ezután hazájába, majd Parisba ment.

Nemsokára azonban férje öngyilkosságot köve-

tett el s ekkor nehéz betegség kiállása után Ber-

linbe tért vissza. 1884-ben Stockholmban az egye-

temen az analízis tanára lett, hol 1889. rendes

tanárrá neveztetett ki. Ez id tájt nyerte a pá-

risi akadémián a Baudin-féle nagy díjat : Sur le

probléme de la rotation d'un corps solíde autour
d'un poínt fl.\e (.\cta math. 12. köt.) c. munkájá-
val. Néhány évvel kósubb, 1891. tüdgyuladásban
meghalt. Matematikai mvein kívül még szépiro-

dalmi müveket is írt, melyek közül a svéd és dán,

majd késöbl) orosz nyelven megjelent regény : A
Rajovszkíj nvérek, Oroszországban is méltó fel-

tnést keltett (Szen^Pétorvár 1893).

Kovaliszt (kovnpjld, infuzoriaföld, diatomea-

l>elit, tripoli, néni. Kieselguhr). Kovakzet, lé-

n3'egében opálanya*, oi-edetét tekintve elhalt dia-

tomeák páncéljaiból áll ; könny fehér, szürke,

barna anyag : sovány tapintású, rendklNül nedv-
szívó, a nyelvre tapad ; nem ég, a vegyi szerek-

nek többnyire ellenáll. A harmad^ és negyedkori
üledékek között hatalmas telepeket alkot, fkép
a bama'ízén és tzeg társa.ságában : Lfmeburger
Hoidc (12 m. vastag). Szurdokpüspöki és Gyön-
gyöspata között a Mátrában ; a Hegyalján ; Ber-
lin körül; Kaliforniában. Rendesen agj-aggal,

mószkarbonáttal, vasoxiddal stb., nálunk pedig
vulkánhamuval van tisztátlanítva, amelytl ré.sz-

ben iszapolás által szabadítható meg. Építészeti és

egyéb mszaki szemponttól rendkívül boc8e8,mert
az eddig ismert anyagok közül a legtökélesebb h-
szigetel s egyszersmind tzbiztos i.«.Súlya csekély.

Amerikában az épültök vas v. acélvázát K.-bl és
agyagl)ól készített likacsos, veresszín téglával
burkolják. Továbbá kitünö szr anyag s hang-
fogó. Cementtol keverhet s annak szilárdságát

emeli. De éppen így elegyíthet aszboszttel, kau-
csukkal .stb. Szárítószernok is kiváló, mert saját

súlyának 75«V* erejéig képes folyadékot fel-

szívni. Ez okból a dinamitgyártásban használják.
Jeles tulajdonságai dacára igen olcsó anyag, mert
bányászata nom költséges.

Kovamalachit (isv.), 1. Krizokolla-
Kovamészk, kovasavval átjárt mészk, rende-

sen világos szín. Néha a kovaorek annyira átjár-

ják a mészkövet, hogy ennek kioldása után a
kovaerok mint igen finoman recés szerkezet, a
habkhöz hasonló laza tömeg maradnak hátra.

Gyakran vasoxid színesre festi. A kovasav jelen

lehet kvarc-, opál-, kalcedon-, szaruk-alakban.
Fképen a Zech.stein-, kagylósmészk-, kréta- és
terciérüledékek között van elterjedve.

Kovamonoxid, I. Sziliciummonoxid.
Kovamoszatok (Badllariaceae, Diatomaceae,

növ.). Egysejt szervezetek, melyek magányosan,
láncsorba v. kolóniákba csoportosulva élnek vi-

zeinkben, a tengerekben v. nyirkos talajon. Leg-
jellemzbb tulajdonságuk, hogy a sejtnek kova-
savtól ersen átjárt páncélja van, amely páncél

két részbl áll, egy kisebbl és egy nagyobból,
amelyek úgy illenek egymáshoz, mint a skatulya
és a hozzátartozó fedél. A páncél ritkán sima,
rendesen gyöngysorok, vonalkák, bordák díszítik

a legváltozatosabb módon. Ezenkívül a páncélt
számtalan parányi nyílás jái-ja át. A kovasavban
való gazdagság okozza, hogy ezek a páncélok a
vizek fenekén összegylnek és évezredek során
vastag rétegeket alkotnak. Ismeretesek már a
krétakorszakból is. Hazánkban a harmadkorszak-
ból ismerünk kovamoszat-telepeket (Körmöcz-
bánya, Hegjalja stb,). Sok faj helyét is tudja vál-

toztatni, mások ellenben kocsonyaszer nyeleken
ülnek, rátelepülve valamely vízinövényre vagy
egyéb vízbe merült tárgyra. Jellemz tulajdon-

ságuk továbbá, hogy sárgás szín festéket tar-

talmaznak, az ú. n. diatomint, ettl származik
sárgás-barna színük. Rendes szaporodási módjuk
az oszlás. .\ sejt kettéoszlik s az új leánysejtek

öröklik az anya.sojt páncéljának egy-egy felét.

A leánysejtek az örökölt páncélfólhez maguk vá-
lasztják ki a hiányzó másik páucóifélt, még pedig
a kisebbiket. Többszörös oszlás után ilyen módon
mindig kisebb és kisebb egyének keletkeznek. A
fokozatos eltörpülésnek az auxospóra képzdése
vet véget, melybl ismét az eredeti nagyságot
visel sejtek keletkeznek. A szaporodás másik
módja a párosodás. A tenger felszínén él (plank-

ton) K. páncélján sajátságos függelékek és hor-

gok vannak. Jelentségük eléggé nagy. A halak-

nak szolgálnak táplálékul. A fosszilis fajok kova-
földjébl üveget és dinamitot készítenek. K. kova-
palái jó hszigetel anyagot adnak. Több mint
2000 fajt írtak le. \ K.-nak óriási az irodalma,

melyrl leejobb áttekintést nyújt T)? Tóni, Sylloge

Algámra Vol. II. Patavii (1891-93) és F. Habri-
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achaw, CataU)f(iie of the Diatoinae«ae c. mve.
K.-kal foglalkozik a Le Düitomist c. folyóirat.

Hazánkban Pantocsek J. szerzett nagy érdeme-

ket a Balaton, a Fert^ és sok közét kovamosza-

tainak tanulmányozásával.
Kovand (piritai/lj, ásványcsoport; a fémeknek

kén-, araén- és antimonvegyületei. Többnyire

sárga, fehér v. vörös színek ; általában ridegek,

elég kömények. Ide tartozik pl. a pirit (vas-K.),

kalkopirit (réz-K.).

Kovanövény az, amely nagyobb mennyiség
kovasavat tartalmaz, mint a füvek, Equisetumok,

Diatomeák (kovamoszatok). A legtöbb növényben

a kovasav nagyon csekélymennyiségben van meg,

st a gabonanemüek tenyészéséhez sem szüksé-

ges, mert vízkulturában rendesen fejlödnek ke-

vésbbé kemény levelekkel ; tudvalevleg száraik

szilárd.ságát nem a felbör tartalmazta kova adja

meg, hanem a sklerenchyma és stereida sejtek. K.-

nek mondják azokat is, amelyek kiválóan kova-

homokon élnek, pl. Fasetia incana, C&rex arenaria

.

Kovapala, tömött, rendesen fekete v. szürke,

ritkábban vörös- vagy barnakvarc-, kalcedon- és

opálnak az elegyéböl áll, többnyire agyaggal,
mészkövei, vasoxiddal, szénnel van keverve.

Egyik legismertebb változata a lidiai kö v. lidit,

mely egészen fekete és az ékszerész rajta végzi

az aranypróbát, amiért is próbak a neve. Gyak-
ran tartalmaz szerves anyagokat, amelyek feke-

tére festik, sokszor csíkos erezett (jászpis-K.).

Fkép az idsebb formációkban alkot nagyobb
telepeket.

Kovapáncél (növ.), Kox^amoszatok.
Kóvár, kisk. Hont vm. ipoljTiyéki j.-ban, (1910)

539 magyar lak.
;
postaügynökség, u. t. Balassa-

gyarmat.
Kovarc a. m. kvarc (1. 0.).

Kovarcz, kisk. Nyiti'a vm. nagytapolcsányi
j.-ban, (1910) 1182 tót és magyar lak.; postahiva-

tal, u. t. Appony.
Kovariájis, 1. Invariáns.
Kvárra, a Mgfer (1. 0.) alsó folyása.

Kovás, kisk. Szatmár vm. nagysomkúti j.-ban,

(19)0) 1385 oláh és magyar lak.; postagynökség.
u. t. Nagysomkút.
Kovasavak és sóik. A kovasavak a szilicium-

dloxid : SiO^ vízzel való vegyületei. Magukat a
savakat alig ismerjük ; sóik a szilikátok, a termé-
szetben elforduló ásványok között a leggyako-
riabbak. A kovaaavak közül megemlítjük a követ-

kezket :

Ortokovasav : H^SiO^. lí sav csak oldatban

ismeretes, sói közül több a természetben elfor-
dul. Híg sósavat és híg nátriumszilikát-oldatot

elegyítve csapadék nem képzdik ; az oldatban e

sav jelenlétét kell feltételeznünk. Az egyidejleg
képzdött uátriumklorid diallziasel eltávolít-

ható. Ez oldat bizonyos fokig besríthet, de
azután az ortokovasav elbomlik és a folyadék
kocsonyaszerüen megmered. Sói közül megem-
lítjük az oliinnt (Mg.SiOj, a cirkont (ZrSiOJ.
Metakovasav : H,SiO.. Az oldható kovasavsók

oldatál)ól savak hozzáadására kocsonyás csapadék
alakjában leválik. Sói közül, melyeket metaszili-
kátoknak nevezn<?k, nieg(tmlírjük'a WoUoszloniiot
(CnSiOji. az eiisztatifof iMgSiO,).

Polikovasavak. E savak szabad állapotban egy-
általán nem ismeretesek, de sóikat jól úsmerjüic.

Ugyanis a természetes szilikátok legnagyobb része
nem az orto- vagy metakovasavból vezethet 1í»,

hanem olyan savakból, melyek 2, 3, 4 atom szilí-

ciumot tartalmaznak. E savakat ennek megfele-
len polikovasavaknak, az egyeseket pedig di-,

tri-, tetrakovasavnak nevezik. Az üveg szintén

szilikát és pedig lónyegébenv. nátrium-kalcium-
(nátronüveg) v. kálium-kalcium- (káliüveg) szili-

kátból áll. Úgy az említett tívegféleségek, mint
más üvegek pontosabb összetételét I. Üi>eg
alatt. A vízben oldható, lényegében nátriummetii-
szilikátból vagy káliummetaszilikátból álló víz-

üveget, úgyszintén a porcellánt, mely szinti'n

szilikát, 1. e címszók alatt.

Kovasavassó a. m. szilikát.

Kováskápolnok, kisk. Szolnok-íJoboka vm.
kápolnokmonostori j.-ban, U910) 680 oláh lak., u. p.

ós u. t. Kápoluokmonostor.
Kovásodás, valamely ásványnak v. kzetnek

átváltozása tömött kvarccá, avagy valamely szer-

ves anyagnak kövesítési folyamata kovasav által.

Az ásvány v. kzet rendesen úgy kovásodik. hogy
kovasav járja át, mely idvel egészen kiszt)-

rítja az eredeti anyagot és annak helyét maga
foglalja el. — K. (növ.), 1. Elkwásodás.
Kováspuskák, aXVII.sz. végénPranciaország-

ban feltalált, kovás gyujt('>készülékkel ellátott

puskák ; a cs oldalába fúrt gyujtólyuk eltt kis

vasserpenyö volt, melybe elsütés eltt ílnom
szem lport öntöttek ; á serpenyt tengely kö-

rül forgatható fedél födte, melynek szélén a cél-

lap állt felfelé ; ez utóbbival szemközt volt a «ka-
kas», mely «kovát» (tzkövet) tartott ; a ravasz
hátraszorítása által egy a kakasra ható rugó
mködésbe hozatott, a kaka* elre csattant és e

közben a kova az acéllaphoz ütdött ; ez által a
serpenyfedél hátraszoríttatott s az összeütközés

közben keletkezett szikrák (izzó acélrészecskék) a
serpenybe repültek s az ott lev lport fellobban-

tották. A K. katonai célokra való alkalmazásakor
már a szuronyokat is alkalmazták.
Kovás vas, a piritnek egyik neve Zay Minera-

logiájában.

Kovász, a kenyérdagasztiis és szakasztani után
a tálban visszamaradt nyers ttiszta, melyet kis

lágy cipó-alakban meghagynak s a következ
sütésnél langyos vízzel felhígítva mint erjeszt
anyagot használnak.

Kovászi (azeltt : Kovaszincz), nagyk. Arad
vm. világosi j.-ban, (1910) 38i8 oláh és magyar
lak. ; vasútállomás, psta- és távbeszélhivatal.
Kovaszivacsok (Silicispoiigia, Hii«t), a Szitni-

rsok (1. 0.) egyik rendje. L. Szivacsok.
Kovászna, nagyk. Háromszék vm. orbai j.-ban,

(luio) 5151 magyar és oláh lakos.sal, az orbai járás

szolgabírói hivatalának székhelye, van jáiás-

birósága, telekkönyve, adóhivatala, takarékpénz-
tára, ipar- és hittMszövetkezete, két gózfürésze,

élénk fakere.skodése. vasúti állomása, posta- es

táviróhivatala. K. nevezetes .'^okféle és ritka ás-

ványos forrásairól ; legnevezetesebb a község k«>-

zeiHÍn fakadó Pokofsár, kabinokkal körülépített

fedett vízmedence, melynek 10 fokú égvénycs
koiiyliasós snvanyúvizf'r .1 fi'ni'knn Im-ö i<7np]iíil
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ei^yütt az óriás mennyií^ben foljionots murajjal

feltör szénsav ön>kös forrásban tartja, idnként
nagórobtezerú kitörések (1837.. 1866. és 188ö.) is

fordulnak elö. A csúzos és köezvényes bajok ellen

használt Pokolsáron kívfil itt Tan a MikosfUrdö,

Cifraktt (vasas > iz), Horgásricút (égvé-

nyee konybaüó^ ^ /•, sóefürdA és Hankó-
kút, melyíeket verduinj . ^^yomor-, bél- és tüdöhu-

rut oUen hasmálnak.* A fürdvendégek elhelye-

zésire iOO szoba van a községben ; újabban nya-

ralók is cpiilndc.

KoTásznai, 1. Péter, ref. püspök, szül. 1616.

vagy 1<>17.. moirh. Koloz.><várt 167:í júl. 21. Eló-

S7r..r'i',,n\.,n inn t<i R-^r-.l. ii fizután Nagy-Váradon
\o 10. török kézre jutasa

ut . Kolozsvárra vonult,

n'i tolták lelkésznek. Itt aztán

k. 1668. pedig az enlélyi egy-

ház pu~

2. h -indor, író ós fordító szül. Finta-

házán i.Maroj-Torda vm.) 1730 febr. 12., megh.
Mart»s-Vásárheljt 1792 márr. 8. Tanulmányait a

loideni egyetemen befejez\'e, 1764-tól haláláig a

maros-vásárhelyi kollégiumban tanárkodott. Sok
alkalmi verset és beszédet adott ki latinul (1761—
1781), halotti búcsúztatói 1782. összegyjtve is

megjelentek Carmina exequialia c. alatt. Egyéb
munkái közül csak latinból való mfordításai

jelentek meg. Cicero Catója, Laeliusa és Scipio

ábna együtt 1782., Deofficü.^e Az embernek tisz-

térl c. alatt 1795.; Két komédia c alatt Plautus

Mostellariája és Terentius .\ndriája (1782, 1836).

Kéziratban maradtak egy pár latin görög és ma-
gyar vers«'n kívül történeti müvei is.

Kovászó, kisk. Bereg vm. tiszaháti j.-ban, (isio)

668 rutén és magyar lak., u.t. és u. p. Bene. Neve-

zetes a kaolinbányájáról.

Koviazos káposzta, a fejes káposzta meggya-
lult V. összevagdalt, besózott és párolt ková.sszal

megerjesztett leveleibl párolt v. berántott fzelék.

KoVisaÖTára Ber^ vmegyében U92-benmár
fennállott. 1557—65-ig a JánosZsigmond és Ferdi-

nánd köztfolji harcokban több ostromot állott ki.

Kovásztalan kenyér ünnepe, 1. Pászka-iinnep.

Kovaiestek (uov). Eltekint\e a sejtfal (l. o.) el

ková«odásától, ^yes növényi rendekben és csalá-

dokban ( Scifammeae, Palmae, Orckidaceae, Po-
dostemonaceae, Hf/tiienophyUaceae) némely sejt

belsejében K. is válnak ki ; ezek lehetnek buzogány-
fej-, gömb-, V. kalap-alakúak ; a sóskasavas

kristályoktól (1. o.) könnyen megkülönböztethe-

tk, mert higított sósavban nem oldódnak, hanem
csak fluorhidrogénsavban. A K.-et tartalmazó
.rejteknek— a koiwi sejteknek — egyik faja az
ú. n. stegmaia, melyek a háncsrostok mellett lev
számos, apró, fél lencséhez hasonló alakú sejtek.

A háncsrosthoz fekv faluk többé-kevésbbé meg-
vastagszik, míg a szemben fekv faluk kiöblösö-

dik, közepén vékony marad és dzélei felé lassan-

ként megvastagszik. A stegmaták egyes ipari

rostok (Manila-kender, koir a. m. kókuszdiórost)

felismerésében fontos szerepet játszanak. Egjes
< -etekben pl. a Pandanua odoraíissimus steg-
jimtáiban lehet sóskasavas mész is.

Kováts, 1 . Ágoston, azentferet
'

'
< i-zetes,

író, szül. Gyríttt 1717 ápr. i , r rgora-

ban 182S okt. 2. Rendjének egyik legkiválóbb

szónoka volt.Több kolostorban gvardián volt,1818-

ban provinciális. Szónoki mvei : Széniek dirxé-

rete és követése (VeeX\m\)\Alkahml " '-

nuülan rajtalétei (u. o. 1802) ; Bünij^

(u. o. 1805); A IHek gondgya (u. o. löu.)i. V . ».

Zelliger A., B8Zt«^:omvármegyei írók (1888).

2. K Ferenc, nemzetgazd. író, szül. Pozsonyban
1873 márc. 15. 1900-ban a pozsonyi jogakadémia
könyvtárnoka lett, 1903. a kolozsvári egyetemen
a statisztikából magántanárrá habilitálták és

ugyanabban az évben a pozsonyi kir. jogakadémia
rendes tanárává nevezték ki. Számos cikkén

kívül, melyek nagyrészt az 1900—05. tle szer-

kesztett Magyar Gazdaságtörténeti. Sz«>ralében

jelentek meg, önálló müvei: Városi adózás a
középkorban (Pozsony 1900) ; Adalékok a dunai
hajózás és a dunaivámok történetéhezaz Anjouk
korában (Budapest 1901) ; A középkori magyar
péndörténet vázlata (u. o. 1901) ; }itfugatviagyar-

ország áruforgalma a XV. században a pozsonyi
harmincadkönyv alapján (u. o. 1902) ; Handels-
verbindungen zwischen Köln und Pressbiirg [Po-

zsony) im Svatmittelalter (Köln 1914); A nagy
pozsonuitelekkönyr 14.39—lJT.{Poz8onY 19U).

3. K. Gyula (kézdiszentléleki). paleontológus,

szül. 1815 szept. 15. Budán, megh. 1873 jún. 22.

Budapesten. 1850-ben a Nemzeti Múzeum tiszt-

viselje lett. Mint a Földtani Társulat els titkára

beutazta Hegyalját, ahonnét pompás küvesült

növénygyjteményt hozott a Nemzeti Múzeum-
nak. Nevezetesebb müvei : A hátszegi medencé-

nek kövületei (1866, Bányász, és Kohászati Lapok),

Ungams fossile Flóra, Petrefade der Ofner
Gegend : Erdóbényei ásaiagvirány éstályaiása-

tagvirdny [yiagyarhoni Földtani Társulat Munká-
latainak l. kötetében, 1856, 7 kórc metszett táb-

lával).

4. K. Gyula (keveházi), az egyházi jog tanára,

szül. Pesten 1849 jan. 28. Miután tanulmányait
a pesti egyetemen bevégrate és 1872 jogi doktorrá

avatták, pesti kir. törvényszéki aljegyznek, majd
kir. Ítéltáblai fogalmazónak nevezték ki. 1873
a bírósági szolgálatot elhagyta és Budapesten
ügj'védi irodát nyitott. 1883 a budapesti egyete-

men az egyházi jogra magántanárrá habilitálták.

Ugj'anebben az évben budapesti kir. ítéltáblai

pótbiróvá nevezték ki, 1887 rendes biró lett. 1888
a budapesti egyetemen az egyházi jog nyilvános

nyilvános rendes tanárává nevezték ki. Az egye-

temen két Ízben volt a jogi kar dékánja, az 1913/14.

tanévben pedig az egyetem rektora. A M. Tud.

Akadémia 1884 levelez tagjává választotta.

1899-ben m. kir. udvari taná^os lett. Törvény-
elkészít munkálatokban nem egyszer vett részt.

KtÜnOsen a polgári házasság behozatala körül.

Neve munkái révén a német szakirodalomlmn

is ismert név. A jog- ós államtudományi oktatás

reformja körüli vitákban mindig részt vett. Nem
egyszer szállt síkra az ^yetemi önkormányzat
érdekében, önálló munkái: .4 házasságkötés
Magyarországon eoyhán és polgári Jog szerint,

tehtUettel törvényhozásítídi feladatára (Buda-

pest, 1883) ; A házasságijavaslat a törvérAyhozás

eltt ín. 0. \9Si)', Szilágyi Márton tanítása az
eljegyzésrl 169(). (u. o. 1885) ; A párbérMagyar-
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országon (bírálat Timon Ákos könyve felett, u. o.

18H5) ; A párbér jogi természete (felelet Timon
A párbér jogi természete c. válaszára, u. o. 1886)

;

Felelet báróRoszner Ervin Régi magyar házas-
ságijogc munkájára (u. o. 1887) ; Báró Roszner
Ervin válaszára (u. o. 1888) ; Az tdolsókét egy-

házpolitikai törvényjavaslat (u. o. 1894) ; A jogi
vizsgák ref'onnja (u. o. 1902).

5. K. J. István, ref. teológus, szül. 1880 nov. 20.

Kisteleken, Csongrád vmegyében. A jog- és böl-

csészettudományok doktora. Hazakerülvén Edin-

burghból, lelkész volt Szlavóniában, Nagykrösön,
Verosegyházán, végül Budapesten. Megszerezte
a ref. lelkészi és a teol. tanári oklevelet, majd a
bécsi egyetem prot. teol. fakultásán a teol. licen-

tiatust. 1910-ben a szaönári nagy egyház válasz-

totta meg egyik lelkészévé. 1913-ban a duna-
melléki ref. egyházkerület a budapesti teológia

rendes tanárává választotta. Nagy elszeretettel

ersítgette a magyar ref. egyház külföldi össze-

köttetéseit. Irt több vallás- és egyháztörténeti,

egyházjogi munkát : A Nirvána (1908) ; A budhiz-
mtis és a kereszténység (1912) ; Kálvin és Servet ;

A Ne temere és a ins placdi, stb. Több munkát
fordított magyarra. Társszerkesztje a Protestáns
Egyházi és Iskolai Lap-nak. A gyorsírás terén is

nagyobb irodalmi munkásságot fejtett ki.

6. K. János, emberbarát, szül. Egerben 1764
aug. 25., megh. Bécsben 1834 ápr. 12. Tanulmá-
nyait Egerben és Bécsben elvégezve, majd egy
félszázadig mködött mint nevel, 18 évig az
udvarnál, hol Rajner és Lajos királyi hercegeket,
valamint a késbbi V. Ferdinánd királyt taní-

totta magyar nyelvre. Dús jövedelmeibl meg-
gazdagodva, vagyonát emberbaráti és kulturális

célokra fordította, nagy alapítványokat tett töb-

bek közt a M. T. Akadémiánál, halálakor pedig
egész vagyonát Eger város kórházának és sze-

gényintézetének hagyta. A M. T. Akadémia 1833.
tiszteleti tagjául választotta.

7. K. (Háló) József, mílfordító, ref. lelkész,

szül. Gyrött 1761 márc. 17., megh. Nagykrö-
sön 1830 okt. 10. Debreczenben tanult, majd u. o.

tanított (Csokonait is), két évet töltött német,
holland és angol egyetemeken, 1791. Nagykrö-
sön, 1815. Halason lelkészkedett, 1826 óta Nagy-
körösre vonult vissza, mindenütt nagy kedveit-

ségben állván mint szeretetreméltó, vidám ember.
1788 óta több alkalmi költeménye jelent meg
önállóan és kora lapjaiban ; lefordította Racine-
nak A vallásról szóló verses mvét (1798) és
rímes, magyaros versekben Vergilius Aeneisét
Magyar Aeneis c. alatt (I. r. 1799., II. r. 1804.,
III. r. 1831.). Az 1808. megújított ref. énekes-
könyvben tle való a 148., 149., 161. ének.

8. K. József, ifjabb, az ú. n. Rím-Kovács, híres

versfaragó a múlt század elején, szül. Tótvázsony-
ban (Veszprém vm.) 1780 ápr. 1., megh. Kapos-
várott 1809 fobr. Veszprémbon és Pápán tanult,

itt a teológiát elvégezvén, Pátkán két évig taní-

tóskodott, 1805-l)en segédlelkész Városhidvégen,
1808. egy boros fvel elkövetett csinyjéért három
évi fogságra ítélték, de már a következ évben
meghalt a kajwsvári börtönben. Sok nyelvet bírt

8 nagy virtuozitással verselt ; rímei hírhedtté tet-

ték s a keresett rímeket (sok szótagú, toldott, kín-

rímet) az nevével kapcsolatban emlegették (v. ö.

Arany János versét Kemény Zsigmondhoz). Versei
a debreczeniek szellemében készültek, többnyire
alkalmiak, s a formán kívül más érdemük nincs.

Egy pár a Magyar Kurírban jelent meg, a leg-

több csak kéziratban keringett. Halála után össze-

gyjtve Ferds Dávid adta ki ket K. J. versei
c. alatt (1817., újra 1835.), egyházi beszédei is

megjelentek a Fábián -Látzai Pred. Tárház III.

k.-ben.

9. K Mátyás, egri prépost-kanonok, író, szül.

Polgáron (Szabolcs) 1790 febr. 24., megh. Egerben
1861 máj. 4. Tanulmányainak befejezése után
felszenteltetvén, tanulmányi felügyel lett a pesti

központi papnevelben. 1820-ban egri teológiai

tanár, 1832. egri kanonok, késbb egervári pré-

post. Nevezetesebb müvei: Biographia Joannis
Hunyadi etc. (Eger 1818) ; Barátságos értekezés

a vallási egyesülés ideájának szerzójével (Pest

18-30) ; A ker. kai. anyaszentegyház hit- és er-

kölcsbeli szabásainak foglalatja (u. o. 1826) ; A
hitetlenségrl bizonyos ifjúhoz intézett levél (u. o.

1829) ; Nexus fundamentorum Religionis Chris-

tianae (Buda 18.30) ; A vegyes házasságról (Eger)

stb. Ezeken kívül Pesten alapította az Egyházi
Folyóirás cím lapot és több egyházi beszédet
adott ki.

10. K. Miklós (tusnádi), erdélyi r. kat. püspök,
szül. 1769 jan. 26. Tusnádon, megh. 1852 okt. 15.

Kolozsvárt. Kitnt nemes céloki'a tett adomá-
nyaival, melyek 1847-lg 157,250 frtot tettek ki.

1833-ban 10,000 frtos alapítványt tett le Kezdi

-

vásárhelyen 2—2, a katonai pályára készül szé-

kely ifjú részére, Károlyvárosban pedig szeminá-
riumot alapított és abban két bölcseleti tanszék
költségeit vállalta el. Késbbi, leginkább az er-

délyi szabadságharc alatt elpusztult templomok
és intézetek felépítésére tett adományai a 150,000
frtot meghaladják.
Kovátsch József, rézmetsz, szül. Bécsben

1799 ápr. 22., u. o. tanult s nagyszámú rézmet-
szetetkészített magyar zsebkönyvek stb. számára.
Nevezetesebb mvei a bécsi Belvedere-képtár több
mvének metszete (kiadta Haas), dolgozott Guido
Reni, Teniers, Dow után. Magyar vonatkozású
mve Kováts Jánosnak, az eperjesi könyvtár
megalapítójának Miklóssy festménye nyomán ké-
szült arcképe.

Kováts-Martiny Gábor, flziku.>^, szül. Topolyán
(Nógrád) 1782 márc. 4., megh. Pozsonyban 1845
jul. 19. A pozsonyi líceumon a matematika és

fizika tanára volt. Nevezetesebb munkái : Compen-
dium matheseos purae in usus auditorum suorum
classis philosophicae conscripsit (u. o. 1822) ; Com-
pendium physicae qnod in usus auditorum suorum
classis philosophiae conscripsit (u. o. 1823) ; 0e<!0-

nomiae ruralis compendium, quod in usum audito-

rum suorum conscripsit (u. o. 1843).

Kovatufa (gejzerit, ném. Kieselsinter), meleg
forrásokból, gejzírekbl lerakódó laza szerkezet
kova, illetleg opál. Gyakran növényeket és más
tárgyakat von be és a legkülönliözbb színekben
jelenik meg. A Yellowstone National Parkban
egész terrasszokat alkot, melyek úgy különböz
alakulatuknál, mint színüknél fogva bámulat tár-

gyai. Egyéb gejzlr-t«rületen is mesrvan. A közön-
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tíéftP^ K.-tól niegkttlöoböztetik a gyöagyfényú.
fürtös alakú fioritot Santa Pioráról Tosouiában.

Kot&tíz, kovasavat tartalmazó növények ée

állat<^ marédványa. Szerkezetébl felismerhet

az Uletö növény v. állat, meljnek maradványa
a K. A le^zobb K.ak a diatomákból maradtak
reánk. L. még mkovíutodás.
KoTdfMMTo, tó Archangel orosz kormányzó-

ságban. 584 km.* terület, lefolyása a 70 km.
boeszú Kordíi, mely a Kandalaloía-öbölte ömlik.

Köveit, jól épült, tiszta város El-Hazában, Tö-

rök-Arábiának Baszra vilajethez tartozó részé-

ben. Az orszáu É.-i részében, a Satt-el-Arab

tork ' * ' ' ' iigatra fekszik. K.-nak, melyet

A' iiek V. A^^eíZ-nek is neveznek,
töbl> iiiiiii -ii.inni lakosa van. Kikötóje igen jó,

hajói és hajósai a legjobbak közül valók. E ki-

kött a Bagdad-vasát végpontjául szemelték ki,

melynek baszra-koveit-i részét az angolok építik

és e végpont is az ó protektorátusuk alatt áll.

Kvel, az ugyanily novü járás .^székhelye Vol-

hinia orosz kormányzóságban a Turia és vasút

mellett, (i9o:) 19.430 lak., vászon- és szesziparral.

Kovicsinok, az északamerikai Vancouver szi-

get és a Fraser folyam mentén lakó, a szelis

nyelvcsaládhoz tartozó iudiánus halásznép. Kü-
lönleges, szépen faragott csónakjait vörös cédrus-

ból készíti. A koponya-torzítás náluk nagyban el-

teijedt.

KoTÍl, községek, 1, Ahókabol és Felskabol.
Koviljacsa. fürd, 1. Losznica.
Kovilszentiván, község, I. Sajkásszentiván.
Kovno (Kauna),\. az egjkori Szamogiciának.

Litvánia egyik tartományának területébl alakí-

tott orosz kormúnyzófsáy Kmland, K-i Poroszor-

szág, Szuvalki és Vilna között, 40,640 km* terület-

tel, amelybl 452 km* esik a tavakra, 1.775,900
lak. Felülete egészben sík, csak két doml*<or húzó-

dik rajta, amelyeknek legmagasabb csúc.««i sem
haladják meg a 255 m.-t. Az éghajlat mérsékelt és

nedves. A földnek mintegy &y*!n-^ áll mvelés
alatt : ftermékek : a rozs, árpa, zab, amelyeket ki-

vitelre is termelnek ; a Novo-Alexandrovszk járás-

ban term len igen jó. Az állattenyésztésre, bár az
állatok száma elég nagy, csak újabban fordítanak

gondot. A Maliunakh és Szmerdon melletti kénes
források említésre méltók. Az ipar leginkább csak
vászonszövésre és szeszgyártásra szorítkozik. A
kivitel fcikkei : gabona, len és fa. A kormányzó-
ság járásai : K.. Vilkomir, Novo-Alexandrovszk,
Poneviezs, Rosszieni, Telsi ós SavU. A fváros K.
— 2. K. (Kanna), az ugyanily nev kormány-
zós^nak székJtelye, elsrangú vár a N'jemen jobb-

partján, a Vilia beletorkolásánál, amely utóbbi
6- és új-városra osztja, vasút mellett,' 79,600
lak., szappan-, brgyártással, kötélveróssel. vas-

öntéssel és cserépedény-ké.<zltés.<el ; több közép-
iskolával; egy öntöttvas-piramissal az 1812-iki

események emlékére. A XI. sz.-ban alapított vá-

ros már a XIV. században Litvánia legnagyobb
forgalmú városa volt. 1655—1661-ig az oroszok
tartották megszállva. 1842 óta kormánj-zósági

székhely.

Kovrágy, kisk. Htmyad vm. hátszegi j.-ban,

(1910) 459 oláh lak. : u. p. Oláhbrettye, u. t. Magyar-
brettye.

KoTTOT, város Vladimír orosz kormányzóság-
ban, vasúti gócpont, szövgyárakkal és (i»07)

17.000 lakossal.

KoTsa, több európai oroszországi folyó neve,

legfontosabb a Nu.-i A', amely a K.tóból ered
Olonez kormányzóságban, 107 km. bosszú s a
Bjelo-tóba ömlik.

Kowalski-Wiemsz (ejtod :—vjenu), i4^r«/, lengyel

fest, szül. Szuvalkiban 1849 nov. 11. München-
ben Wagner Sándor és Brandt vezetése alatt vé-

gezte tanulmányait. Mvei tárgyát többnyire az
orosz-leng>'el és galíciai népéletbl meríti. A
magj'ar honvédtábómoki kart ábrázoló képét b.

Fejérváry miniszter meg\'ette a magyar állam
részére.

Kow-loong, kiköt Hong-koug mellett, 1. Kmi-
Imw.
Koxalgia (gör.), 1. Coxalgia.
Koxin. A fotogiafálásban használt festanyag,

mely a hatásos fénysugarakat elnyeli. Az el-
hívóba keverve, a hivást nappali világosságnál

lehet végezni.

Koxitisz (gör.), 1. Csípöizvleti ^yuladás.
Koy Tóbiás, osztrák származású entomológus,

szül. Bécsben 1757., megh. Budán 1809 júl. 3.

Bécsben nevelkedett, de késbb hazánkba került

s itt a magyar udvari kamara pénztárosa volt.

Szabad idejét a Budapest körül tenyész rovarok
összegyjtésére fordította és gyjtéseinek eredmé-
nyérl az irodalomban is számot adott a követ-

kez két dolgozatban : Beschroibung eines neuen
Werkzeuges zura Insektenfange (Braimschweig
1801) és Alphabetisches Verzeichniss meiner
Insektensanunlung (Buda 1800).

Koyang, hátsó-indiai gabonamérték, 1. Kojang.
Koyter. németalföldi anatómus, 1. Coiter.

Kozákok (orosz, kazakij), orosz harcos osztály,

meljTiek neve az idk folyamán külön etnikus
fogalommá fejldött, noha kezdetben, a XIV.
sz.-ban nem volt ily jelentsége. Kozák eredeti-

leg kóborló martalócot jelent s az orosz nyelv-

ben nszabad embem értelemben használják. Ma-
guk a K. orosz eredetek, fajilag tatár elemek-
kel bvültek, de az orosz nyelvet, vallást megtar-
tották. Korán külön váltak az oroszoktól s már
a középkorban is függetlenek voltak. A K. két

nag>' csoportra oszlanak : kis-orosz és nagy-orosz
K.-ra.

A kis-orosz (csemomorci) K. 948. a Dnyepr del-

tája körül laktak.Késbb fölfelé húzódtak a folyam
mentén (szaporogi K.) és halászattal foglalkoz-

tak. Megszaporodva a hozzájuk csatlakozott len-

gyelekkel, beolvasztott tatárokkal és földesuraik-

tól szökött oroszokkal, észak felé egész Kijevig

hatoltak. Ezóta különböztetik meg ket mint sza-

porogi (vag>-is folyammenti) és ukraini (vagjis

natárrvidéki) K.-at. A szaporogi K. teljesen füg-

getlenül éltek az ó-szláv földközösség alapján

berendezkedve. A Dnyepr szigetein erdített vá-

raUí (azjecsij) voltak. 1520-ban egyik atamanjuk,
Daszkovics, szervezte a martalóc Imndákat. Az
ukraini K. a nogáj és krimi tatárokkal folyta-

tott évszázados küzdelmekben edzdtek meg a len-

gyelek szolgálatában.De midn a lengyelek jobbá-

gyokká akarták ket tenni, Bulyba Tárász atamán
vezérlete alatt fölkeltek és több ízbeu m^ver-
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ték a lengyeleket. 16-i7-ben Chmieliiickij Bogdán
atamán kéuyszerltetto János Kázmér királyt,

hogy a K. régi jogait és szabadságát megoröeltse.

De midn a lengyelek az 1650-1 szerzdést meg-
szegték, Chmielnickij az orosz cárhoz (Alexej

Mihajlovics) fordult, s 1653. szövetséget kötött

vele Moszkvában, melynek alapján Ukraina Orosz-

országhoz csatoltatott. így vesztették el az ukraini

K. függetlenségüket, Mazeppa is svéd szövetség-

ben hasztalan igyekezett lerázni az orosz igát

;

iitániik a szaporogi K.-ra került a sor, kik 1775.

jutottak orosz uralom alá.

A többi K. mind a nagy-orosz K.-hoz tartoznak.

Ezek független, de birtoknélküli harcosok voltak,

kik a mongol hordák betörései eltt számos dru-

zsinában, önkéntes katonai szövetkezetben harcol-

tak orofsz fejedelmek alatt. A mongol iga idejében

a druzsinák feloszlottak, tagjaik elköltöztek a
pusztán túl a Don mellékére, hol szabadon élhet-

tek. E törzsek a XVI. sz.-ban megszaporodtak az

orosz tartományokból hozzájuk szökött elégedet-

len harcosokkal. Az így kialakult doni K. sokáig
védöbástj'ái voltak az orosz területnek, st ké-

sbb maguk kezdtek támadó harcokat. Jormak
atamán 1581. indította meg Szibíria elfoglalását

az ázsiai hordák betörései ellen.

A XVII. sz.-ban érték ol a K. fénykorukat, Rasin
lázadásakor. Mikor érdemeiket a cárok nem mél-
tányolták, lázadásban törtek ki, de Bulavin vérbe
fojtotta a lázadást s 1000 kozák családot Szibíriába

vitt. A számzöttek hódították meg ezt az óriás

területet, kiirtván a benszülötteket. 1732-ben ala-

kult meg a volgai K. serege s ettl kezdve a K.
harci készségét használta fel a cár a kalmükök,
kirgizek, baskírok, mongolok, a kaukázusi tör-

z.sek és más addig független népek meghóditá-
.sára. Sikereik közepette \nosztették el nyomról-
nyomra függetlenségüket a K. is, míg végre ata-

manjaik közönséges orosz hivatalnokokká, het-

manokká lettek. Most mindenkor a trónörökös az
atamanjuk. A szaporogi K. 1788. áttelepítve, cser-

nomorci, Fekete-tengert véd csapattá alakultak
átA Pugacsev-lázadásban résztvett /aiTcrtííT. 1775.

az Uraiba kerültek s az orenburgi kormányzó
szolgálatára rendeltettek. A XIX. sz. elején már
hatalmasan megntt a K. ereje és az 1812-iki nagy
oroszországi háborúban mintegy 90.000 lovasuk
harcolt Napóleon ellen s ez idtl kezdve számuk
és jelentségük folyton emelkedett. Kivált a határ
mentén Kina ellen tettek jó határvédelmi szolgála-

tokat. 187i óta a K. is az általános védkötelezett-

ség elvei alapján Boroztatnak be s Wkelótszámuk
60.000, hadiállományuk i)edig 200.000-250.000
lovasra tehet. A kozákalakulások elnevezése
vidékek szerint történik ; vannak : Don-, Kubán-,
Orenbui^-, Transzbajkál-. Terek-, Ural-, Asz-
trakán-, Amur-, üsszuri- stb. K. Békél)en 320
századot és 20 lovagló üteget, háborúban pedig
050 századot ós 40 lovagló üteget állítanak fel.

.\z 190t—5-iki orosz-japáni háborúban a K. nem
feleltek meg teljesen a l)oléjük helyezett vára-
kozásnak, miért is áti-eformáliisuk tervben van.
Különleges harci formájuk az úgynevezett kozák-
láva ; ez annyiban különbözik a rendes lovasság
táraadó alakzatától, hogy míg utóbbi zárt sorok-
ban, a K. nyítódva törnek rá az ellenségre.

A K. vendégszeret, bátor és kalandos szellem
nép. Vallásuk ortodox orosz. Az egykori martab'j-

cokból szorgalmas földmívelö nép vált, amely már
csak katonai szervezetében emlékeztet arégi K.-ra.

A család feje mindig az atj^a, s a gyermekek nem
válnak külön, hanem házasságuk után i a csa-

ládban maradnak és közösen dolgoznak (1. ószláv
közületek).

IrotkiJom. Lesni', Histoire des Cosaques, Paris 181i ; Bro-
nevszkij, Isztorija Donszkago Vojszka, Pétervár 1834 ; .\. von
B., Dia K. in ihrer ^eech. Entwickl., Leitmeritz 1877 ; ííoros-

kin, Die Kosakenheere, Pétervár 1881 ; Tettan, Die Kosaken-
heere, Berlin 1892; Die rnss. Arraee in Krieg und Frieden,

u. 0. 1890; Löbell, Jahresber. flber die VerSnd. und Fort-

schritte lm MllitSrwesen, u. o. 1874 óta ; NMetsch, Les cosa-

ques, Paris 1898; Tettau, Die rass. Armee. Berlin 19<X\

Kozáktánc (ol. álla CosaccaJ, középgyors tem-
póban, páros idömértékben lejtett orosz tánc.

Mozdulatai nem szépek : groteszk taglejtések kísé-

retében gyakori guggolás mellett a lábakat vál-

takozva ki kell rúgni. Orosz hallétekben mint
táncbetét elég gyakori.

Kozalj-vrh, adók. Zágráb vm. károlyvárosi

j.-ban, (1910) 336 horvát lak. : u. p. Netretic, u. t.

Duga Resa.

Kozaperovica, adók. Zágráb vm, glinai j.-ban,

(1910) 347 szerb lak. : u. p. Mali Gradac, u. t. Glina.

Kozarac, adók. Zágráb vm. topuskói j.-ban,

(1910) 471 szerb lak.; u. p. Bovic, u. t. Vrginmost.
Kozsurac József] horvát író, szül. Vinkovcén

(Szlavónia) 1858., megh.Koprivnicán 1906. A leg-

kedveltebb horvát nyelv elbeszélk közé tarto-

zik. Legjobb elbeszélései: Biser Kata (Gyöngy
Katalin) ; Nas Pilip (A mi Pilipünk) ; Proletáréi

(A proletárok). Regényei közül legértékesebb a
Mrtvi Kapitali (Holt tkék) cím regénye.

Kozárd, kísk. Nógrád vm. sziráki j -ban, (1910)

463 magyar lak. ; n. p. Ecseg, u. t. Pásztó.

Kozarevac, adók. Belovár-Körös vm. gjurgje-

vaci j.-ban, (i9io) 924 horvát és magyar lak. : u. p.

és u. t. Klostar.

Kozári Gyula, kat. áldozópap, író, szül. Mar-
czaliban 1864 okt. 27. 1887-ben pappá szentelték.

1897. tanár a pécsi, 1902. a nagyváradi hon-
véd hadapródiskolában, 1912. honvéd plébános.

Fbb mvei : Korunk bölcselete (Pécs 1892) : Az
átöröklés problémája (Budapest 1894) : Korkér-
dések konferencia -beszédeimbl (Szeged 1894);

Étetfóladat és életörömök (Pécs 1895) ; La loi des
trois états. Travail pour le congrés III. intem.
Bruxelles (1895); Descartes és szent Tamás
(Budapest 1897); Idealizmus az irodalomban
(u. 0. 1897); Comte, a pozitivizmus és az evolúció

(3 köt., u. 0. 1905) ; Az egyház és a demokrácia
(u. 0. 1906) ; A fejldés és a leszármazó,'/ elmélete

(u. 0. 1907); Emberí okmányok, a Tegnap, Ma és

Holnap irodalmából (u. 0. 1910); Pasca/ (Tanul-
mányok), Az Emberi okmányok 2. köt. (u. 0. 1914).

Kozarica, adók. Pozsega vm. novskai j.-ban,

(1910) 615 horvát és magyar lak. : u. p. Novska,
u. t. Lipovljani.

Kozárok, 1. Kazárok.
Kozárvár, ki.sk.Szolnok-Doboka vm.dési j.-ban,

(1910) 1731 oláh és magyar lak. ;'vasüti megálló-
hely, postaügynükség, n. tjDés. Mellette az ugyan-
ily nev vár romjai látszanak.

Kozdi esperesség vagy dékántiág. Az erdélyi

ptlspök.sés'he/. tHrtozó 7 szíisz kerület egyike volt.
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Khalom vidélcén terült el 8 a Kzd iiatnktól vette

nevét. L. Kiidi esperesség.

Koséin (koaeinf, 1. Hagema.
Kozelszk. város Kaloga aroest kurmányxoiiág-

ban, va»iit mellett, éltünk gyáriparral, len-, olaj-

i-í-; fakoreci^kedelemmel. Kh. 6500 lak.

Kozibrod, adók. Zágráb vm. dvorij.-ban, (i9io)

203 h'rvát lak.; u. p. Divusa, u. t. Volinja.

Kozice. adók. Veröcze vm. szlatinai j.ban, (i9io)

78.') horvát és sxerb lak. ; a. p. és n. t. Szlatlna.

Kozina Síindor (fHséptdai), fwtö, szUl. 180S.

n>n vm). Pesten Peschkynél, Béos-

•mél tanult. 1829-ben 01ajszíirszágba
' -• '- " 18^4— 1836-it: Budán

•stéssel foglalkozott.

^ <.iii>u^ú ai. aliol szintén munkál-
k>x oroszinraiágba ment s ott dolgozott

18

1

.i»r hazajött. Ismét számos arcképet

fe>' --y 1851 -isT, midn régi tervét meg-
va !i<l(a s onnan Londonba ment. ahol

t'i.':. i'ítta. A következ évben i.-ímét

B« - rkán PestOQ dolgozgatott, de az

is .^kiállitás ismét Parisba csalta, ahol

a t< megfestette Dnbois dr., a császárné
on,-u3auak arcképét Is. Élete további folyásáról

nincs felj^^yzés. V. ö. Mvészet (1907. VI. köt.)

:

Nemzeti üjság (1840, 28. sz.).

Koiqaca. adók. Zágráb vm. nagygoriczai j.-ban,

(i9io> 75 hon'át lakossal: u. p. és u. t. Nagy-
goricza.

Koi^an. adók. Lika-Krbava vm. korenicai

j.-!ian. (1910) 381 szerb és horvát lak. ;u. p. és

u. t. Bunié.

Kozjenice, váras Raulom orosz-leng^'el kor-

mányzó.-^ban, a Visztula mellett, a lengyel kirá-

lyok régi vadászkastélyával és kb. 7000 lak.

1. Zsigmond születési helyo.

Kozla, az aldunai szoros egyik .<:ellóje. Drenko-
ván alul, a mpder jobbpartján ; a szabályozás al-

kalninval haj(.z.)Utat repesztettek benne.

Kozlatelep. Borszászkához tartozó telep Kraasó-
Szörény vm. njinoKl.ivai j.-ban. a Duna partján,

(1910) .345 oLih t* német lak., postaüg^iiökséggel,
u. t. Drenkova; kezén- és -fürészteleppel.
Kozma, 1. Kozmás és Kozmás olajok.

Kozma, kisk. Zemplén vm. gálszécsi j.-ban,

I910I 915 tót és magyar lak., vasátállomás táviró-

hivatallal, posta.

Kozma (Kozmosz), szent, L Coemas, 1.

Kozma, 1. Andor (leveldi), költó és hírlapíró.

A'. 8. fia, szül .Marczaliban (Somogy vm.) 1861 jan.

12. Középiskoláit Pápán, Pelsölövön és Budapes-
ten elvégezve, jogot hallgatott, majd az Els
magyar ált biztosító társaság tisztviselje, utóbb
vezártítkára lett. 1910 óta a liptószontraiklósi

kerület (M«zággyúlési képviselje. Már tanuló
korában jelentek meg versei a fvárosi szépiro-

dalmi és élc)«™>i--hí^n inolvek magyaros szelle-

mflkkel és tal i j ukkal föítünéet keltettek.

.\zóta állandi
' : . . arsa legbefolyásosabb lap-

jainknak: dolgozott a Pesti Hírlapnak, a Buda-
pesti Hírlapnak, a Nemzetnek. 1908 óta Az Újság-
nak smBgönkftás nélkül a Borasaem Jankónak

:

ír VOTsdEet, tárcákat, novellákat, vezércikkeket s

in^lmi tanulmányokat a Budapesti Szemlébe.
Énlompi eli.«meréseül a Kisfaludy-Társaság 1893.

rendem, a .M. T. Akadémia 1. tasjává választotta s

az elbbinek 1899 óta másodtitkára. Több izbea

nyert akadémiai jutalmat is. Újabb költink közOtt

a legki vál(')bbak egyike s határozottan a lognem-
zetibb. mind tartalomban és szellemben, mind dik-

cióban és te<'hnikában. Arany János költi tradí-

cióinak folytatója s tósíryökeree magyar érzésvilá-

gával, mesteri verselésével nem méltatlan köve-

tje. Szatirikus ere rendkívül gazdagon buzog,

szelleme gaadag és bámulatosan fogékony az em-
beri élet és társadalom fonákságai ii^t. Mély rész-

véttel fordul az elnyomottak felé serös erkölcsi föl-

haborodással ostorozza a nyegleséget, törtetest,

svihákságot. Nyelve kristáljrtiszta ós kifejez.
Müvei közül több németre és frandára is le van
fordítva. Rendesen használt álnevei Andronicus
és Koboz- Önállóan megjelent miivel : Tegnap és

ma (politikai versek, 1899) ; Tersed í 1892) ; Próza
(1892) : Humoros históriák (1894, le van fordítva

cseh nyelvre is) ; Korképek ((1898) : A szabadság
Mnníípere (alkalmi drámai költemény, 1898); Víg

elbeszélések {ISdS); Szatírák (legértékesebb poli-

tikai, társa<lalmi. irodalmi szatírái, 1898); On-
gyiikosok (tárcák, 1902) ; Vallásos költemények
(1902); Magyar symphoniák (K. költészetének

legérettebb, legbecsesebb termése s benne a ha-

sonló cím elbeszél költemény, a Gellért-legenda

egy mozzanata, újabb költészetünk egjik dísze.

1909). Az ó iVoío^jával nyílt meg a Vígszínház

(1896). Tanulmányai közöl a Gyulai Pál-ról és

az Arany László-TÓ\ szcúó külön is megjelentek

(1912, ilí. 1909) és sajtó alá rendezte a Magyar
Remekírók o. gyjtemény számára Arany Lá.szló

mveit (1904).

2. A'. Erzsébet ( Veress Zoltánne), szobiász,

szül. 1879 máj. 30. Maros-\'ásárhelyen. Fkép
Fadrusz János útmutatásai s késbb Möller épí-

tész tanácsai alapján fojrlalkozott plasztikával s

munkássága fkép képmásokra terjed Id. Ilyenek

:

Brassai Sámuelé (Kolozsskr 1901); .ZÍ2ri(1904);

Bláthy O. T. (márványrelief 1908): gr. And-
rássy Károly (márvány, 1912). .Azonkívül min-
tázott egy .sor emlékérmet és plakettet, pl. : Ko-
váts Gyula egyet, rektorét (1913).

3. K. Ferenc (leveldi), K. 8. öccse. szül. Sör-

nyén (Somogy vra.) 1826., megh. Mezhegyesen
1892 júl. 6. Iskolái után 1844. felvétetett a magyar
kir. testrcsapatba, ahonnan 184^. m^vált, lovas-

honvéd lett s mint tiszt végigküzdötte az egész

szabadságharcot. Hosszabb bujdosás után Fejér

vármegyében Baracskán telepedett le,ahol 1861-íg

gazdaságának élt, mikor fszolgabíróvá válasz-

tották meg. De a rövid alkotmányos élet ntán
újra vi.sszatért a gazdálkodáshoz. Ctóbb helytartó-

tanácsi titkári állásra hívta meg báró Sennyey
Pál elnök, 1867. pedig Gorove István kinevezte

fOldmívelésngyi miniszteri titkárrá, majd 1868.

a lótenyésztési ügyosztály élére állította. K. azon-

nal megkezdto a ménestelepek t^jjászervesáeét

s az állami lótenyésztés irányát megalapította,

Bábolnán tiszta arab. Kisbéren telivér angol.

Mezhegyesen s Pogarason többféle kitn fajtát

hoz^'án be. s e jól megválasztott nemes fajtákból

elárasztotta az országot ^srend apaállatokkal.

Különös érdeme az a gond s tapintat, mellyel ki-

válogatai s az ország részére megszerezni tudta
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az elsrend telivér lovakat, melyektl azután

a bel- ós külföldi versenyeken is gyztes és

híressé vált lóivadék származott (pl. a Kincsem, a

Kisbér stb.). De a telivér nemes anyagon kívül a

többféle használati lóanyag fejlesztésérl is gon-

doskodott, ó állította fel és szervezte a vmegyei
lótenyésztési bizottságokat is. Keze alatt lettek a

ménesbirtokok elsrend hazai mintagazdasá-

gokká. Övé az érdem, hogy a magyar állam
jelenlegi lóanyaga, Angliát és PYanciaországot

kivéve, minden egyéb európai államét túlhaladja

s a lókivitel és a katonai kincstár számos millió

koronát juttat a tenyésztknek. A lótenyésztés

körében fennálló intézményeink K. emlékét tart-

ják fenn. Hivatalos szemleútja alkalmával Mez-
hegyesen érte váratlanul a halál. K. életében

.számos bel- és külföldi kitüntetésben s a társada-

lom osztatlan tiszteletében részesült. Halála után
a kisbéri ménesintézet 1896. Kisbéren, 1898. pedig

az összes katonai és gazdatiszti kar adakozása
mellett a földmívelésügyi miniszter Mezhegye-
sen emlékszobrot állíttattott neki és a baracskai

temetl)on lev sírján is díszes emlékmüvet emel-
tetett. A Magyar Lovaregylet K. emlékére 60,000
kor. összes díjjal Kozma Ferenc-emlékversenyt
alapított. A Torontál vármegyei Gazd. Egyesület
pedig 1898. Kozma-alap címen 4000 K alapot

létesített a legjobb egyéves csikók díjazására. V.

ö. Kozma Ferenc emléke (1898., kiadta a földmív.

m. kir. miniszter).

4. K. Ferenc (kézdiszent-léleki). író, szül.

Csekefalván (Udvarhely) 1844 febr. 17. A kolozs-

vári unitárius szemináriumban papi oklevelet

szerzett. 1870. a székelykeresztúri állami tanító-

képz intézethez nevezték ki tanárnak, majd
igazgatónak. 1886. Kolozs vármegye kir. tan-

felügyelje lett. Ó szervezte az els népbankot Er-

délyben (Székelykeresztúron). Fömunkája, mely-
lyel 1880. az akadémiai levelez tagságot is el-

nyerte, 1879. jelent meg A Székelyföld közgaz-
dasági e's közmívelöde'si állapota címen (a Szé-

kely-egyesület ezer forint pályadíjjal jutalmazta).

Egyéb dolgozatai közül megemlitendk : K. Ger-
gely unitáriuspap és esperes életirata (függelékül
Kazinczy Ferenc levelei és egy bírálata K. Ger-
gelyhez, u. o. 1876); Mythologiai elemek a szé-

kely népköltészet- és népéletben (akadémiai szék-

foglaló, 1882 máj. 8.).

5. K. Ferenc, költ, 1. Bárd Miklós.
6. K. Károly, egyházi író, szül. Mezkereszte-

sen (Borsod vm.) 1824 márc. 12., megh. Egerben
1901 dec. 6. 1853-tól kezdve mint szemináriumi
elljáró, teológiai tanár, a líceum teológiai és

jogi fakultásának prodirektora Egerben mkö-
dött. 1880-ban kanonok lett s 1898. scardoniai

címzetes püspök. Mvei : Liturgica Satrra Catho-
lica etc.(Egor 1861, 2. kiadás Rogensburg 1863)

;

Májusi virágok (Eger 1873); Sziu Mária élete

(u. 0. 1874) stb.

7. K. Lajos, építész és grafikus, szül. 1884
jún. 8. Kiskoriw'idon (Somogy vm.). A megye-
temi tanulmányok elvégzése után külföldön utaz-
gatott, végre azonban az erdélyi népmvészetre
tereldött figyelme s Kalotaszegen hosszabb idt
töltött. A népmvészet formakincsét értékesí-

tette aztán építészeti, bútortervelési és grafikai

munkáiban. Az utóbbiak Utolsó ábrándok c. alatt

1908. jelentek meg. Tle valók Révész B. Találko-
zás Hamupipkével c. novelláinak illusztrációi

is. Legújabb Dútorai 1913 telén voltak kiállítva

az Ernst-muzeumban s ugyanez év decemberében
nyílt meg Budapesten az általa alapított s lakás-

berendezéssel foglalkozó Budapesti Mhely. K.
1913 óta a tervezés tanára a Székesfvárosi Ipar-

rajziskolában.

8. K. Sándor (leveldi), fügyész, K. 3. testvér-

bátyja, szül. Kröshegyen (Somogy vm.) 1825
szept. 2., megh. Budapesten 1897 aug. 5. Ügj^védi

oklevelet nyert, s az 1848-iki országgylésen Sze-

qedy, majd Madarász László mellett volt ország-

gylési segéd. Végigharcolta a szabadságharcot
és a liarc befejezése után besorozták az osztrák

hadseregbe, de onnan csakhamai' kiszabadult és

Somogy vármegyében folytatott ügyvédi gj'akor-

latot. Az 1861-iki országgylésre képviselvé vá-

lasztották és azon mint a Deák-párt híve tekinté-

lyes szerepet játszott. A minisztériumok szervezé-

sekor (1867) az igazságügyminisztériumba osz-

tálytanácsossá nevezték ki, de már 1869. legfbb
ítélöszéki bíró, 1872. pedig az ügyészségek felállí-

tásakor fügyész lett. K.-nak hervadhatatlan ér-

demei vannak a magyar ügyészség fejldésében.

Akkor, amikor az újonnan szei-vezett intézmény
élére került, hatásköre, mint fügyészé, egész

Magyarország területére kiterjedt. Az új intéz-

mény mködését a kezdet nehézségein Idvül az is

megnehezítette, hogy -sem büntetötörvényköny-
vünk, sem bnvádi porrendtartásunk nem volt.

Hogy az ügyészség e nehézségek ellenére is csak-

hamar kiváló polcra emelkedett, az els sorban K.
érdeme. Sorra járta a vidéki ügyészségeket is és

egyéniségét, igazságszerotetét, tudását, szigorú

kötelességérzetét rányomta az egész ügyészi szer-

vezetre. Mikor a többi fügyészségek felállításá-

val hatásköre szkebb területre szorult, szelleme

sokáig tovább élt az egész magyar ügyészi
karban.

9. K. Xav. Ferenc, jezsuita, író, szül. Nagy-
magyaron (Pozsony vm.) 1728 okt. 18., megh.
Lovasberényben 1806 nov. 29. A nagyszombati
konviktusnak 3 évig volt igazgatója. A rend ol-

törültotése után esztergom-egyházmegyei pap
volt. Mvei : Jekoniás (szomorú szabású, víg ki-

menetel játék, Gyr 1754) ; Difsült Szent Ist-

ván els apostoli magyar királyaiknak ép, rom-
latlan szent jobbja (Buda 1771).

Kozmaalmás (azeltt: Almás), kisk. Bihar
vm. luargittai j.-ban, (i9io) 1708 oláh és magyar
lak. ; u. p. és u. t. Bályok.
Kozmadombja (Puszta-Kozmadombja)., kisk.

Zala vm. alsólondvai j.-ban, (i9io) 265 magyar
lak., postaügynökség; u. t. Zalabaksa. L. még
Szeutkozmaaomhja.
Kozmafa, kisk. Vas vm. vasvári j.-ban, (1910)

167 magyar lak. ; u. p. Felsöoszkó, u. t. Gyrvár.
Kozmái monostor, Valkó vármegyében, a mai

lllok közelél)on feküdt; csupán 1231. említik s

még az is ismeretlen, mely rendhez tartozott.

Kozraafalva néven 1455. a harapkói Bothos-csa-

ládó volt.

Kozmás (cmpyreumás), így neveznek az ás-

ványtanban és kémiában minden olyan anyagot,
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mely sxen'es anyagnak tökéletlen elógéee követ-

keztében Eajátságoe azúrod, kellemetlen szagot

Araszt. A K. ételek szintén a tökéletlen égée ter-

mékeitl kapják kellemetlen zamatukat
Kozmás (azeltt: Caík-KozmásK kisk. Csík

vm. kászonalcáíki j.-ban, (1910) 1391 magyar lak.

postahivatallal ; u. t. Cslk8zentmárti)n.

Kozmás laecet, 1. AcHum.
Kozmás olajok (oém. Fu»d),9k sieazes erjedés

melléktermékei, molyok forrá^Km^a a közönsé-

Kos (aethyl) alkobulénál magasabb és a kierjedt

folyadék nyors párlatainak (nyers szesz) sajátságos

jellemz zamatot kölcsönöznek. Ez a zamat n bor-

párlat (konyak), nmi, arrak, gyümölcs és más
nemee pálinkák esetében kellemes és a párlat

értékét növeli. Más esetekben pedig, ú. m. burgo-
nyából, kukoricából, melászból stb. készült nyers
szesz esetében igen kellemetlen, miért is ezeket
a n)'ers párlatokat elbb a finomítás múveletével
a K.-tól megszabadítjuk, bog>' élvozbet, ú. n. fino-

mított szeszt kaphassunk. A K. zömét amilalko-
bolok alkotják, melyekrl sokáig azt tartották,

hogy mellékerjedósek termékei. Éhrlich korsza-

kot alkotó felfedezései alapján ma már tudjuk,

hogy az amilalkoholok és velük rokon egyéb
magasabbrendú alkoholok, melyek a K.-ban elfor-
dulnak, megfelel x-aminosavakból az éleszt-
gomba táplálkozása folyamán keletkeznek. Ha
tehát özek mennyiségét az erjed cefrékbon csök-
kentjük vagy érvényesülésüket megfelel módon
megakadályozzuk, a nyers szesz K. tartalmát a
minimumra csökkenthetjük. Ha ellenkezleg a
megfelel aminosavakat szaporítjuk, a K. tartal-

mát lényegesen növelhetjük. Amióta a K. falkotó
vegyületeit, az amilalkobolokat a füstnélküii l-
porgyártásban, festékiparban, mesterséges gyü-
mölcséterek készítésében stb. nagyban alkalmaz-
zák, a K. piaci értéke 2—.3-szor akkora, mint a
tiszta szeszé, s ezért a szeszt finomító gyárak
arra törekszenek, hogy minél több K.-at kapjanak.
Kozmasz és Damianos, 1. Cosmas, 1.

Kozmatelke. kisk. Kolozs vmegye tekéi j.-ban,

(1910) 1119 oláh lak. ; n. p. és u. t. Tancs. Itt van
eltemetve a Kemény János által Görgényben 1661.
elfogott Barc.<ay Ákos erdélyi fejedelem.

Kozmetika (cosmetica), a testnek, els sor-

ban a brnek és függelékeinek : a körömnek, haj-

nak, szakállnak ápolásával és szépítésével fog-
lalkozó ismeretek gyjteménye. Eltekintve a tá-

volabb eeö részek, pl. a fogak ápolásától, az
ortopédia egyes részeitl, fleg a br tisztítása,

ftlröéztéee, apróbb hibáinak meggyógyítása vagy
kendöiö szerekkel való eltakarása, a szín-elté-

rések, hegek javítása, a felesleges szrök eltá-

volítása, a kopasz területek benövesztése, az sz
haj befestése, a br rózsaszín, fényes, ápolt
jellegének elsegítése stb. a célja. Már a leg-

régibb bronzkori sírokban is találtak szrtép
csipeszeket ; a régi egyiptomiak valóságos kul-
tuszt flztek teetülcböl és hogy a viszonyok ma sem
változtak, mutatja a hamis hajnak, fülbevalók-
nalc, arcfestéknek stb. népszerfis^.
Az els és legfontosabb K.-i szabály, hog)' az

egész szervezet lehetleg egészséges legyen ; a
K. tehát mindig csak egy része az általános or-
vosi beavatkozásoknak — masszörök. borbélyok.

patikárusok annak eredményes múveléeéro nem
képesek. Világos továbbá, hogy a br élete egé-
szen más férfinál és nnél, gyermeknél ée aggas-
tyánnál, a szabályok és a kezelési tervek nem
lehetnek mindenkinél egyformák. Céljainak el-

érésére a K. segélyére nemcsak a víz, szappa-
nok, kencsök, illatszerek, vegyi anyagok stb.

áll, de a fény, villamosság, masszázs, sebészet,

klimatológia stb. segítségét Is igénybe veszi. Is-

meretes, hogy a fürdk, a test rugalmasságának,
szépségének ápolása, a masszázs stb. már az
ókorban mily népszerségnek örvendtek. Egyip-
tomban és Athénben minden t<»strésznek megvolt
a maga külön kencse, így a hajat majoránnás,
az áUat és tarkót kakukfüves. a karokat montás
zsírral kenték. A rómaiak az ibolyát Athénbl,
a rózsát Kyrénéból, a nárdust A.sszíriából, a hen-
nát (Lawsonia inermis) Egyiptomból stb. hozat-

ták és piperetárgj-akra óriási összegeket áldoz-

tak. Licinius Crassus konzul el is tUtotta illat-

szerek behozatalát a provinciákból, de hasztalan.
Nero különösen bolondja volt a rózsáknak épen
úgy, mint az illatszerekLek. A középkorban alijr

alkalmazták : Medici Katalin 1533. hozta megint
divatba a piperét, mely XIV. és XV. Lajos alatt

valósággal tirannizálta a közéletet. Pompadour
évenként '/, milliót adott ki csak illatszerekre.

Az ókorban olajjal, borral, ecettel vonták ki a
virágok illatát, ma ezt az eljárást (effleurage)

már csak a délfraneia Grasse, a szász Miltitz, a
bolgár Kazanlik városokban úzik, egyébként
mindent vegyi úton, vagy hamisítva állítanak

el (l. Illatos szerek). A szappanok régente íb-

meretlenek voltak : kagylók megrölt porát, v.

Quillaya-félék gyümölcsét használták, melynek
porát borral kivonva, illatosítva, habzó, jól mosó
folyadékot kaptak. Ma a szappanokat már óriási

gyárakban készítik vegyészek felügyelete alatt,

gjógyszerek, illatszerek, festékek hozzáadása
mellett, különösen arra ügyelve, hogy fölösleges

lúg ne maradjon benne, ami a brt ersen marná.
A víznek, a szappannak a K.-ban nagy szerepe
van, mosásck, fürdk, borogatások, öblitéscdc,

zuhanyok, párakötések stb. alakjában a br meg-
tisztítása céljából masszázszsal vagy anélkül aX-

kalmazva.
A br megnyugtatására, simítására, befedé-

sére púderek, kencsök, paszták szolgálnak. A
kencsök alapanyaga ma már csaknem kizárólag
a vazelin. Állati zsírokat már alig használnak,
fleg avasodásuk miatt ; a növényi zsírok között
még a kókuszolaj használatos. A púderek között
fleg a rizskeményít, a sikpor (talcum), cink és

m^nézium porok, végre a mészkarbonát hasz-
nálatosak : a púdereket kencsökkel összekeverve
pasztákat kapunk, amelyek a br védelmezésére
különösen alkalmasak, mert jól tapadnak, fednek
és a párolgást nem akadályozzák. A br felpuhí-

tására ú. n. créme anyagok valók, melyek a zsíron

kívül sok vizet és némi glicerint, vagy a jtllyk,

melyek valami ragadós anyagot, pl. zselatinát,

agart.tragacantbát stb. és gUcermt tartalmaznak.
A brön lev pattanások, szeplk, májfoltok, ér-

tágulatok ellen a legkülönbözbb hámozó szere-

ket használják, sokkal céLszerübb azonban szak-

ért orvoshoz fordulni, mint magát a bi^juln-
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(láe veszélyének tenni ki. Az ily jelenségek elfö-

désére festékeket szoktak alkalmazni, amelyek
között veszélyesek a fém-, fleg ólom- és higany-

festékek ; veszélytelenek a fehér cinkpor és cink-

paszta és az ezekkel készült preparátumok.

A hajhullás-ellenes szerek elssorban br-
veresítök és céljuk, hogy a vérbség útján a haj-

nak fokozott táplálását érjük el ; ha hatásosak,

óvatosan kell velük bánni, mert könnyen gyula-

dást keltenek. A szrtelenítés biztosan csak elek-

tromos úton történhetik ; az összes dépllatoire-ok

mind csak a hajszálat pusztítják el brön kivüli

részében, s állandó utókezelést igényelnek, amely
alatt a brt még durvább szrök lepik el. (L. még
Hajápolás).
Ami a körmöket illeti, ezek növekedésükben

magukkal hVizzák a rájuk boruló «sáncokat», ame-
lyek elbb-utóbb berepednek, ha azokat gondosan
és kíméletesen vissza nem toljuk. A gondos tisz-

taság mellett a körmök rendszeres levágása, eset-

leg némi krétaporral való csiszolása ajánlatos. A
körmök festése, mint ahogy az keleten hennával
történik, nálunk vörös bon-al való borogatás v.

karminos kencs használatával, ízléstelen ; repe-

dez, gyenge körm ember jól teszi, ha éjjel

bezsírozott brkeztjüvel alszik.

Az összes K.-i készítmények igen-igen kevés
hatóanyag mellett egy kevés zsírnak, spiritusz-

nak, glicerinnek, púdernek, illatszernek, pl. víz-

nek kombinációjából szoktak állani és többnyire

semmi arányban sincsenek értékükben az értük

követelt árakkal.

Koimian, Kajetan, lengyel költ, szül. Galen-
zowban 1782., megh. Piotrowicában 1856. Költi
hírnevét hazafias ódáival alapította meg (1809).

írt egy négyénokes tankölteményt Ziemanstwo
polskie címen (1839). Fmve a 12 énekes Stefan
Czamiecki (1858) hseposz, amelyen 25 évig dol-

gozott. Prózai munkái közül említést érdemelnek
emlékiratai : Pami^tniki.

Kozmikus (gör.), ami a világra (kozmosz) mint
egészre v. az égitestek összességére vonatkozik.
L. Kozmológia.
Kozmikus felkelés, 1. Csillagok felkelése.

Kozmikus fizika^ 1. Kozmológia.
Kozmikus meteorológia az égitesteknek az

idjárásra gyakorolt hatásával foglalkozik, ne-

vezetesen a Napon véglxjnienö változásokat tö-

rekszik a Föld meteorológiai változásaival össze-

függésbe hozni.

Kozmikus por a l'^öld légkörében elégett me-
toorokt/)! keletkezik.

Kozmikus testek v. Plafon-féle testek : az öt

szabályos test. Platón Tlmaio.sza szerint a föld-

atomok hexaédor alakúak, a tflzatomok tetraéder

alaknak, a leveg atomjai oktaéder alakúak, a
vIz atomjai ikoszaédor alakúak. A dodekaéder a
világegyetem foglalatja. V. ö. M. Cantor, Vor-
losungen über Geschichte der Mathematik (2.

kiad., 1. köt. Leipzig 1894).

Kozmin. város, 1. Koschmin.
Kozmogónia (gör.), a világegyetem, különösen

jHMlig a Napn>n(lszer keletkezésének és fejldésé-
nek tana. Knnek egyik része a geogónla, a Föld fej-

ldésének tana. Már a régi görög filozófusok igye-

keztek elfogadhat/) K.-t alkotni s a világtérben

szétszóit ködszeni anyag összesnisödíjsére gon-

doltak. Nissai Gergely IV. sz.-ban élt egyházatj'á-

nál a Kantéhoz hasonló K.-ra találunk. Kepler,

Descartes is foglalkoztak ily kozmogonikusspeku-
lációkkal, melyeket az id.sebb Herschel felfede-

zései iij életre keltettek, mikor a ködfoltokban új

világok primitív alakját vélték látni. Határozot-

tabb formában már Kant foglalkozott a problémá-

val az Allgemeino Naturgeschichte und Theorie

desHimmels (1755) cím müvében. A bolygóknak
és holdjaiknak köralakú s egyirányú mozgásából
arra következtetett, hogy ugyanazon, mozgásban
lev sanyagból, chaoszból keletkeztek, mely
valamikor azt az egész teret kitöltötte, melyet

az égitestek most elfoglalnak. E gáztömegnek
részecskéi valahol kezdtek összesrsödni s ez

els srsödésbl keletkezett a Nap, mely a ráesó

részecskékbl nyerte forgó mozgását. A bolygók

szintén ily srsödéseknek köszönik keletkezt'-

süket. 1796-ban jelent meg Laplace ködelméleto

Exposition du Systéme du monde cím mun-
kájában. Laplace csak a Naprendszerre .szorít-

kozik. Az az izzó köd vagy gáztömeg, melybl a

Naprendszer keletkezett, egyenletes forgó moz-
gásban volt. A forgás következtében gyrk vál-

tak le, melyekbl késbb a bolygók keletkeztek,

míg a hátra maradt gáztömeg a kihlés folytán

összébb húzódott ; Kant-Laplace-féle elméletnek is

nevezik ezt a ködelméletet. Laplace óta számosan
állítottak fel újabb K.-kat. ígyDarwin G.H.ajelen
állapotból kiindulva az árapály-tünemények be-

folyását kutatja az égitestek fejldésére úgy eli-e,

mint visszafelé a múltba. (The tides and kindred

phenomena etc. 3. kiadás ; magyarul Tengerjá-

rások címen a Term. Tud. Társulat kiad.). Moulton
és Chamberlin a t^liik planetezimálisnak nevezett

K.-i elméletet dolgozták ki. Szerintük a Naprend-
szertl elfoglalt tér eredetileg meteorkövekkel
volt tele, melyek több rajban keringtek, mint még
most is és bellük verdtek össze a bolygók. Más
K.-kat alkottak AiThenius, Das Werden der Wel-
ten ; See, Evolution of Stellar systems (2 kötet),

továbbá Fayo, Ligondés, Duprel, Vogt s legújab-

ban Belot. V. ö. Poincaré, Le^ons sur les hypo-
théses cosmogoniques (2. kiadiis, Paris 1913) ;

Wolf, Les hypothéses cosmogoniques (n. o. 188H) ;

Faye, Sur l'origine du monde (l. kiad., u. o. 1907)

;

Möldenhauer, Das Weltall und seine Entwicke-
lung (2. kiadás, Köln 1884, 2 köt.).

Kozmográfia, 1. Kozmológia.
Kozmolin, 1. Vazelin.

Kozmológia (gör.), a vihigegyetem ismerete,

összefoglalása mindannak, amit a világegyetem-
rl érzékeink és értelmünk révén megismerhe-
tünk. Kozmonmiának nevezzük, mikor fleg a
viléigegyetemben érvényesül törvényekkel fog-

lalkozunk, míg a kozmográfia a közvetlentll észre-

vehet rész történetét és leírását adja. A kozmo-
nmiának az a része, moly az égitestek mozgá-
.sAnak törvényeit vizsgálja, s melyet Laplace égi

mechanikának nevezett, az a.sztronóraiába tarto-

zik. A koztnozófia misztikus úton. bels szemlé-
ldéssel, túlvilági erk segélyével akar a világ-

egj'etem bens összefüggésének ismeretéhez jutni,

vagy pedig a csillagok és a földi élet között ke-

res kapcsolatokat, mint az asztrológia, chiro-
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niaiitia és mnUwzkópia. KozmikiM fizikának ne-

vezzük a fizikának azt a róezót, mely a vílág-

ejryet«inben t>r\ ényesUló erkkel, mint a milyen

1*1. a gravitáció, fény, má^esség stb. foglalko-

zik, ain»'nnyilK»n a természetben nagyban végbe-

men tünfiin'iiyokben megnyilatkoznak.

Kozmológiai érv, L Isten.

Kozmonómia, 1. Kozmológia.
Kozmopolita (gor.) a. m. vlláífpolgár. 1. Koz-

tniiuolitizini(,'<.

Kozmopolita állatok azok az állatok, melyek
H Föld lognag>'ol)b részén el vannak terjedve. A
•irtöbb koznu»i)olita állatot találjuk az alsóbbrend

•nyék, Keix'kesférgek stb.)8orá-

• >k iíorában is sok a világpolgár.

'k között a i-eptllö rovarok, nia-

k tnnek ki kozmo|>olita.ságuk-

I fajok száma aránylag nagyon

állatok '!' ^'

han. A i

A szám
darák <

kai. A k.

kicsi : .sokkal gyakoribbak a kozmopolita nemek
és kozmopolita rsaládok. Sok állat az ember
közremkcidésével vált kozmopolitává. Ilyenek a

házi állatok (pl. kutj'a, juh stb.). házi egér, pat-

kány, p<iliiska, légy, sváblKígár stb.

Kozmopolita költésset. Arany eJáuos egy ilyen

cimú költeménye alapján elterjedt kifejezés. Az
erós magj'ar ér/ivssel eltelt költ fájdalmasan
látta a GÓ-as években, hogy az ifjabb költói nem-
zedék a müveit nyugat eszméin föllelkesedve, nem
arra használja a nyugati mveltséget, hogy vele

a magyarság szellemi színvonalát emelje, hanem
hogj' kedvét^'rt a magyarságát megtagadja, ma-
gyar gondolat- és érzelemvilágát idegennel cse-

rélje föl. Az idegenért való lelkesedés szólalt

meg lantjukon, s ez a K. a nyelven kívül jófor-

mán semmi közösséget nem tartott a magyar-
.síiggal : szellemien, formában egyaránt idegenné
vált. A K.-et Reviczky Gyula, maga is egyike a
kevésbbé ers magyar érzés költknek, vette

védelmébe, de illó tisztelettel a nagy költ iránt.

Újabban az ú. n. Nyugatos költi irány ellen le-

het hangoztatni a K. vádját.

KozmopolitanÖTényekazok.amelyekaz egész
földön, vagy l.>|/alább nairyrészén el vannak ter-

jedve, tenn»'szef<'S('n mindig oly helyeken, melyek
a nekik megfelolö életfeltételeket nyújtják. Kö-
rülbelül 1()0 ilyent ismerünk a virágos növények
közül. Számos közülök vízi növény, mint a Najas,
Lemna, Vei'alophyllam, Scirpus. a Potamogeton
stb. Ezek v. úszva (levált részek), v. a madarak
í'^s nagjTészt az ember révén terjedtek el. Az
nbikvisUi (mindenütt elforduló) növények olyan
K., amelyek úton, omladékou, mezn, vetésben
fordulnak el, fkép mint gyomok, pl. az üríica
urem. Cheuopodium nUnim, S*>lanun\ nigrum.
Poa anuua stb. Kzck úgy a talaj, mint az éghajlat
iránt megU>hf'tó.s»'n érzéketlenek. Fkép az ember
terjesztette el ket. A K. közé tartozik sok virág-
talan növény is, így algák, gombák, zuzmók, mo-
hák, harasztok, melyeknek spóráit a szél könnyen
tova viszi, elterjedésük közvetítje tehát a leveg.
Kosmopolitizmas (gör.) a. m. világpolgárság:

kozmopoliUi az az ember, akinek érzelmei és ér-

dekei számára a haza kicsiny, aki ennélfogva az
egész világ, az emberiség céljait és érzelmeit
tartja szem eltt és ezek vezérlik cseleke-

deteiben.

Kosmoráina (gör.), több különböz ridék képei-

nek egyesítése, melyek nagyító üvegen, mesler-
séges világításnál nézve, csaknem termésaetes
nagysHSfban látszanak. L. Panoránux.
Kozmosz (gör.), eredetileg díszt, rendet jelent

;

ennek alapján a görög tllozótiábau a rendezett

világot, a világi-endet. (L. Világ.) Humboldt
Alexander e címet adta nagy munkájának, mely-
ben a világról való természettudományi ismere-

teinket egységes képpé akarja összefoglalni. H-
nek analógiájára az ember: kis világ, mikro-
kozmosz, s ezzel ellentétes a nagy világ : makro-
kozmosz.
Kozmozóüa, 1. Kozmológia.
Kozo (ko.'io), l. Hagenia.
Kozolya, kisk. Hunyad vm. dévai j.-ban, (i»io)

496 oláh lak., u. p. és u. t. Déva.
Kózsa, kisk. Hunyad vm. marosillyei j.-ban,

ii!»io) 37fi oláh lak., u. p. és u. t. Marosillye.

Kozsani, város és püspöki székhely Szerbiában,

Monasztir volt török vilajetben, mintegj' 10,000,

nagyobbára görög lakossal, dohány-, borterme-

lésül, méh- ós .selyemtenyósztéssel ; borkészí-

téssel.

Kozsány, kisk. Sáros vm. girálti j.-ban. (1910)

170 rutén és tót lak., u. p. Kurima, u. t. .Mar-

gonya.
K6, 1 . minden szilárd ásvány v. kzet.
2. Kö orvosi értelembon az emberi test üregei-

ben azok váladékából kicsapott .szerves v. szer-

vetlen sókból álló kemény képzet. A kö nagyon
különböz nagyságú, porszemtl ökölnaíryságúig

:

a legnagyobb kó, melyet Dechamps írt le ,1 >/, kg.

súlyú, 32"5 cm. kerület húgyk volt; a kó alakja is

különböz, általában a töml vagy (csatorna alak-

jához alkaUnazkodik. amoIyl)en helyet foglal

:

gömböly, lapos, tojá.sdad stb., elfordul egyes és

többes számban, százakra, st ezrekre men követ
is számoltak : felszíne : sima, érdes, dndoros, ág-

bogas ; színe : szennyesfehér, szürke, világosabb

V. sötétebb barna, ami a benne lev festéktói

függ. Keménysége vegyi összetétele szerint vál-

tozik, legpuhábbak az epekövek (körömmel kar-

colhatók), legkeményebbek a kemény szénsavas
mészkövek ímárványkeménységek) ; amely k
az üveget karcolja, kívülrl került a szervezetbe.

A k metszéslapján rendszerint réteges, legbels
rétegét magnak nevezzük, ami kicsapódott sók-

ból, de idegen, kívülrl tejutott anyagokból Í!i

állhat. A követ aszerint nevezzük el, hogy hol

találjuk : húgyhólyag-, vesemedence-, epehóíyag-,

nyálmirigy-, orr-, fog- stb. k : tudománytö meg-
határozása vegyi vizsgálattal történik. A kövek
a legkülönbözbb veg>'i anyagokb<!>l állanak

:

szénsavas és foszforsavas sók))ól. húgy.savas ká-

li«mból, h. nátriumból, h. ammóniákból, oxal-

savas mészbl, cisztinbl, koleszterinbl. ep«>-

festékes mészbl stb., amelyek vagy amorf, vagy
kristályos alakban vannak a kben. Ezek a k(V

képz sok mindig szerves vázba vannak ágyazva,
amelyet kimutathatunk, ha a kképz sókat ki-

oldjuk a kbl. .\ kóképzödés oka a váladék pan-

gása, bizonyos vegyi anyagok túlságos felhalmo-

zcHiása, vagy a váladék vegyhatásának megvál-
tozása, ami legg>-akrabl)an idült g>'uladás4)k k«>-

vetkezménye. Idegen testek körül is s«ik raktKi-
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nak le, ozt nevezzük inkrusztációnak. A kö
mechanikus izgalmat tart fenn, tömlket elzár,

csatornákat szkít s emiatt rendszerint a tömlk
izomfalának túltengését okozza ; ha mozog a kö
és érdes, sérüléseket okoz, az izmok görcsös össze-

húzódása pedig fájdalmakkal jár (epekkólika,

vesekólika), vógtil idült gyuladást tart fenn a k,
vagy esetleg nyomási elhalást és átfúródást is

okoz. A legsúlyosabb esetekben a k súlyos be-

tegséget, st halált is okozhat. A kö többnyire

lassan n új sók lerakódása által, de sokszor fel

is oldótlik, st belülrl oldódhatik s a kioldott sók

helyére más sók rakódhatnak le (metaschematis-

mus). Miután a köveket bels kezeléssel nem le-

het feloldani s így a kbetegséget meggyógyí-
tani, a legjobb és legradikálisabb gyógyítás ak
eltávolítása operációval.

Kö, 1. kisk. Baranya vm. baranyavári j.-ban,

( 1910) 369 magyar lak., u. p. Herczegszölls, u. t.

Karancs. — 2. Kö (Kew, Keu, Ku), község Sze-

rem vmegyében, 1. Banostor.
Kö-akna, 1. Akna, 3.

Kalja, kisk. Bihar vm. ólesdi j.-ban, (i9io)432

magyar és oláh lak., u. p. Czéczke, u. t. Élesd.

Kaljaohába, kisk. Hunyad vm. puji j.-ban,

(1910) 373 oláh lak., u. p. Fehérvíz, u. t. Bajesd.

Kanyag, kanyagárúk (ném. Steinzmg), ke-

mény, kagylóstörésü, de át nem tetsz agyag-
árúk, melyek v. mázatlanok, v. legtöbbnyire ú. n.

konyhasó-mázzal vannak bevonva. Megkülönböz-
tethetünk dulra és finom K.-ot.A durva K. termé-

szetes, másodrend tzálló agyagból készül, mely
aránylag sok ílnom kvarclisztet és el nem mállott

földpátot tartalmaz. Az ily agyag magas hmér-
sékletnél összezsugorodik, kemény kagylóstörésü
és nem-likacsos tömeggé lesz. A K.-agyag rende-

sen sztirke vagy sárgásbarnás színvé ég ki. Az
agyagot áztatják ós gyúrással készítik el. Ki-

sebb tárgyak, úgymint korsók, söröskancsók,
ásványvizpalackok és zsírbögrók a fazokas-ko-
rongon készülnek és gyakran dombormvekkel
is díszítik. A nagyobb tárgyakat gipszminták-
ban formálják, a csöveket pedig sajtolják. A K.
égetésére a fazekaskemencéhez hasonló kemencé-
ket alkalmaznak. Az árut kezd fehérizzásig fel-

hevítik és ekkor a kemence boltozatában lev nyí-

lásokon át, rendszerint két ízben, konyhasót hin-

tenek be, és ezalatt a tzhelyre apró, nedves fát

tesznek. A konyhasógöz az izzó szilikát jelenlété-

ben a vízgzzel klórhidrogénné és nátriumoxiddá
bomlik, mely utóbbi az agyagtárgyak felszínén

vékony üvogmázat (nátriumaluminium-szilikátot)
képez. A K.-árut leginkább csak bamakvel ós

kobalt-oxiddal festik, melyeket mint engolwot
a nyers tárgyon alkalmaznak. Kiterjedt K.-ii)ar

van Angolországban (Lambethben, London kö-

zelében), továbbá a Folsö-Kajnán (Siogburg Kaer)
és Koblenz körül az ú. n. Kannenbiickerlandban.
hol a nép fkéjien kancsókat t's ásványvizkorsó-
kat (seltorsviz-korsók) ké.szít. A finom K.-áni a
ílnom fayence és porcellán közé sorozható és az
utóbbitól fképen csak abban különbözik, hogy át

nem tetsz. A ílnom K. közé sorozható az ú. n.

IVedaefVood-áru is. (L. Agifagipar). A Wedge-
wood-féle, a XVIII. sz.-ban Ktruriában alapított

gyárjelenleg is leginkább régi modorban dolgozik.

Kanyagárúk, 1. Kanyag.
Köanyagcsövek a kanyagagyagból készülnek,

(1. Kanyag), de ehhez durvább homokot vagy
chamotte-lisztet kevernek, hogy az aránylag nagy
és vastagfalú tárgyak szárításkor meg ne repül-

jenek és tzben alakjukat jobban megtartsák.
Azagyagkeverékböl a csöveket sajtolják ; a készü-
lékeket és edényeket a vegyszergyárak számára
ugyanabból a keverékbl gipszmintákban for-

málják. A K.-et rendszerint oly kemencékben ége-

tik, melyekben a láng felülrl lefelé húzódik, és

az izzó árut konyhasó behintésével mázolják.
Némely gyárban, pl. a bunzlauiakban a szikkadt

csöveket könnyebben olvadó agyagmázzal engo-
beozzák, mely máz agyagiszapból és hamuzsírol-
datból készül. Ez az engobe mázszerüen olvad meg
a tzben, míg a cs tzálló anyaga csak kemény
lesz. A csövek engobeozását azért alkalmazzák,
mert a soványított agyagból készített csövek
kissé likacsosak szoktak lenni.

Kanyagipar, l. Kanyay és Agyagipar.
Károk, Szt. István királynak 1009. és Szt.

Lászlónak 1098. kiadott oklevele szerint a Sze-

rémségben a pécsi püspökségnek határvonala
volt. Szt. László vízvezetéknek mondja s a mai
Mitrovic helyén állt Sirmiumban. A Lezsemer és

Szilszeg (Szuszeg) közt lev hegyek forrás-

vizét bevezet aquaeductust értették rajta, mely-
nek romjai ma is meg\'aunak.
Köb, 1. a. m. kocka (l. o.) ; 2. a. m. harmadik

hatvány, 1. Hatványozás.
Kbánya, Budapest székesfváros X. kerülete,

1. Budapest.
Kbarázdák, 1. Malomköi'ek.
Köbcsont (os cúboideum), a lábt' csontvázá-

nak egyik alkotórésze.

Kból, l. Kövületek.
Kbenyomat, 1. Kövületek.
Kbetegség, 1. Kö 2. és Hiigykö.
Köbgyök. Valamely adott szám K.-én azt a szá-

mot értjük, mely harmadik hatványra emelve az
adott számot adja. Pl. 8-nak K.-e 2, mert 2»=

2X2X2=8. Jele Y% L. Gyökvonás.

Köblény, kisk. Baranya vm. hegyháti j;-ban,

(1910) 527 német lak., vasútállomás táviróhiva-

tallal, u. p. Szalatnak.

Köblér, kisk. Ung vm. szerednyei j.-ban, (loio)

916 rutén és német lak., u. p. és u. t. Szerednye.
Köblös (azeltt: Zárjecs-Kehló), kisk. Tren-

csén vm. nagybicscsei j.-ban, (1910) 230 tót lak.,

u. p. Szodernye, u. t. Nagybicscse.

Köbmérték. A testek térfogatának mimére-
séhez egységre van szükség. Tórfogat^ységül
oly kockaalakú test .'szolgál, melynek éle a hos^-
ság«»gység, tehát egy méter, egy deciméter, egy
centiméter, egy láb stb. A test térfogatának mér-
tíjkét K.-nek mondjuk. A K. egysége lehet egy
köbméter, egy köbdeciméter stb. (I. Köbméter). A
test térfogatát az a szám fejezi ki, mely azt mu-
tatja, hogy hányszor nagyobb az illet test térfo-

gata, mint a mértékegységül fölvett K. A K.-et né-

melykor rmértékül is használják. L. rmérték.
Köbméter, oly kockaalakú test térfogata,

melynek minden éle egy méter. A K. szó kiírása

helyett elfogadott szokás m»-t írni. Pigy K. a. ni.
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1000 köbdecimóter vagy Uter, egy hobdecméter
= 1000 köbcenÜmHer és egy köboentíméter=
1000 kbmilliméter. Egy K. = 31-66690 köbláb.

KöboldogfalTa, kisk. Hunyad várm, vajda-

hunyadi j.-ban, (1910) 527 oláh lak., u. p. Puszta-

kalán. u. t. Bácsi. A helységbl fel a Magora-
tetóre vezet ösvény mellett jellegietee tekori

cserepek találhatók. Ugyancsak a Magura fce-

rimán a Pacset (BOkkee) erd felett találták

meg a nép által pincének nézett római kbányá-
kat, ugyaninnen ejry kis nimfa-szob<ir feje, már-
ványból, a dévai múzeumban található. A Marti-

nozzi kinc>t<irában talált számos Kozon-aranjat

állítólag itt lenn a Sztrigy partján egy kidlt fa

nyomában találta egy halászgató oláh. Hajdan

Boldogasszonyfalvának hívták s itt, mint a Hát-

szeg mellékén, a havasi juhászattal kapcsolatos

johvásárokat tartanak folyvást. Tavaszi «kal-

kak» vásárja (Szt György nap körül) a juhok

felhajtásának kezdetét jelenti s messzi földrl

látogatják a juhvásárlók.

Köböl, 1. rmérték, 1. Akó és Mér.
2. K. 0. az 1—8. ábráf), a tengeren úszó le-

horgonyzott V. kikötött jelztest, mely a vízi

utak V. zátonyok, szirtek s egyéb, a hajózás szem-

|)ontjáb<)l veszélyes helyek inegjelöléséiv szolgál.

t. é« 8. á«J«U« kOMl ; S. haran-

ipnA kSMI ; 4. és 5. rndM kOMI

:

«. kúpalftkú kSWI ; 7. hengsnlakú

köMI : 8. :^mbkOMI.

\ kikötk V. a tengerbe öml folyók bejáratát
rendesen útjelz köblökkel, a zátonyokat v. szir-

teket a hnllámzá? által mködésbe hozott síppal

••Hatott 'W V. világító köböllel szokás
jelezni, i oly tengerpartok mentén, ahol
a ködös idnj.uii.^ gyakori, a hajózásra nézve ve-

szélyes helypk harangozó köböllel is jelezt*»tnpk

.

Ennek a köbölnek felépítményében egy harang
van felfüggesztve, mely a hullámcsapás által

könnyen mozgásba hozott kalapácsok által meg-
ütve, éles jelzést ad. A tengeri hajók által láto-

gatott folyamokban a partok mentén fekv záto-

nyok jelzésére rendszerint rud(is köblöket v. kúp-
és hengeralakú köblöket alkalmaznak, mig a
folyam közepén lev zátonyokat a <7ömZ>-köböllel

jelzik.

Köbölkút, kisk. Esztergom vm. párkányi
j.-ban, (1910) 2021 magyar lak., vasút-, tá\iró- és

távbeszél-hivatal.

Kö-br a. m. aszbeszt.

Köbös V. kiilnkus a. m. harmadfokú.
Köbözés, 1. Hajóköbözés.
Köbözési okmány, 1. Hajóohnánuok.
Köbszámok (kubiiszok, hexaedráiszátnok), az

egész számok harmadik hatványai : 1 ; ft=2»=
2X2X2; 27=3»--3X3X3; 64=4»=4X^X4;
125, 216, 343, 512, 729, 1000, stb.

Köbtáblák. Törzsek, tönkök, rudak, gerendák,

fúrószáruk s más erdei nyers- és féltermények

köbözésére szolgáló táblák, amilyenek bent fog-

laltatnak a földmivelési magyar királyi minisz-

térium által 1883-ban kiadott Erdészeti Segédtáb-

lákban ós az Országos Erdészeti Egyesület által

évente kiadott erdészeti naptárban.

Köbtartalom, 1. Tétfogat. — A K. (capacitas)

meghatározása a kraniológiában igen fontos. Az
eljárás akolásból, azaz a koponyaürog kitöltésé-

bl és köbözésbl, vagyis a töltanyag térfoga-

tának meghatározásából áll. Töltésre folyadékot,

növényi magvakat, lisztet, homokot, ólomsörétot,

üveggyöngyöt stb. használnak. A koponya rtar-
talma tág határok között (1000— 2000 cm») inga-

dozik. Európai férfiaknál átlagban 1450—1500
cm», nknél 1300-1340 em». Mikrokefália (l.o.)

esetébon leszállhat 400 cm»-re s vízfejeknél fel-

emelkedhetik 3000 cm»-reis. A K. alacsonyabb kul-
túrájú népeknél általában kisebb. A kultúra a
kapacitást fokozza. A nk koponyája minden nép-

nél kLsebb rtartalmú, mint a férfiaké. Újszülött

fiúnál 390 cm' és leánynál 370 cm» a kapacitás.

Virchow a K. alapján a következ osztályozást

állította fel: 1. kicsiny agyüreg (nannokephalia)

1200 cm' alatt ; 2. közepes agyreg (enrykepba-

lia) 1200-1600 cm»; 3. nagy agyüreg (kephalon)

1600 cm' felett. A koponya-K. legkisebb az ausz-

tráliaiaknál és veddáknál. Majmok, még az ember-
szabásúak Ls, messze elmaradnak e tekintetben

az ember mögött ; a legnagyobb gorillánál is alig

500 cra». V. ö. Froti^, Bestimmung der Schádel-

kapazitat (1910); Wekker. Die K'apazitát etc.

(1886) ; Buschan, Kultur u. Gehim (1904).

Kburkolat, l. Kövezet. — A tizép'Uésben K.

alatt hajózócsatornák, folyómedrek, töltések stb.

ki-víz feletti lejtinek terméskvel való befedé-

sét értik, mely mveletnek célja a lejtk föld-

anyagának hullámverés által való kimosását v.

bodölését megakadályozni. A K.-okat, melyeknek
vastagsága 30-50 cm. körül szokott lenni, rend-

szerint kavicságyazatra fektetik. A nagyon ers
hullámverésnek kitett v. a meredek K.-okat nem
szárazon rakják, hanem cementhabarccsal falazni

szokták. \ kburkolatok többnyire a kisvíz alatti

khányásokra (1. o.) támaszkodnak.
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Köchel, Lmlnig, lovag, osztrák zenetörténész

és természettudós, szül. Steln an der Donaubau

(ALsó-Ausztria) 1800 jan. U., megh. Bécsben 1877

jún. 3. Jogi pályára készült. 1827 -42-ig Al-

brecht, Károly Ferdinánd, Frigyes és Vilmos

fhercegek nevelje volt. Mint botanikus és mi-

neralógus beutazta egész Európát. Nevezetes

munkái : Chronologisch-thematisches Verzeiehnis

sámtlicher Tonwerke W. A. Mozarts (1862) ; Die

kaiserlicho Hofmusikkapelle zu Wien von 1543

bis 1867 (1768); Johann Joseph Fuclis (1872);

83 neuaufgefundene Originalbriefe Ludwig von

Beethovens an den Erzherzog Rudolf (1865). Ás-

ványtani munkája : Die Mineralien dos Herzog-

tums Salzburg (1859).

Köchlin, Sámuel, német nagyiparos, szül. Mühl-

hausenben 1719., megh. u. o. 1776. Ó alapította

az olsö színes gyapotkelme-gyárat (1746) Mühl-

hauseuben s azóta családja a legelsk egyike a né-

met nagyiparosok közt. A K.-család tagja volt

K.-Schlumberger Joseph geológus is (szül. 1797.,

megh. 1863.), ki Mühlhasenbon a Sociétó in-

dustrielle vállalatot alapította.

Köchly, Hermann, német klassz, filológus, szül.

Lipcsében 1815 aug. 5., megh. Triesztben 1876
dec. 3. 1840-töl kezdve a di-ezdai Kreuzschule ta-

nára volt. 1849-ben beválasztották a második
8zá.sz kamarába. A májusi küzdelemben résztve-

vén, Brüsszelbe menekült ; 1851. zürichi, 1864.

heidelbergi tanár lett. Tanügyi müvein kívül

mint filológus különösen a görög epikusok és

hadi írók körül szerzett érdemeket. Nevezetesen

:

De Iliadis caiminibus dissert. VII. (Zíii-ich 1850
— 1859); lliadis carmina XVI. (u. o. 1861); De
Odysseae carminibus dissert. III. (u. o. 1862—64);
Opuscula epica (1864); De diversi Hesodeae
Theogoniae partibus (1860). Továbbá: Corpus
poetarum epicorum Graocorum (befejezetlen, 7

köt. Leipzig 1857—72) ; Quintus Smyrnaeus (u. o.

1850, 1853) ; kiadta továbbá Arrianos Anabasisát

(1861), Enripides taurosi Iphigeniáját és Mcdeá-
ját (Berlin 1863—67). Hadtudományi müveit na-

gyobbrészt Rüstow-val készítette ; nevezetesen :

Geschichte des griechischen Kriegs\ve.sens (Aarau
1852) ; Sammlung grieeh. Ki'iegsschriftsteller,

német fordítással ós magyarázattal (2 köt., Leip-

zig 1853—55); Einleitung zu Caesars Commen-
tarion ül)er d. gallisclien Krieg (Gotha 1857). Ki-
sebb müvei összegyjtve: Opuscula academica
(Ijeipzig 1853—56, 2 köt.) : Akademische Vortráge
und líoden (Zürich 1859—82) ; Opuscula philolo-

glca (Leipzig 1881-82, 2 köt.). V. ö. Hmj, H.
Köchly (Basel 1878) : Böckel H. Köchly. Bin Bild
seinos Lelwns und seiner Persönlichkeit (Heidel-
l)erg 1904).

Köoöle, 1. Hamvon.
Köcsatorna (in.), 1. 'mskéshórüek.
Kose (azeltt : Horvátkécsa), nagyk. Toron-

tál vm. c-sonoi j.-ban, (i»ia) 991 horvát, magyar,
oláh és szerb lak. . vasrttAllomás. posta-, táviró-
és távl)08zéióhivatallal.

Köosény, kisk. Nyitravraogye pöstyéni j.-ban,
iit»io) 259 tót lak. ; n. p. és u t Verbó,
Köosepp (növ.) a. m. C^ix (1. o.).

Köosiszoló iskola, a k(vsi.szolás gyakorlati
tanításúvnl fni^lnlkozó ipariskola, minr^ van Tur-

nauban (Csehország), amely drágakövek csiszo-

lásával foglalkozik. Hazánkban Zalatnán vau
ilyen iskola.

Köcsög, olyan cserépedény, melynek alsó része

öblös, fels része pedig szkebb. Nálunk a kisebb
háztartásokban általánosan el van terjedve, de
tojfölözésre azért kovésbbé alkalmas, mert a K.
hasas részében lév zsírgolyócskák nem képesek
felszállni. Ezért lefölözésre csak oly edényeket
kellene használni, melyek legalább egyenes Vagy
kifelé hajló fallal bírnak.

Köcsögkalap a. m. cilinder-kalap, 1. Kalcip.
Köd, a vízgz megsürúsödése az alsó légréte-

gekben, mely a levegt kisebb-nagyobb mérték-
ben átlátszatlanná teszi. Felh és köd között nin-

csen lényeges különbség, pl. a hegyet burkoló
köd alulról felhnek látszik. Szárazföldön a köd
rendesen a hideg évszakban éjjel és reggel kelet-

kezik, midn a talaj kisugárzás következtében
legjobban lehfll és a legalacsonyabb légi'étegek,

melyek párákban bvelkednek, azáltal a telített-

ség állapotába kerülnek. Mocsarak és ingoványok
fölött még nyáron is keletkezik köd derült, csen-

des éjjeleken. Sík földön a szelek rendszerint a
ködöt eloszlatják, hegyvidéken pedig ellenkez-
leg a szelek kedveznek a ködképzdésnek. Ha va-

lamely folyó v. tó vize melegebb a fölötte elvo-

nuló levegnél, az alkalmat ad a köd keletkezé-

sére, tengerparton is a szárazföld ós víz hmér-
sékleti különbsége hasonlóan elsegíti a ködöt,

ugyancsak a hideg és meleg tengeráramlatok ta-

lálkozási helyén is gyakori a köd (újfundlandi

ködök). Nagy szerepe van a köd létrejöttében a
levegben elforduló apró tisztjitlanságoknak,

melyek körül a parányi csepi)ek kiválása meg-
indul : ezek az apró szemecskék Aitken szerint a

kondenzációs magvak. A városi ködök a leveg-
ben lebeg sok égési terménynek köszönik gya-
koriságukat (londoni ködök, fogs). Vaimak szá-

raz ködök is, 1. Légköri füst.

Köd, kisk. Szilágy vm. zsibói j.-ban, (i9io) 1096
oláh lak. ; u. p. és u. t. Náprád.

Kdatolya, 1. Datolyakagyló.
Köddi (kijdde, gödde), arab rmérték= 757 1.

Ködíátyolképek (ködképek), 1. Bvös lámpa.
Ködfényü kisülés, 1. Meklronios kisülés.

Ködfoltok (1. a képmeUékletct}. gyengefényü.
többnyire csak távcsvel láthat<i, fényl ködhöz
hasonló égi objektumok. Az ókorban Hipparchos

három ködfoltot ismert, kettt a Perseusban s az

ú. n. jászolt a Rákban. De ezek távcsövei nézve
csillagok halmazának látszanak s így nem valódi

K. Az Andromeda ködét már Galilei ismerte. Az
Orion nagy ködét Cysatus említi 1619. Halley a

D.-i égen több ködfoltot fedezett fel 1677-bon.

Messier Katalógusa 103 ködfoltot sorol fel. Her-

schel W. 2303 ködfoltot és 197 csillaghalmazt

fedezett fel az nagy tükörteleszkópjával. Dreyer

új katalógusa (189Ó ós 1895) ninr 9369 objektu-

mot sorol fel.

A K.-ról való ismereteinket tetemesen bvítette

a fotográfia alkalmazása. Segítségével sok köd-

foltot fedeztek fel, az ismerteiknél pedig a rész-

letek oly fluomságát tárták fel, amint a szem n

távcsövön át soha észre nem vehetett. Hog>" vala-

mely köd igazi ködfolt-e vagy i)odig csillaghnl-
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KOdfoltos pArduc - 113 - Kdfall r«o«kék

maz, azt a távoeö nem képee eldfinteni, mert na-

gyobb távcsben sok ködfolt feloldható csilla-

gokra, mlg kiMbb mOszeren át ködfoltnak lát-

szik. Ellenben a speklaroeikóp (1. Asztrofizika és

Asztrofizikai müsterek) éles megkülönböztetést

tesz lehetvé. A valódi K. színképe t L csak 3 v.

4 V. csupán i fényee kék v. zöld vonalból áll,

mig a csillaghalmazok és a nem valódi K. szín-

képe folytonos. A valódi K. eszerint nagy kiter-

je^^gO, felette ritkított állapotban lev. izzó gá;;-

tömegek, mig az oly K.. melyek távcsben fel nem
bonthatók csillagokra, de folytonos színképük

van, igen nagy távolban lev csillaghalmazok-

nak tekintendk. A csillaghalmazok leggyako-

riabbak a Tóját közelében, mig a K. ott ritkábbak.

Alak;-'- - - —"•^''talan és szabályos K.-at

leüli utóbbiak lehetnek ová-
li o - ><»k planotáriusak ée

-/abálytalan ködfolt

.\z újabb fénykópfelvételek

I sokkal nagj'obb látszólagos

. el uz égen, mint a Hold. Az Orion-

•gfényesebb részében 4 csillag fog-

lal helyet, az ú. n. Trapéz (B, Orionis). Színképe

a val'Vii K.-é. Az ú. n. Dumbbell-köd a Róka
' szintén valódi ködfolt. Újabb fény-

it közepében csillagot mutatnak.

Mits cZaUil> talán K. az Omegaköd és a Trifld-

köd a Nyilasban, a Crabköd a Bikában. A foto-

gráfia útján f^fedezett ködök nagyobb része szin-

tén szabálytalan.

A szabályos K. legtöbbje ovális vagy ellipszis-

alakú, mint pl. a szabad szemmel is ^revehet
Andtomeda-köd. mely az>>nban az újabb fotográ-

fiák sanrint tulajdonképen spirális köd. Ez az

alakja gtoiemú halmazállapotot sejtet, másrészt

pedig színképe folytonos. Valószínleg a bels
réSM már sszesflrúsödött s csak a bels burkok
gáznemfiek. A legszebb spirális ködök egyike .a

VadiszkatyábMi lev. A gyfirús K. között legér-

dekesebb a LanÖMUi lev. 18S8-ban Gothard

Jen a gyrú kaepében csillagot fedezett fel, de

ez is osak gáz lehet, mert csupsVn kék és viola

sugarakat bocsát ki. A planetáris ködök a boly-

gókhoz hasonlóan korongalakot mutatnak, cso-

kély nagyitásnál osillagnak látszanak. Legérde-

kesebb a Vizöntóben levó iljnemú ködfolt. Újabb
fényképelt szerint a tulajdijnképeui ködgolyó a
Szatumusz-gyúrükhöz hasonló alakzattal látvszik

körtUvéve lenni. Kiklesillagok oly csillagok, me-
lyek köddel vannak körülvéve. Vannak ketts és

többszörös K. is. Ezek minden valószínség sze-

rint fizikailag is összetartoznak. Változó köd
csak kevés iroorotos. A K. távolságiit, parallaxi-

sát, eddig mégnem dkwült biztosan megmérni.De
minden valezinQség szerint távolságuk olyan
rend, mint az áUóosillagoké. Keelemck sikerült

^ektroezkópikus úton néhány ködfoltnak sebes-

ségét a látósogár irányában megmérni. Ez a se-

besség is olyan rend, mint az állócsillagoké s 1

és 60 km. között váltakozik.

Ködioltos párduc (FeliJt nebulosa Grifflth,

állat', a Macska-félék családjába tartozó ragadozó
emlsáliatfaj. ülyan nagy, mint egy kisebbfajta

köaepes párduc. Törzse hosszúra nyúlt, farka kb.

akkora hosszú, mint a teste, feje kicsi és göm
bölyú, fülei lekerekítettek. Bundája fölül az ordas-

szürkétl a világos bomássárgáig változó, fekete

foltokkal és sávokkal, hasa halványabb szinfi.

Ázsia DK.-i részében és a Szunda-szigeteken ho
nos. A ritkább fajok közé tartozik.

Kdió (oöv.) a. m. elefántcsontdió (1. o.|.

Ködképek, 1. Bvös lámp<i.

Ködmön, csávázott juhbrbl késziUt öltöny,

majd rövid, majd hosszú kabátformára s gombok-
kal vagy kapcsokkal bekötve viselik férüak, nk
egyaránt. Vau hímzett, tulipános, szírmos K.

;

néhol bór-övedzó, belül szrös, téli meleg ruha v.

ujjas bunda, melyet rendesen bekötve, felöltve

viselnek : a bundától és gubától különben abban
különbözik, hogy szorosan a testhez van szabva.

Ködmönös, kísk. Szolnok-Doboka vm. nagy-

ílondai j.-ban, (i9to) 365 oláh lak. : u. p. Nagy-
ilonda, u. t. Hasszúrév.,

Ködös öntudat, 1. Öntudat.
Ködrianás (ang. mist-puffersj, távoli ágyú-

lövésekhez liasonló tompa dörrenések, melyekot

az Északi-tengeren (fleg Németalföldön, Bel-

giumban, Franciaország északi partvidékein), a

Ganges folyó torkolatánál (ott barizal-lövésetaiek

hívják, barL=al guns) hallanak. A jelenség kelet-

kezése még nincsen teljesen tisztázva.

Ködsipka, a német Tamkappe mitológiai név-

nek félreért«ísen alapuló fordítása ; a Kappe szó

itt tudniillik nem sipka, hanem köpeny, ruha (kö-

zép-latin cappa a. m. köpeny). L. Varázsköpeny.
Ködtenger. Hegyrl v. léggömbrl nézve az

alant elterül felh v. ködréteg felszíne hullámzó

tengerfelületnek látszik.

Kedény, 1. Agyagipar és Fayence.
Kemel daru. >Íalmokban a köjáratoknál al-

kalmazott kisebb forgó- vagy futódaru, mellyel

a fels követ kiemelik, illetleg azt ismét a k-
tengelyre illesztik.

Köemel készülék, n kjáratoknál az a szer-

kezet, amellyel a kótengelyt s azzal együtt a

forgókövet függélyes irányban állítani, ezáltal a

két malomk rlfelületének egymástóli távolsá-

gát változtatni s az rl hatást szabályozni lehet.

Köemlékek, magános v. csoportos kövekbl
álló emlékek, amelyeket holtak emlékére v. bi-

zonyos események megörökítésére emeltek. A
név nem csatlakozik szorosan az skori emlékek-

hez. Az skori emlékeket 1. Dolmen, Cromlerk.

Menhir.
Kö- és agyagipsu--Í8kola, 1. Iparoktatás.

Kes, H vihar által felkapott 99T6 kavio8(^,

melyek más helyütt leesnek.

Kfi&il, lóversenypályákon téglából ugratás cél-

jából épített l - 1-20 m. magas akadály. PelOleto

g>ep V. homok, h(^' a lovak lábai az esetleges

érintésnél ers ütdést ne szenvedjenek. K. van
csaknem mindegyik akadálypályán s ahol nincs,

rendesen kidöntött hatalmas fatörzs pótolja.

KöiaU fecskék, xzikla- v. kazári-fecskék ((

selidae), a Rikácsolok (Coraciaeformes) rondjí

tartozó madárcsalád. Csrük rövid, alacsony és

káváiknak szélei nem sertéselc Hosszú szárnyuk-

ban 7. és 8. másodrend evextoUal, a 3. és a

4. eveztoU a leghosszabb. Középbo^szuságú far-

kuk kimetszett. Körülbelül 100 fajuk ismeretes,

Hémi .V>fy jai. WL



Kfalu - iU Köfúró

melyek — kivévén az új-zélandi szubregiót — az

egész földön ol vannak terjedve. Kitartó és gyors

röpülök. Leginkább rovarokkal táplálkoznak,

melyeket röpülés közben fognak el. Fészküket

nyállal ragasztják össze. Hazánkban 3 faj, ú. m.

a nagykfali fecske (Cypselus melha L.), a közön-

séges köfali fecske (Oypselus apus L.) és az egér-

színü köfali fecske (Cypselus nmrinus Brehm.) él.

Kfalu (azeltt : Petrosza), kisk. Krassó-Szö-

róny vm. facsádi j.-ban, (1910) 577 oláh lak. ; u. p.

Kurtyn, u. t. Holgya.

Kfaragás, a szobrászat egyik technikája.

Anyaga lehet homokk, mészk, gránit, bazalt,

de fleg márvány. Szerszámai különféle vésk,
kalapácsok és fúrók. Közvetlenül kbl csak rit-

kán faragnak szobrot, hanem a gipszbe öntött

agyagmintát másolják mértani pontossággal, a

minek eszköze a kipontozás (mise au point). E vég-

bl a mintát és a ktuskót egymás mellett egy-

formán magas polcra helyezik s mind a kett fölé

megfelel nagyságú vízszintes fakeretet feszíte-

nek ki. Az utóbbiról ólomsúlyokkal kifeszített

fonalak csüngnek alá, amelyek fokozatosan a
minta és a k más-más síkjába állíthatók be. A
fonalak és a minta kiemelked pontja közötti tá-

volságokat a munkávS körzvel egymásután át-

viszi a hasonlóan fölszerelt ktuskóra s az így
nyert pontokat megfúrva, ezek irányítása mellett

a szobrot vagy dombormvet szerszámaival ki-

nagyolja. A mvész csak a flnomabb formákat
dolgozza ki s ezután a szobor csiszolás alákerül.

A kipontozást és kinagyolást ma többnyire a k-
l)ányákban végzik.

Kfaragó, iparos, aki a követ megfaragja és

szállítja. Az elhelyezés már a kömíves munka-
körébe vág.

Kfaragó iskolák olyan ipariskolák, amelyek
kfaragók képzésével foglalkoznak. A legkit-
nbb szakiskola o nembon Horic csehországi

községben van, négy évfolyammal. Nálunk van-

nak K. Székely-Udvarhelyen ós Zalatnán, mind-
kett szintén négy évfolyammal. Bvebben 1.

IparoktatcU.
Kfaragó jegy, ismertet jel, bélyeg, mellyel

az épület valamely részéhez szánt és ahhoz mér-
ten kifaragott minden kövot ellátnak, hogy ekként
annak ellKdyezését és szabatos összeillesztését

megkönnyítsék. Az ácsok és épiilotasztal :).sok az
illesztkén át vonalakat vagy barázdákat liúznak

s ha ezek pontosan összevágnak, akkor holyos az
egyes darabok összoillosztéso. A kfaragóknak
régi idtl fogva az a szokásuk, hogy e célból

bizonyos jegyeket, geometriai alakokat, betket,
s effélét vó.sneka köbe, miután azt kifaragták. A
csúcsíves óplté.szet idejében (< jelekbl keletkeztek
a K.-ek, azaz bélyegek, amelyek közli! minden
kfarag() egyet-egyet választott, vagy a mester
mindegyiknek egyet-egyet kloi^ztott, hogy azzal

mintegy saját monograinmjával megjelölje azt a
darabot, melyet kifaragott. A kfaragó legény a
saját jegyét egyenesen és pusztán a köre véste,

mlg a iiiostor jegye pajzson állott.

Kfaragó munka az épülettm a megfaragott
kövek elkészítésébl áll. Tömör falakat kövekbl
az ópületekon manapság alig ké.^zitonok, iegfölebb
egyos igen nagy nyomásnak ellpnállnl hivatott

pilléreket. A kfaragó munkája a háznak leg-

inkább csak azon részére vonatkozik, melyek
nagyobb nyomásnak, kopásnak v. viszontagság-
nak vannak alávetve. Ilyenek az oszloptörzsek,

a lábazati burkoló lemezek, a kéményfed leme-
zek, a lépcsfokok, aknafed kövek stb., néha a
fpárkányban a csepeg, a szemöldökpárkányok-
ban a sarkok stb.

Kfarka, kisk. Szolnok-Doboka vm. bethleni

j.-ban, (1910) 562 oláh és magyar lak. ; u. p. Közép-
falva, u. t. Magyarnemegyo.
Kfedél, a tzálló fedélhéjaknak egyik neme,

mely abból áll, hogy pala vagy tégla módjára
kisebb-nagyobb klemezok takarják egymást s

az alattuk lev térséget. Nagyon ritkán készí-

tik és csak ott (mint pl. Solingenben, Svájcban),

hol vékonyabb, lemezesen hasadó homokk-fajok
vannak. Az ily fedél fölötte súlyos. Az egyip-

tomiaknak voltakkfedeleik, melyek roppant vas-

tag architrávokra vízszintesen fektetett hosszukás
vékonyabb kölemezekböl állottak; a bizánci és

szaracén építészek nagy bolthajtásaikat malter-

ágyba fektetett kölemezekkel fedték és a román
stilus templomtornyainak sisakjai szintén sokszor
kölemezekkel vannak borítva.

Kfejtés (b&ny.), nem érces kzet kivájása épít
vagy más célokra.

Kfeszek, köjáratoknál az a szerkezet, melybe
az alsó nyugvó malomk ágyalva van, s melynek
három álló csavarával ezt a követ vízszintesen

beállítani lehet. A knek a fels forgókö tenge-

lyéhez való központos beállítá.sára három vízszin-

tes állító-csavar szolgál, melyek a K.oldalaiból a
knek hengeres oldalfelületéhez nyúlnak.

Köflach, község Voitsberg stíriai kerületi

kapitányságban, a SaUabach és vasút mellett,(i9io)

2976 lak., br- és üveggyártással, környékén több
vasmvel. K. a stíriai barnaszénbányák legfonto-

sabbika.

Kforgató {Arenaria interpres L., iuat), a
Lílealakuak rendjébe és a kforgatófélék család-

jába tartozó madárfaj. Háta feketebama, foltok-

kal ; hasa, a kormánji^llak töve és a szárnyán
lev iiarántsáv fehér ; farktöve, csre fekete

;

lábai sárgák. Csre különben alig olyan hosz-

szú, mint a feje. Hátsó ujja ki van fejldve,
ujjai pedig szabadok. Hossza 21, szárnyhossza 15,
farkhossza 6 cm. Az óvilágrészek északibb vidé-
keinek lakója. Ószszel és télen melegebb vidé-

kekre vonul, amidn mint vendégfaj hazánkat is

felkercsi. Nevét onnan vette, mert a tengerpar-
tok vagy a vizek ment<5n lev köveken ugrál,
azokat esetleg fölemelve, keresi apró kagyIfik-

bl, férgokblálló táplálékát.

Kfrinkfalva, kisk. Szolnok-Doboka vm. nagy-
llondai j.-ban, (1910) 235 oláh lak. : n. p. Qalgó.
u. t. Szamossósmez.
Köfáró (b*ny.), bányász-szerszám, mellyel re-

pasztés céljából lyukat fúrnak, vagyis inkább vés-
nek a kzetbe. A vés-fúró éle mindig acélWd
készül, a nyele kovácsvasból is lehet. A nyél ke-

resztszelvénye rendesen négyszög, letompított
szögletekkel, vastagsága 2—2Vj cm., hosszúsága
különböz, az él hosszúsága 3—4 cm.
Kfáró, a vágó csík (Cobitis tamia hX népies

neve.
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Kfifúróíélék (üim), 1. Körssáhuc
Kfifúrógép (bány). A kemény kOsettwn dolgozó

bányász munkaidjének loímaíryobb részét a ro-

pesztd lyuk kifúrasani k»nytolon fordítani. Hogy
ezt a munkát xyursabban leb«fié«n végezni, újabb

idMcben gépekot alkalmaznak, melyeket vagy
kézzel, vagy vízzel, srített levegvel, v. elek-

tromos eróvel hajtanak. Szerkesztettek e végre

Ütve mköd és fwogva mködd gépeket ; a fo-

rogva mköd gépek azonban csak egyenletes

szöveMt és nem nagyon kömény kzetben m-
ködnek jó eredménnyel. Sokkal általánosabban

vannak elterjedve az ütve mköd K.-ek, melyek-

nél gyakran srített levegt alkalmaznak hajtó-

1. ibrft. Bro«nMU Jeaö körúró;;;épe.

erül, minek az a jó eredménye is van, hogy a
gépek mkiklése közbon nagymennyiség tiszta

leví^ö jut a munka helyére. De az elektromo.s

erftt is alkalmazzák a fúrógépek hajtására.Az üt\'o

mköd gépek úgy dolgoznak, mint a kézzel fúró

bányász, csakhogy az ütést, forgatást, olretolást

és visszahzást a gép maga vé^zi. R fúrógépek-
kel igen jó eredményt lehet elérni ; olyan kózet-

l)en, melyben kézi munkával alig lehet 24 óra

alatt egy méterre elóro haladni, jól szerkesz-

tett gépekkel és az eltakarításra és biztonosításra

solgálö munkák kell berendezése mellett 24 óra
alatt 4—5, sót 7 méter olóhaladást is értek el, és
az egy méternyi elhaladá.'ira számított köl^g
kiseM) volt, mint a kézi munkánál. Ez okból most

*. tín. Bichter Ourtár kAfirófrépe.

már rendoe^on alkalmazzák az ilyen gépeket a
vastí alagutak építéeónél és minden olyan bá-

njramnnktoál, melyet gyorsan keli végezni.
Az egén világ gépészmfmökei versenyeztek

a K.-ek aMfkeaitéeében ée hazai gépészeink is

kitn s a kfiUHdlekkd egyenl batásn fúrógé-
peket állítottak el. A külföldiek közül csak a
Bnilel^, Dnbois-Pranfois, IngersoU, Mac-Kean és

Sacbs-féle gépeket említjük meg, egyszersmind
bemutatjuk Brosznui),ii ós Richier fúr^peit,
mint hazai találmányokat, melyeket l5M;hel-

maon Károly gépgyára Vihnyén igen jól ál-

lított el. Broszmatm Jenó selmeczi gépészeti
felücyeló fúrógépén^ hosszanti ée keresztszel-
vényét mutatja az /. ábra, melybl kitetszik,

hogy Broszmann a srített leveg szétosztására

külön szekrényt alkalmaz, melyben r ramács
mozgatja az osztó tolókákat a, a srített leveg,
mely e mozgatádioK siflkaégee, a hajtó hengerbl
lép a kis r ramács hengerébe, és hatását végez-

vén, ismét a hajtóhengerbe tér vissza. A hajtó

ramácsot 12 az t nyíláson beöml srített leveg
a rajzban kitüntetett állásig vi.«i8zalöki. mialatt a
ramács másik vége a d nyiíá.son ki.-^zorltja a sza-

badba a már mködött levegt, ekkor az osztó ra-

mács r elzárja a baloldalon levó kifúvó nyílást és

megnyitja a jobboldalit, minek követkozt<'ben R
ramács a vele összekapcsolt fúróval együtt gyor-

san elre löketik. A visszáhúzás alatt (a kereszt-

szelvényben jól kivehet)
k f zárókerekok segítségé-

vel R ramács és vele

együtt a fúró is egy cse-

kély szög forgást végez.

A gépet a kézzel hajtott m
csavarorsó tolja elre. Ez a

fúrógép kitnen mködik,
valamint Richter Gusztáv

bányagondnok fún^po is : e magyar gépek szer-

kezete egyszer, egyes részei könnyen szétszedhe-

tk és összerakhatók, és minden törés v. elgörbü-

lés ellen biztosítva vannak. A 2. ábra mutatja a
Richter-féle gép hosszanti szelvényét. A srített

leveg a nyüásou tódul bo a gép osztó-sze-

rényébe és ha r tolóka a rajzolt helyzetben áll,

X csatomán át a hajtóhengerbe lép ésR ramácsot
elre löki a vele összekapcsolt fúróval együtt

:

eközben az osztó tolókát balfelé szorítja a srí-
tett leveg, X csatornát elzárja és megnyitja z
csatornát, minek következtében R ramács a fú-

róval együtt visszavonatik. A fúrót j? és k záró-

kerekek forgatják minden visszahúzás alkalmá-
val : a fi'irók elót/ilása kézzel történik.

Az ütve mköd fúró-

gépek igen ers rázkódá-

soknak, a forogva mkö-
dk pedig nagy nyomás-
nak vannak kitéve ; szük-

séges tehát, hogy erö«szor-

kezetü állványokkal legye-

nek összekapcsolhatók A
fúró-álIvá^y szerkesztése
rem kevésbbé fontos, mint
tt fúrógépé; egy jó áll-

ványnak kevés helyet kell

elfoglalnia, nem szabad
fúrás közben a helyébl elmozdulnia és úgy kell

szerkesztve lennie, hogy a fúrógépet minden
irányban meg lehessen rajta ersíteni. Igen cél-

szer Richter Gusztáv állványa, melyen egyszerre

3 fún^p dolgozhatik.

KAraxeaz, kzetek darabokra metszésére szol-

gáló szerszám.

Kgereblye. A fasztatást akadályozó nagyobb
köveknek a mederbl való kihúzására szolgáló
kétágú eszköz, melyet három férfi kezel.

KOialmi József, író, 1. Klimstein.
Khalom (Rcps), nagyk. Nagy-Kflküll vm.

khalmi j.-ban, (i»io) 2941 német, oláh és magyar
lakossal ; a já^rási asolgabirói hivatal székhelye,
van járásbírósága, telekkönyve, takarékpénztára,
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ós adóhivatala, Peronc-rendi kolostora, iparosta-

nonciskolája, vasúti állomása (Homoród-K., 1 órá-

nyira a községtl), posta- ós táviróhivatala ós tele-

fonállomása. A csinos község fölé 120 móternyire

emelked bazalthegyet K. vára koronázza, mely-

rl gyönyör kilátás nyilik a brassói és fogarasi

hegyekre. A Xllí. sz.-ban épült várat 1323. Róbert
Károly király Tamás vajda által a Henning szász

ispán vezetése alatt keletkezett lázadás bünteté-

séül mogostromoltatta. Az alsó vár kútja 1623—29.
készült. A vár ma raktárul szolgál. A várhegy-
oldalon kén- és konyhasótartalmú gyógyfürd
van. K. azeltt az ugyanily nev szék fhelye volt.

Khalom szók, azeltt Erdélyben a szászok

földjének egyik széke, melynek területe 619 km«,

lakóinak száma 21,387 volt. Székhelye Kha-
lom volt. Az 1876-ik évi XXXIII. t.-c. K.-et az

újonan alakított Nagy-Küküll vármegyébe ke-

belezte be.

Khányás, víz által való alámosás veszélyének

kitett építmények (hídpillérek stb.) és partok meg-
védésére, illetleg részben már alámosott müvek
Ó8 partok helyreállítására szolgál, s abból áll,

hogy a meder illet helyén megfelel mennyiség
terméskövet a vízbe slüyesztenek, gondot fordít-

vón arra, hogy a K. formája lehetleg megegyez-
zék az esetrl-esetre tervezett szabályos kereszt-

metszettel. A K.-t olyan nagy kövekbl kell ké-

.szlteni, melyeket a víz már nem képes elsodorni.

Ezért gyorsabb folyású vizekben nagyobb, lassú

vizekben közepes kövekbl szokták a khányá-
sokat készíteni.

Köharapö, a vágó csík (Gobüis taenia L.) né-

pies neve.

Khát, vulkáni hegy, 1. Guiin.
Khavas (Nagyköhavas, Peatra maré), a Ke-

leti-Kárpátok egyik homokk láncának, a Bodoki-

hegységnek elszakadt hegycsoportja, 1840 m.
magas, É. felé nyilt ívalakú, a Csukáshoz csat-

lakozik. Alsó-Tömös felöl 5 óra alatt megmász-
ható, rajta a Siebenbürgischer Karpathen-Verein
menedékháza vau. Tle D.-re ered a Tömös-patak,
Ny.-i oldalán van a Tamina mészk ha.sadék,

szép vízeséssel.

Khegy, Pomáz és Szent-Endre fölött Pest-

Pilis-Solt-Kiskun vmegye pilisi járásában lev
367 m. magas eruptivusanyagú hegy, a Börzsönyi-

hegység egyik darabja. A K. alatt vitt a rómaiak
Szent- líndrétl Esztergom felé vezet egyik f-
útja. Az Árpádkori okiratok Kyhug és Promon-
toriura Pomazienso néven említik. IV. László

1278. nvérének, a mai Margitszigeten lev apáca-

zárda fojedelomasszonyának ajándékozta, de a
XIU. sz.-ban többször elfoglalták tlük erszako-
san, 1467. pedig Pomázi Chyko János foglaltáéi.

.Mátyíis király kétszer is visszaadta az apácáiknak.

A török hódoltság idejében a Vathay-családó volt,

8 mivel 1(567. Wes.^olényi nádor a pozsonyi kla-

rlsszákuak adományozta, a Vathay-család az apá-
cákkal sokat pörösködött. V. ö. Thallóczy L., A
szentendre-ponwizi K. (Arch. íürtesítö, 1877, XI.
köt., 2.. I.) ; Koch Antal, A dunai trachit-csoport

(Budaiwst 1877).

Khegy (azeltt : Luk&uistife), kisk. Gömör- és
Kis-Hont vni. rimaszombati j.-ban, (tuio) 342 tót

ws magyar lak., postaügynökjség, u. t. Rimabánya.

Khegység v. Sárost Magura, régebben az
Ondova-Tapoly völgyei közt lev hegyeket s dom-
bokat foglalták össze ezen a néven.

Köheliogravür, Eckstein által föltalált foto-

kromolitográílai eljárás, mely szerint féltónuso.s

képeket lehet knyomás útján készíteni. Az auto-

tipiától abban különbözik, hogy a féltónusokat

nem a negatív fotográfiai fölvételekor, hanem en-

nek kre való átvitele eltt bontják raszter segít-

ségével pontokra. A kre vitt képet mélyre marat-
ják és éppen ezért különbözik a kréta- vagy toll-

rajzú kromolitográflától.

Khengerek, 1. Kökosarak.
Khíd, olyan ívhíd, melynél a hídfk v. pillé-

rek közti nyílást faragott v. terméskbl készült

boltozat hidalja át. A boltozat alakja lehet félkör,

körszelet, v. körívekbl összetett kosárvonal, rit-

kán csúcsív. Újabban a boltozat alakját sokszor

akkép állapítják meg, hogy szilárdsági szempon-
tokból a lehet legelnyösebb legyen, vagyis a

boltozat olyan alakú, mLnt az állandó terhelésre

szerkesztett kötélvonal. Körszeletalakú boltozat

esetében a viszonylagos ívmayasság, vagyis az

ívmagasság (1. ábra: f) viszonya anídnyíláshoz

(0(-AJ /josszmeiszet.

Ráfajazás /i i'/zmenies/ió'réieg FeJíöHes

C^yj /(ereszfm&fsze'f

.

1. ábra. KAhid.

(l), : 1 :5— 1 : 10—1 : 12. A boltozatra a záradék-

tól, a vállak felé való esésbon ráfalazást szokás

alkalmazni, mely egyrészt a boltvállak meger-
sítése és nagyobb megterhelése által a boltozat

szilárdsági viszonyait befolyásolja kedvezen,
másrészt pedig a boltozatra jutó víz elvezetését

teszi lehetvé. A ráfalazásra jön a víznientesíto

réteg (cement-simítás, v. ólombetétes aszfaltleme-

zek stb.), amelyen azután a víz lefolyhat a vízle-

vezet csöveklioz (1. ábra). A boltozat két szó-

lén az út színéig ér falak, az ú. n. homlokfalak
láthatok, melyek a ráfalazásra helyezett kavics-

V. homokfeltöltést megtámasztják. A feltöltésre

jön az útburkolat, vasúti híd esetében a vágány.
Ezen elrendezésen kívül másik jellegzetes alakja
a K.-nak az, midn a híd súlyának csökkentésére

a boltvállaknál a boltozat fölött a hídtengeljTe

keresztirányban takaréküregeket létesítenek, ki-

sebb boltozatok segítségével.

K.-at már a rómaiak is építettek, azonban na-

gyobb fejldés a K.-ak építése terén csak a

XVIII. sz. végén indult meg, kiváló francia mér-
nökök munkássága folytán. A K. a maradandó-
ság jellegével bir, amennyiben fentartást tulaj-

donkép nem kivan, nagy. súlyánál fogva pedig

a terhelések növekedésével szemben jóformán ér-
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Kéketlen, ami fleg vasat! hidaknál igen fontos.

A K. ezen kiváló tulajdonsáfrainál fogva jelen-

leg, a vas uralnia idojóben som vesztette el jelen-

tAeógét, 8öt azt látjuk, hog>' különösen heíryi

vasutakon elszeretettel épitik a hidakat köböl

ma is. A K. alknlmazbatóeágának termóezetes

hatást szab ei^yrészt nagy súlya, másrészt magas
éri nagy nyílású hidak esetóben az építési állvány

létesítésének nehénége ée nagy költsége. Ujab-

a készítéséhez szükséges homok és kavics általá-

ban könnyebben szerezhet be és ez magyarázza
meg a múlt század 90-€8 évei óta észlelhet tór-

f(>>?lalását. A beton-hidak küls flületét jobb esz-

tétikai hatás elérésére sokszor kövei burkolják,

úgy hogy a K. benyomását keltik. A betonhidak
boltozata gyakran mint 3 csuklós ív épül. A beton-

hidak sorában jelenleg a leghatalmasabbak az

Észak-Amerikában Cleveland közelében a ííocky-

S. ábra. Kz úti híd PUnenben.

ban azonban épp a K. megépítése torén hatalmas

fejldés észlelhet, úgy, hogy anyagszállító drót-

kötélpályák ós gépi berendezések segítségével

csaka legszükségesebb állványozásra szorítkozva,

magas és nagy nyílású K.-ak létesülnek. Jelenleg

a legnagyobb nyílású közúti K. Plauon-ben (Szász-

orstóg) van, mely 90 m.-es nyílást hidal át,

<2. ábra), míg a vasúti K.-ak sorában nevezetes a

8 m. nyílású Isonzo-híd Salcano mellett, Görz kö-

folyó'fölött épült híd, melynek nagy íve 85 m,
nyílású, továbbá a Spokane-híd 86 m. nyílással.

Khida, kist Vas vm. muraszombati j.-ban,

(1910) 181 vend lak. ; u. p. Perenczlak. u. t. Mura-
szombat.

Khidgyarmat, nagyk. Esztorgom vm. pár-

kányi j.-ban, (1910) 1410 magyar lak., vasúti állo-

más, posta- és táviróhivatal. Itt kötötték meg
1625. május havában a törökökkel & gyarmati

^I^^^^Bm^^MMÍ
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biró ltt. ValóHzinülog ö az se a bártfai Kóler-

családnak. L. Kéhr Béla.

Köhler, 1. Gustav, német bányász, szül. 1839

ápr. 1. Zellerfeldbon. 187-i-ben bányaigazgató,

1876. a bochumi bányaiskola, 1880. a klausthali

bányászakadémia tanára. Nevezetesebb munkái

:

Lehrbuch der Bergbaukunde (Loipzig 1884, 6.

kiad. 1903) ; Wörterbuch der bei Bergbau und

Aufboreitung angowendeten technischen Aus-

drücko, deutsch, englisch, französisch (Klausthal

1885); Die Störungen der Gangé, Plöze und

Láger (Loipzig 1886); Leitfaden der Bergbau-

kunde (u. 0. 1903).

2. É., Louis, német zongoramvész, zene-

szerz ós zenei író, szül, 1820 szept. 5. Braun-

schwoigban, megh. 1886 febr. 16. Königsbergben.

1847-ben Königsbergben zeneiskolát alapított.

Operái : .Maria Dolores (1844) ; Gil Blas, Kompo-
ziciónál nevezetesebbek pedagógiai és elméleti

müvei : Systematisclio Lehrmethode für Klavier-

spiel und Musik (1856—58); Pülirer durch den

Klavierunterriclit (1859); Der Klavierflngersatz

(1862) ; Der Klavierpedalzug (1882) ; Allgemeine

Musiklehre (1883).

3. K., Reinhold, német irodalomtörténetíró és

folklorista, szül. Weimarban 1830 jún 24., megh.
u. 0. 1892 aug. 15. A weimari nagyhercegi

könyvtárnak 1857-töl könyvtárosa, 1881-töl f-
könyvtárosa volt. A tárgytörténeti (forráskutató)

irány egyik alapvet munkása. Mvei : Über die

Dionysiaka des Nonnus v. Panopolis (Halle 1853)

;

Zu H. V. Kleists Werken (Weimar 1862) ; Dantes
Qöttliohe Komödie u. ihre deutschen Über-

setzungen (u. o. 1865) ; Herders Cid und seine

französische Quelle (Leipzig 1867). Van több

becses szövegkiadványa is (Hans Saclis, Wie-
land, Schüler mveibl). Folyóiratokban megje-

lent kisebb cikkeit Johannes Bolté gyjtötte
össze: Kleinere Schrlften, I—IIL (Weimar,
1898-1900).

4. K., TJlrich, német epigraflkus és régiség-

tudós, szül. Kleinhausenben (Weimar) 1838 nov.

6., megh. Berlinben 1903 okt. 24. 1872-ben a
stuttgarti egyetem rendes tanára lett. 1875-ben
az athéni német régiségtani intézet titkárává,

1886. a berlini egyetem rendes tanárává nevez-

ték ki. A Corpus inscriptionum atticarum-nak

(Berlin 1877—83, 2 rész) fmunkatársa volt.

5. K., Walter, német prot. teológus, szül.

1870. Blberfelden. 1909-ben zürichi rendes teoló-

giai tanár. ¥b\)h mvei : Luther und dio Kirchen-
geschichte (Erlangen 1900) ; Roformation und
Kotzerprocess (Tüblngen 1901); Die Entsteh-

ung des Probloms Staat und Kircho (u. o.

1903) ; Die wissonschaftlichon Loistungen der
neueren katholisdion Theologie auf dem Goblote
der Reformationsgosohichto (Giossen 1905); Ka-
tholizismus und moderner Staat (Tübingen 1908);
Idee und Persönlichkeit in der Klrtthengesohichte
(n. o. 1910).

Köhögés (lat. tussis). A K. többnyire a lólegz-
utakból eltávolítandó váladék ki.<ogltésóre szol-

gáló reflexmüködós. A K. lónyogél)on erltetett
kilélegzés, melynek egyideig a zárt hangrés cl-

lontáU. A hangrés áttörésekor keletkez lég-

áram a gégében stb. lev váladékot magával

ragadja. A K.-t a gógegarat, mellhártya stb. és

a lélegzcs nyálkahártyájának izgatása váltja

ki. A K. lehet egyszeren ideges, ha annak oku
nem a levegutakban rejlik, hanem általános ide-

gességben (hisztéria) vagy a gyomor, st egyes

még távolabb fekv szervek egyes kóros állapo-

taiban. Az ilyen K. többnyire igen hangos, ert?.

A száraz K. a gége v. légzöcs egyszer bövér-
ségénél fordul el. Az ideges K. is száraz. A ned-

ves V, váladékos K. oka a lélegz utakban v.

a tüdkben keresend, a legtöbb váladékot a

tüdvízkór (ersen habzó, híg, savós) meg az

idült hurutok (b, tapadós, genyes) szolgáltat-

ják. A K.-bl egyedül ritkán lehet az alapbajt

is megismerni ; ilyen jellegzetes K. a szamár-K.
V. szamárhurut (tussis convulsiva). Jellemz
K. még a krupos is (1. Croup). Igen heves K.-nél

vérzések támadhatnak ügy a levegutakban, mint

a szem kötöhártyájában is, st arra hajlamos egyé-
neknél gutaütésre, koraszülésre stb. is vezethet.

A K. gyógyítása részint az elidéz ok kezelésében

áll, részint a köhögési inger csökkentésére irányul.

Ez utóbbit bódító szerek: kodein, heroin, morfin,

ópium stb. beadásával érjük el ; a K. megkönnji-
téfére szolgálnak a köptetö szerek (1. o.).

Kimádás, bizonyos kiválasztott kövek tiszte-

lete, mely úgy a régi, mint a jelenkori pogány-
ságnál divatos. Eredeti és legalacsonyabb foka a

/eto-imádás, midn, t. i, a kiválasztott követ isten

gyanánt tisztelik. Ilyen K.-ra akadtak az ameri-

kai indiánus törzseknél, Ausztráliában, Indiában,

Afrika több részében, Lapponiában, stb. Az ókori

kultumemzeteknél is feltaláljuk a K. nyomait.

Az egyiptomiak, kik azt hitték, hogy az istenek

szívesen lakoznak a kövek közt, köoltárokon
áldoztak. Az ilyen K. csaknem minden népnél

szokásos volt; a zsidóknál Bethel, Jeruzsálem

ós Garizim koltárai, az egyiptomiaknál a fe-

kete Izisz-kövek, a mohammedánoknál a mekkai
Ka'ba, az É.-i néptörzseknél Stonehenge szikla-

köve, a hinduknál a Buddha-kövek, az asszírok-

nál a napisten fekete sziklája, melyet Helioga-

balus császár diadallal vitt Rómába, az inkák-

nál a véres áldozatok napolfeirköve, stb. — A K.

részben a kereszténységbe is átnyúlik, ahol az

amulotek és ereklyék tiszteletében nyilatkozik

meg ; különösen a latin eredet népek (olaszok,

spanyolok, románok, stb.), kik egyébként is

nagyon babonások, számos knek (lapis lazuli,

karneol, ametiszt, opál, stb.) titkos varázsert
tulajdonítanak. V. ö. Tylor^ Anfiingo der Kultur
(Loipzig 1873); Caraccio, Peticismo e super-

stizlono in hassa Itália (Nápoly 1892).

Köipariskol&k, 1. Iparoktatás.
Köirás, a nyomdászok így neveznek egy bet-

nemot, amelynek valamennyi vonala egyforma
vastag és szögletes ; szélességére nézve a K. há-

romféle : keskeny, rendes és széles. Van kurzív
K. is.

Köj (török) a. m. falu. Gyakran fordul el
összetételekben, pl. Kodi-köj (Sztambul egyik vá-

rosrésze), Orta-köj stb.

Kj áratok, 1. Malmok.
Kkamrasirok, 1. Dolmen.
Kökaro, a berlini Scbulte által íöltalált eljá-

rás féltónusá képek elöálHtásái'a. Az eljárás ha



Kökaró 119 - K6kor

sonllt a réskaro elöáUításáhoa. Az aszíaltróteg-

gpl bekent kövön, ha azt njjal dörzsölik, fél-

tónusú rászletok keletkeznek, és i^ akár egész

kópét lehet a köre dörzsölés útján rajzolni.

A rajz kivitelére elasztikus törlt használnak.

Ha kész a rajz, a küvct a tónusok szerint több-

szörösen is maratják, miáltal a fúltónu.sá részek

vlzfelvevökópt\sek lesznt'k. Ha már most eltávo-

lítják a fedréteget torpoutinnel én vizzel való

lemosás útján, felszabadulnak azok a részletek

is, melyek fastekfolvevöképesek, és ha errl a
krl egy levonatot készítenek, ugyanazt a ké-
pt't nyerik, amelyet a fodörét^be törlvel ké-

szíttetek. .Mnvé.<zi szempontból Igen szép dolgo-

kat lehet így reprodukálni. Nafryjelentség a
K. többszín nyomatok szempontjából is, mert
egy szín egy krl több árnyalatl)an is nyomható.
Kk&ró (azeltt: Aa/caro), kisk. Arad vm. bo-

ro.sselK>si j.-ban, (loio) 417 oláh lak., u. p. és u. t.

Körö8b<>kény.

Kökénj(kikiny, táj.>;7,6val : boronafa, mert boro-

nálnak vele, IVitnus spiuosa L., növ.), a szilva-

fának vad testvére, erd szólén, mezn, mosgyén,
árokban stb. gj-akori tövises cserje ; virága fe-

hér; rendesen virágzás után lombosodik. Gjü-
mölcse kékesfekete, deres, aprószem, fanyar,

i-sak mikor már a dér megcsípte, akkor ehet, bor-

íz, néhol megszárítva télen eszik. Szllömust-
tal összetörs'e vürös, mandolaízü kökénybor lesz

belle. Bimb<)jából (kökénj'virág, flores acaciae

nostratis) vértisztíto teát fznek. Fája apróbb tár-

gjaknak feldolgozható, vékony hajtásából séta-

pálca készül, szétterpeszked csemetéjét a só-

súrítkben koncentrálónak, a szabadon álló fiatal

gyümölcsfa elkerítésére, kerítésnek stb. használ-

ják. Élsövénynek azonban nem ajánlatos, mert
.sok bogár él rajta, amely a szilvafának is ártalmas.

Kökény, kisk. Baranya vm. pécsi j.-ban, (1910)

735 horvát és magj^ar lak., u. p. Kesz, u. t.

Pellérd.

Kökényes, nagyk. Máramaros vm. taraczvizl

j.-ban, (1910) 3093 rutén és német lak., vasútállo-

más, postahivatal, u. t. Taraczköz.
Kökényesd, kisk. Ugocsa \Tn. tiszántúli j.-ban,

11910) IWb magyar lak., postahivatal, u. t. Halmi.
Kökényes! monostor,a nógrádvmegyei Aszód-

tól északkeletre es Kökényesen állott. A pre-

montrei kanonok-rend birta. A Kökényes-Radnót
nemzetség építette. A XIV. sz.-ban virágzott.
V. ö. Anj. okm. (II, 635.).

Kökényszilva (növ.), 1. Szilvafa.
Kképzödés az a kóros folyamat, amelynek

révén a szervezetben szilárd anyagok csapódnak
ki 8 lassanként kövekké állannk össze (concre-

mentum), 1. Kö, 2.

Kökéreg, kjáratoknál fából v. vaslemezbl
készült hengeres vagy csonkakúpalakú köpeny,
mely a kfészekre van állítva s a fels követ kö-
rülveszi. Kisebb kjáratoknál a K. fedlapja a
felöntö-garatot, nagyobb malmokban csak a fel-

önt-készilléket hordja. A K. oldalán a kövek
rl felületeinek irányában van a liszthjuk, mely-
bl az rlemény kiömlik.

Kkeszi, kisk. Hont vm. ipolynyéki j.-ban,

11910) 20Ü magyar lak ; postahivatallal, u. t. Ba-
lassagyannat.

KAkólika, húgykö, illetleg epek által okozott
kólikaszer fájdalmak. L. Húgykö és Epek.
Kkonkréció (uov.).Egye6 gyömölc8ökben(körte.

birs, naspolya) lev kis kemény rögök, melyek
ksejtekbl állnak.

Kkor V. kkorszak (1. a képmeüékletet). Ma-
gában foglalja az emberi mveltség skorát az
ércek használata eltti idkbl. Tartamát még
csak megközelítleg sem tudjuk megállapítani.

Némelyek több százezer (Mortillet szerint 230
ezer), mások 25—30 ezer évre teszik, míg Boulay
szerint legfölebb 8 ezer évig tartott. Némely nép
ma is a K.-ban él, mint Afrika és Délamerika
ösordöségeinek több törzse, s némely sarkvidéki

és óceániai nép, melyek ma sem használnak ér-

ceket, hanem a csonton és fán kívül kbl állít-

ják el eszközeiket és fegyvereiket. Európában

3Vi— 4. sót némely német tudós szerint több

mint i'/, ezer évvel ezeltt sznt meg a K., a
mikor lassankint a réz és bronz váltotta fel a
k használatát Rendesen két, idtartam tekinte-

tében egjTnástól aránj'talanul különböz fkor-
szakra osztják a K.-t : a régibb vagy jmlaeolith
v. az újabb vagy neolith korszakra. .\maz ma-
gában foglalja a fleg kovától ütögetéssel és

pattintgatással készült eszközöket; míg a neolith-

korban feldolgozott knemek, az agyagpala,
diorit, bazalt, gránit, kvarc, szerpentin stb. más-
féle technikát kívántak meg, t. i. csiszolást, hogj'

megkapják a kívánt formát. Újabban a palaeolith

eltt egy Mortillet G. által eolithnak (a. m. a K.
hajnala) nevezett kort is fölvesznek, moly a har-

madkori ember eszközeit foglalná magában s

franciaországi leihelyek után két alkorszakra
osztják (Thenaysien, Puycoumien), de' a harmad-
kori ember létezését Európában még nem lehetett

kimutatni s az eolith legfölebb a palaeolith kezd
szakára alkalmazható, a mikor még nem tudott

alkalmas formát adni az sember a használatba
vett kdarabnak, hanem használta úgy, a hogy
készen kapta a természettói, vagy egyszer ütés-

sel apróbb darabokra törte. Mivel a palaeolith egy
nagy geológiai korra terjed ki s maga a tech-

nika még a neolith régebbi szakára, a diluvium-
tól a mai geológiai korba való átmenet idejére is

jellemz, legalkalmasabbnak látszik a K.-i kultúra
egyes korszakainak geológiai alapon történ fel-

osztása.

/. rraeglaciali^ kor. Magában foglalja az
utolsó interglacialis (a 3-ik és 4-ik jégkor közti)

idket. Két korszakra oszlik (az elnevezés Mor-
tillettól való, francia leihelyek után), ú. m. 1.

Chellési. Idetartozik a legpontosabban átvizsgált

leihely : a taubaohi (Thüringia), továbbá a krapinai

(Horvátország). Durván kinagyolt silexek. Az ég-

bajlat meleg és nedves. Az ember kortársa a ki-

halt állatok közül az Elephas antiquus és Rhino-
cerus Merckii s a melegebb éghajlat alá költözött

Hippopotamus amphibius és foltos hiéna. 2. St.

Acheuli, a Somme-völgyben. A kovaeszközök
finomabbak. Az éghajlat kezd hidegedni.

//. Jéakor. 3. Moustieri vagy barlangi leletek

kora. Hiaeg és igen nedves kor. Elterjed a mam-
mut, barlangi medve, rhinocerus tichorchinus.

pézsma ökör. Az emberfaj a neander-völgyi rassz-

hoz tartozott. Egységes kultúra Nyugat-Eiirópa,
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Élszak-Afrika, Egyiptom, Szirrn és Kaukázus terü-

lotón. Ezentúl önállóan fejlödnek.

III. Postglacialis kor. Finoman kidolgozott

babér- és fzfalevélalakú eszközök (vakarok, ké-

sek, lándzsák), mammut- és iramszarvas csontjá-

ból készített szigonyok, török, árak stb. A m-
vészet kezdete, csontfaragványok (busman-jel-

log nöi szobrok, mammut, vádló, iramszarvas

Btb. ábrázolása), festmények Délfrancia- és Spa-

nyolországi barlangokban. Igen hideg és száraz

idjárás, a sivatag állatvilágával. Igen sok vádló

és iramszarvas, a mammut, orrszarvú s hiéna

lassankint kivesz. A lakosság közt volt egy bus-

raan-jelleg törpe a egy nagy termet, hosszú-

fej (ú, n. Cromagnon) rassz. 4. Aurígnaci és 5.

SolutrH kor. A mammut- és lóvadászok kora.

Ezen korból valók a magyarországi palaeolith-

leletek (Miskolcz ós a Bükkhegysóg barlangjai,

a Kis-Kárpátokban Detrekö— Sz.-Miklós, Tata,

Ó-Buda—Kis-Kevélyhegy, Bihar vm. a nagyrévi

és pestere-körösi s Hnnyad vm. a csoklovinai

barlang). A Solutré végs szakával összekapcsoló-

dik a 6. Magdalen vagy iramszarvasvadászok

kora. Tundraképzödés elszigetelt erdségekkel.

Az eszközök fanyaga az iramszarvas csontja.

Kultúrájához nagyon hasonló a sarkvidéki né-

pek, szibiriaiak, eszkimók primitív kultxurája.

IV. Átmeneti (Mesolith) kor. Az éghajlat fo-

kozatosan kezd enyhülni s a mai geológiai kor

kialakulni. Nagy eszések ós áradások, talaj-

stilyedések és emelkedések. [Dél-Skandinávia

elbb összefügg Dániával és Észak-Németország-
gal s a Balti-tenger édesviz nagy beltenger,

elbb jég borítja (Yoldia-kor), aztán a jég
kezd olvadni (Ancylus-kor) ; majd megszakad
a Dániával és Németországgal való össze-

függés, Norvégia kb. 200 méterrel emelkedik,

a Balti-tenger sósvízzel tolt meg (Litorina-

kor)]. Az iramszarvas visszavonul északra, he-

lyébe lép a mostani állatvilág, a jávor- és gím-
szarvas, barna medve, vadtulok, bölény, barna
medve stb. 7. Azylien vagy Tourassien, a Mag-
dalenkultura folytatása, azzal a különbséggel,

hogy az íramszarvas helyett gímszarvas, stulok
stb. csontjaiból készítették az eszközöket. Jellem-

zk a mas d'azílí festett kövek pontokkal, körök-
kel, egyenes és görbe vonalakkal, st Írásforma
jegyekkel ellátva. Ezzel egyidej egy kis, három-
szög eszközökbl álló míkrolithikus kultúra,

mely már a Magdalon legels rétegeibon elfor-
dul, ez a 8. Tardenoisien ; hasonló miniatr
ktárgyak Észak-Afrikában, Szíriában és Indiá-

ban. Ezek után a kultúrában nagy visszaesés kö-

vetkezett be. A 9. Flenufiien (Belgium, Észak-
Franciaország stb.) eolith-jellog durva kesz-
közöket foglal magában : kora megfelel a skandi-
uáviai anoylus-kornak. A 10. Cninpignien az
elbbinek továbbfojlódóse. A kovaeszközök mel-
lett föltnnek a csiszolt keszközök is. Dániában
megfelel a kaguló-halmok (kjökkenmöddingek)
régebbi szakának.

V. Neolith vagy csiszolt K. (Mortillet sz. Ro-
benhausoni). Svájcban a cölöpépltészet, északon
a megallth sírok kezdete. Az európai fisnépesség
ethnikai csoportjai szerint (északon a dolicho-

kefál nagytermet szke, délen a szintén dolicho-

kefál, de barna, középen a középtermet bracbi-

kefál barna s északkeleten a hasonló, szke
rassz) több csoportra oszlik, melyekben vidéken-

ként különböznek az alkorszakok. Fbb csopor-

tok : a) Megalith emlékek csoportja, a Földköz i-

és Atlanti-tenger mentén s északnyugaton, Észak-
Németországban és Skandináviában ezzel jár a
zsinórkeramíka (Schnurkeramik). Magdeburg vo-

nalától délre Közép- és Dél-Németországban kez-

ddik ; b) a szalag- (Band)-keramika csoportja,

melybl fejldött a spirál-meander s kiterjedt a
Közép-Dunától az egész Balkánon ; c) az övszala-

gos (zónás) keramika, a K. végs szakában, ná-

lunk a tököli leletben ; d) a festett keramika, ki-

indulva a délkeleti kultúrából a Fekete-tengor-

mellékón, Al-Dunánál, Erdélyben, Csehorsz. és

Galíciában. Itt már nehéz az egymást keresztez
kulturális és ethnikai áramlatok miatt kortanilas;

különválasztani az egyes csoportokat.
Irodfihm. A K. irodalma i^en gazdag. A magvarok közt tüze-

tesebben foglalkoztak vele : Hermán 0., Hillebrand J., László

V., Márton L.. br. Mlske K., Ortfay T., Platz B., Pnlszky F., Eó-
merFl., Roska M., Wosinszky M. Frn»!Cí'á7í: Déchelette, Bou-

lay, Cartailhac, De la Porterie, Harlé E., Joly, Mortillet, de Na-

daillac, Piette F.. stb. Németek : Hoernes M., Kossina G.,

Much M., Reinecke P., Reinhardt, Schlitz, Schmidt R. R.,

Schweinfurth, Tischler, V^irchow, Wilke stb. Skandinávok :

Arentz, Montelius 0., Miiller Sopbns, Worsaae stb. Ango-
lok : Evans, Lartet, Lubbock, Seton Karr. Svájciak: Heierli,

Nehríng, Nüesch stb. Belga : Rútot. Finn : Aspelin I. Rh.
Oroszok: Antonovics, Kascsenko, Nefedov, Putjetin, Zabo-

rovszki stb. Csí^íít .• . Cervinka J. K., Jira, Mako'\v8lcy.

MaSka stb.

Kkori ember, 1. sember.
Kkorszak, 1. Kkor.
Kkosarak, köhengerek, kzsákok stb. alatt

drót- vagy egyéb hálóba helyezett k- v. kavics-

tömeget értenek. Az ilyen nagysúlyú tömböket
folyómedrek elzárásánál, partok, víziépltmények

alámosás ellen való megvédésénél stb. hasz-

nálják.

Kökoszorú, kjáratoknál a köfészeknek az

alsó k oldalfelülete alatt lev fels széle. A K.

és a k oldalfelülete közötti hézagot kóccal kö-

rültömik, hogy az rleménynek a köfészekbe

való ömlését megakadályozzak. Innen a koszorú
elnevezés.

Kökörcsin (növ.), 1. Anemone.
Kkörök, 1. Gromlech.
Kkörte vagy kövikört^ (növ.), az Amelanchier

vulgáris, 1. Fanyarka.
Kkös, kisk. Háromszék vm. sepsi j.-ban, (i9io)

1207 magyar és oláh lak., vasútállomás, posta-

ügynökség ; u. t. üzon.
K-kötés, építmények faragott kövekbl szer-

kesztett falaiban az egyes k-kockáknak vagy
lemezeknek összeépítés! módja. A köveknek kö-

tése az anyag természetéhez és ellenálló ké-

pességéhez, valamint a helyhez alkalmazkodik,
melybon a követ felhasználják. Faragott kö-

vekbl készült falakhoz homokkbl és mészk-
bl szokták leginkább a kockákat faragni ; grá-

nitot, porílrt stb. nagy keménysége miatt igen

ritkán használnak, legfölebb ott, hol egyes osz-

lopoknak V. pilléreknek igen nagy súlyt kell hor-

dani. A kifaragandó követ nem szabad azonnal
feldolgozni, amint a bányából kikerül, hanem
várni kell körülbelül egy évig, míg az ú. n. bá-

nyauedvet kiadta : tanácsos, hogy a faragott k
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olyképen feküdjék a falban, ahogy az a bányá-
ban foküdt. Ma többnyireonk burkoljak a falakat

faragott kvel és pedig v. koekakövekkel, v. leme-

i^ckel ; az ily falazatnál tennéeaeteeffli Igen kell

Ylgyámi a burkolt fal ülepo46e6re. A kockakövek-
be rakott boroknál minél tdbb kOtöt alkaima-

xank, annál jobb a K. A kOtök csak olyan falakban

nyúlnak az egész fái vastagságában végig (ba ez

egyáltalán leoeliéges), amáyek hollámverésnek
stb. vannak kitéve ; ilyenkor a fotókat és kötö-

ket fecskefarkaliüralag Sesie is költik egymás-
sal. Résntoe falakon a köveket úgy kell meg-
monkiüni, hogy hézagaik a fal küls színére me-
rötogeeen álljak, mert különben, ba a hézagok
ail hegyro siög alatt találják, az élek könnyen
let(^re«aiek. A lemezekkei való burkolás azon-

ban csak kisebb magasságig oélszerfl, mert köny-
nyen elválhatnék a többi falazattól Mi az épü-

letek lábazatait szojctnk 6—8 cm. Tasti^ leme-
zekkol burkolni, melyeket egyszerflen csak egy-

loiyezflnk és vas- vagy bronzkapcsok-
a falazathoz. Faragott kövekbl ké-

>k K.-e sugaras irányú, az egyes bolt-

1 könyökösok.
A oui .-íves építészet a K.-eket a legnagyobb tö-

kél>Te vitte ; a lehet legkisebb falvastagságokat
használván, természetes, hogy úgy a kövek meg-
munkálására, mint a szorgos kötre és hézago-
lá«ra kiváló gondot kellett fordítania. A jelesebb

francia és német emlékszer csúcsíves építmé-
nyek falainak, pilléreinek, bordáinak, az ablakok
V. ajtók áttört geometrikus díszítniényeinek stb.

K.-ei a legnagyobb tudással és a legrafflnáltabb

számítással vannak megszerkesztve. A renais-

sance inkább díszít, mint szerkeszt mvészet
lévén, a K.-ékben nem ."^í^k újat teremtett. Erkély-
bábok, fcdküvek, talapzatok csapokkal köttet-

ndc fiasK. A K.-nél tiszta oltott meszet v. hig
cementet használunk ragasztöezer és h^^gkitl-
tés sryanánt.

Kköz, festi més^Aszwos Torda-Aranyos
vmegye toroczkói j.-ban, Gyertyános község mel-
lett. Hossza kb. 3 km., szikláin számos barlang
van amelyek egyikében a naíryenyedi menekül-
tek húziHitak niegTige pu.-íztításai ell 1704. A K.
mellett a Csetát>e-hegy 773 m. magas, a szorost

végig csaknem 250 m. magas, majdem függle-
ges sima sziklafalak veszik közre.

Köknltosz, 1. Kimádás.
Kkúp. Magas töltéseknek a hídfhöz csatla-

kozó kúpjait kvel szokták burkolni, v. egészben

JUkip.

kbl készíteni, ilyen esetben a K.-nak a töltés-

hez csatlakozó része ugyanolyan rézsüvei készül,
mint amilyen a töltés rézsje, elloiben a hídfhöz

csatlakozó rész meredekebb rézsOt is nyerhet;
ehhez képest a K. nem kör-, hanem elliptikm
alappal fog bírni. A K. nak bizonyos mélj^gfl
köalapot szoktak adni, valamint a töltés testébe

is kellen bekötik. (L. az ábrát.)

Kkút, Kisknnmajsához tartozó puszta Pest-

Pllis-Solt-lüskun vm. kiskunfélegyházi j.-ban,

(19101 337 magyar lak. : n. p. és u. t. Kisknn-
majsa.
Kökntató v. kszonda, tömör hengeres fém-

rúd, amclj-nek katéterszerú hajlá<:a van s külön-
böz vastagságban áll rendelkezésre. Mint a neve
mutatja, húgykövek felismerésére, mt^gtalálá-

sára szolgál. A vízzel megtöltött hólyagba beve-

zetve ide-oda mozgatjuk ; ha k van a hólyagban,

úgy az hozzáütödík, s ezt megérezzük, st meg
is halljuk. A kapott hang ersítése céljából a K.-ra

különböz rezonátorok is erösithetók.

Kölber Dezs, fest és iparrajziskolai tanár,

szül. Budapesten 1870. A Képzraúvészeti Fisko-
lának volt növendéke 1890—97. s fképp dekoratív
mozaik terveivel vonta magára a figyelmet. Ily

munkákat készített pl. a kerepesi temet árkád-
sírboltjai számára és a budapest-jánoshegyi Er-

zsébet-kilátótoronyba.

Kölese, kisk. Szatmár vmegye fehéi^armati
j.-ban, (1910) 1173 magyar lak.: posta- és táviró-

hivatallal. L. még Kvárkölcse.
Kölcsény (azeltt : Kölesén), kisk. Bereg vm.

latorczai j.-ban, (i9io) 536 rutén és magyar lak.

:

u. p. (Jrhegyalja, u. t. Prigyesfalva.

Kölcsey Fetenc, költ, kritikus és szónok, szül.

Szódemetoren (Közép-Szolnok vm.) s nemes csa-

ládból 1790 aug. 8., megh. Csekén (Szatmár vm.)

1838 aug. 24. Szüleit korán elvesztvén, a debre-

ezeni kollégiumban tanult. Magábavonuló gyer-

mek volt, mire az is hatott, hogy félszemét him-
lben elvesztette ; szabad idejében könyveibe mé-
lyedt, s már 1803 óta írogatott verseket. Majd
megtanult franciául és németül s szellemét állan-

dóan mvelve, 1809. elvégezte tanulmányait s

Pestre ment tör\énygyakorlatra. Már ekkor leve-

lezés útján ismeretségbe került Kazinczyval

(1805), akinek pártfogása iránjritólag és ösztön-

zen hatott fejldésére. Pesten kiegészítette jogi

ismereteit, de egész hajlama az irodalom felé

vonzotta, hol nevét az ú. n. arkádiai pörben Ka-
zinczy védelmére írt dolgozata ismertté tette.

Pesten Kazinczy irányához csatlakozott s külö-

nösen Szemere Pállal kötött egész életre szóló

barátságot. A függetlenség és az irodalom szere-

tete arra bírta, hogy az ügyvédi

pályától visszalépjen ; így elment

Álmosdra, bihari birtokára, gaz-

dálkodni, majd 1815. egy szerelmi

csalódás után Csekére ment lakni,

hol szinte másfél évtizedet töl-

tött, elvonulva a világtól csak

gazdaságának és irodalmi tervei-

nek élve. Dolgozatai sorát 1814.

Róza c, románca nyitotta meg.
Nagyobb flgjelmet keltett Fele-

let c, Szemorével együtt készített

gúnjirata (1815), melyben a nyelvújítást támadó
Mondolatot ostromolja. Tehetségét csakhamar
méltóbb téren gyümölcsöztette, mint az új iro-
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dalmi irány kritikusa, bírálatot írván a kor leg-

jelesebbnek tartott költirl, Csokonairól, Kis Já-

nosról, Berzsenyirl (Tudományos Gyjt. 1817).

Mint a magasabb szempontú nómet kritikusok-

nak (Schiller) tanítványa, szokatlan szigoráság-

gal fogalmazta ítéleteit. Bírálatai ellen fölzúdul-

tak az írók s a közvélemény, ami elriasztotta K.-t

a kritikai pályától, noha e bírálataival éppen 6

alapította meg a tudományos, elvi szempontból
ítélkez kritikát. 1826-ban Pesten járva megin-
merkedett az Auróra-körrel, de lélekben inkább
Szemerével tartott, akinek széptani folyóiratá-

ban, a kettejüktl szerkesztett Élet és Literaturá-

ban (1826—1833), közölte legbecsesebb esztétikai

dolgozatait : a Nemzeti hagyományokról, A ko-

mikumról, Korner Zrínyijérl ; e két utóbbi-

ban megvetette a magyar dramaturgia alapját,

az elsben pedig Herder hatása alatt elször
tekinti költészetünket filozófiai szempontból. Rö-
vid csekei tartózkodás után kilépett a nyilvános-

ság terére, miután Szatmár vármegye az els
aljegyzi, majd 1832. a fjegyzi székbe ül-

tette s még az évben követül küldte a pozsonyi
országgylésre, hol szónoklataival (fbbek: a
magyar nyelv és a vallásszabadság ügyében, a
jobbágyság és a lengyelek érdekében) mvészi
színvonalra emelte a parlamenti szónoklatot.

Mint politikus ellenzéki álláspontja miatt nem
érvényesülhetett, de nemes idealizmusával nem
közönséges gyakorlati érzéket párosított s eszméi
még Deálcra is hatottak. Országgylési naplója
rendkívül becses adalék a kor vezet férflainak

és törekvéseinek ismeretére. 183i-ben vármegyé-
jében a konzervatív párt kerülvén uralomra,
meggyzdésével ellenkez utasításokat küldött

neki, amire K. lemondott s ezzel fényes példáját

adta az abban a korban nem mindennapi elvh-
ségnek. Búcsúbeszéde 1835 febr. 9. annyira meg-
indította a rendeket, hogy aznapra fölfüggesztet-

ték az ülést. Visszatérte után vármegyéjében újra
diadah-a juttatta a szabadelv eszméket, de már
az alispáni székbe való emelését, melyre pártja
jelölte, megakadályozta a fispán erszakosko-
dása. Mint fjegyz szolgálta továbbra is vár-

megyéjét 8 élt az irodalomnak, gazdaságának s

unokaöccse, Kálmán, nevelésének, akihez intézte

a Parainesis c. intelmet, ezt az erkölcsi irodal-

munkban páratlanul álló beszédet az emberi köte-

lességekrl. Az 1830. megalakult Akadémia ren-

des tagjává neveztetvén ki, Kazinczy és Berzsenyi
fölött tartott fényes emlókbeszédóvel (1832., 1836)
megalapította az akadémiai szónoklatot. A 30-a8
években fokozott buzgalommal látott irodalmi ter-

veihez, közreadta verseit, írt prózai dolgozatokat s

szándéka volt újra kezébe vonni a kritikusi tollat,

de ettl elvonta az a nagyszaWisú védirat, melyet
a hütleuségi pörbe fogott barátja, Wesselényi Mik-
lós b. ügyébon készített. A nagy munka befejezése
után bélgyullödá.sba esett s nemsokára meghalt.
Szatmár vm. megfestette székháza számára arc-

képét. Szatmárnémetiben 1860. fehér márvány-
szobrát állították föl Porenczi Istvántól, Nagy-
károlyban 1897. Kallós Edétl. Születésének száz-

éves fordulóját 1890. megünnepelték Szatmár-
németiben s emlókóro Kölcsey-egyesület alakult
Aradon 1881., NagykárolylMin 1898.

K. mint ember egyike közéletünk legnemesebb
jellemeinek. Szelídség, emberszeretet és igazság-

érzet egyesültek benne nagyfokú függetlenséggel

s szinte antik hajthatatlansággal. Mint író sok-

oldalúságával és nagy általános mveltségével
vált ki ; korának legképzettebb írója volt, tudós és

költ egy személyben. Költi tehetségére eleinte

Kazinczy hatott irányitólag, az példájára, de

tanulmányai alapján több joggal, lelkesedett a

görög klasszicizmusért, aminek hatása antik for-

májú ódáin nyilvánvaló.Mogismerkedvén a német
irodalom klasszicizáló irányával (Goethe) meg a

szentimentalizmussal, mindjobban a német költé-

szet hatása alá került. Egyénisége, sajátos élet-

viszonyai is a szentimentalizmus felé vonták,

mely így nála nem eltanult divat, hanem szük-

ségszer fejlemény volt, s fokozatosan eltávolí-

totta a klasszicizmustól és a romanticizmushoz
közelítette. Alapjában véve K. modem lélek, s köl-

tészetének legértékesebb termékei modem szelle-

mek és formájúak. Ábrándos lelke könnyen han-

golódott, de már nehezebben találta meg érzelmei-

nek költi kifejezését ; innen bizonyos nehézkes-

ség a formában, homályosság a tartalomban.
Mint ersen alanyi költ elssorban a lírát m-
velte : a szerelmi dalt, melyet Herder példájára

megkísérelt népdalszer motívumokból fejlesz-

teni, a bölcselked költeményt, melybe elször
vitte be irodalmunkba a humort (Vanitatum va-

nitas) 8 a hazafias ódát. Ez utóbbi modern for-

májú verseiben tetzik K. költészete. Kiszaba-

dítva magát a szentimentalizmusból, kiemel-

kedve a homályosságból, szokatlan ervel és ha-

tározottsággal szólaltatja meg a félve bizakodó
reményt a Hymmuiban (1823), mely csakhamar
nemzeti énekünkké vált, a hazafiúi fájdalom két-

ségbeesett hangjait a Zrinyi dala (1830) és Zrínyi
második éneke (1838) c. verseiben. Egyéb költi
kísérletei kevésbbé jelentsek. Legértékesebbek
még Bürger ós Schiller nyomán készült balladái,

e mfaj els magyar példái. K.-nek mint költnek
jelentsége egyfell, hogy mködésével áthidalt

két irodalmi korszakot, a fölújulás korát és a

reformkort, másfell, hogy kezdeményez, irány-

adó munkásságával új áramlatokat indított és új

mfajokat honosított meg költészetünkben. Egy
pár költeménye állandó birtoka marad a magyar
szellemnek.

Irodalom. K. versei ftssietn^üjtve elösiAr 1888. Jelentek
meg Szemere Pál Idadásában : Minden munkáit elAsiOr ba-

rátai 1840—48. liat Icfítetben, másodssor Toldy 1869—1861.
nyolc kötetben l>oc«átotta köxre. Legteljosebb a harmadik
kiadás 18C7—87. tíz kötetben. F.gyes munkái, kflIOnösen
versei, külön is, többször megjelentek ; a szemelvényes ki-

adások közül legjobb .\ngyal Dávidé a Magyar Remekírók
c. gyQJtem)'>nyben (190). — K.-rOl teljes kimerít életri^to-

kat írtak Vajda Viktor, 1876 ; Jancsó Benedek 1886 s az el-
zök adatait fölhasználva és kiegészítve Vértesy Jen, 1907.

Az erudoti (orrásmAvek kösUl pontosabbak Kállay Kerenctól
K. P. gyermek- és ifjúkori életrajza. 1889; Pap Endre K-
röl (Magyar ssónokok és st&tusfértiak) 1861 és Ormós Zsig-

mond, Visszaemlékezés K.-re (Tört. és Rég. Ért.) 1876. A
méltatások közül a részletkérdésekkel foglalkozókat mel-
lzve, a legjelentsebbek: Eötvös é.s Gyulai emlékbeszdei
(I. Kiiilákhi'szédeik közt), nrejruss Ágost tanulmánya K.-röl

(Tanulmányok 1.) ; KU'^rler S.indor, Kölcsey Perenc, fordította

Szinnyei J. ; Ang}-al Dávid tanulmánya, Bpesti Szemle CXIIl.
köt., 1908, K. mködésének legréssleteaebb és leirbecsesebb
mélUtása.

Kölcsey-egyesölet Aradon 1881. alakult mog
azon célból, hogy felolvasásokat rendezzen, könyv-
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tárat létesítsen és a zene tecjesstését mvelje.
Késbb ai^onban kezébe vette a kaltarális és tár-

sadalmi munkák egész sorozatát. Megíratta Arad
éB Arad vármegye monográfiáját, felállította az

ereklyomuzoumot, kiadta az aradi vértanok albu-

mát, az aradi vosztöholyet obeliszkkel jolölto

meg, kezdüuiényezto az aradi kultúrpalota fel-

áll itáj>át, auiolyben az ereklye-múzeum, a 40,000
kötetes köny\'tár ós a 400,000 korona érték kép-

tí'ir nyert elhelyezést.

Kölcsey-himnosz. Kölcsey Ferenc « Isten áldd

mo;; a magyartu kozdotü nemzeti himnuszát 1844.

zeiié.<ítotto meg Erkel Ferenc. Elször a pesti

Nonizeti Színházban játszották 1844 júl. 2 án.

Kölcsön (lat. muiuum, ném. Darlehensver-
troij, franc, prét, ol. mutuo, ang. loaji), ú. n. reális

szerzdés, amelynél fogva valaki pénzt v. egyéb
helyettesíthet dolgut mástol tulajdonába kap és

ennek fejében ugyanolyan fajú és minöségú dol-

gokat ugyanolyan mennyiségben köteles a K.
adójának vi.s.szaadni. A K.-t meg kell különböz-

tetni a haszonkölcsöntöl (1. o.), melyet a közönsé-

ges életbon szintén K.-nek neveznek ; továbbá a
K. adása iránt kötött szerzdéstl, melynél fogva
valaki K. nyújtására kötelezi magát, ez nem a
nílajdonképeni K.-szerzdés, mert csak a K. adá-

sának követelésére ad jogot. A K. csak a házas-

tamk és a jegyesok között van közokirat formá-
jához kötve (1886. VII. t.-c. 22 §.), egyébként a
K. létesítése alakisiighoz kötve nincs. K.-nól a

kamatot külön ki kell kötni, de keresked az adott

K., elleg és kiadások után a teljesítés, illetleg a
kiadás napjától kamatot számíthat (1875.XXXVII.

t.-c. 284. §. 2. bek.) A visszaíizetés idejére

nézve a felek megállapodása irányadó, ennek
hiányában a hitelez a visszafizetés követelésére,

az adóé a visszafizetésre bármikor jogosítva van.

L. Állami kölcsön, Hajóköksön, Stomodij.
KölcBÖnhatár, az a legmagasabb összeg, a

melyig az ingatlanra jelzálogos kölcsönt lehet

engedélyezni. Gyámi törvényünk meghatározza,
hogy az ingatlanokat, illetleg bizonyos érték-

papírokat milyen K.ig lehet a gyámpénzek köl-

csönbeadásánál biztosítékul, elfogadni.

KSloBÖnhatás, az a viszony két tárgy közt,

meljiiél fog\'a egymásra hatást tesznek, ül. mind-
egyik elidéz a másikban változást, tehát mind-
egyik ok is, okozat Ls. Minden mechanikai hatás K.,

de bonyolódott szellemi vi.szonyokban is van K.,

pl. a nevel hatással van a fogékony ifjúra, az
ifjú fogékonysága fokozza a nevel buzgalmát.
Kölcsönk&matadó. 1. Tkekamat- ésjáradék-

atlv.

Kölcsönkönyvtár, oly rendezett, nyerészke-
dése alapított könyvgjiijtemény magántulajdon-
ban, mely elfizetés vagy egyszeri illeték mellett
könyveket ad ki olvasásra. A K.-ak gyakran be
vannak lapokra Ls rendezve. Sokszor rontó hatá-
súak s ezek ellen mködnek a különböz nép- és
nyilvános közkönyvtárak, meg olvasócsamokok.

Kölcsönkötvény, 1. Kötvény.
Kölcsönös ajándékozás. 1. Ajándékozás.
Kölcsönös becsületsértés, 1. Becsületsértés.
Kölcsönös biztosítás, 1. Biztosítás.
Kölcsönös bixtositóintézet, társadat, társa-

ság. 1. Biztosítás.

Kdlosönöe oktatás. így nevezik az oktatás-

nak azt a módját, mely szerint a kisebb tanuló-

kat a tanító felügyelete alatt a magasabb oszt/t-

lyok növendékei tanítják. A K. eszméjét a XVIII.

sz. végén a skót Bell (i.o.) és az angol Ixincaster

(1. o.) egymástél függetlenül csaknem egyszerre

dolgozta ki és népszersítette. A Bell-Lanoaster-

féle módszer szerint a tanító csak a segédeiként

szerepl nagyobb tanulókat, a monitorokat ta-

nítja, akik aztán a tanító által pontosan megsza-
bott módon végzik a tíjbbi gyermek oktatását s

így a tanító maga tulajdonkéj)en olyan szerepet

játszik, mint valami munkafelügyel a gyárban.
E módszer, melynek i)odagógiai elnyeirl alapí-

tói komolyan meg voltak gyzdve, kezdetben

nagy népszerségre tett szert s mind az öt világ-

részben elterjedt, lassanként azonban gyzött a
jobb belátás s ma már mindenütt napirendre tér-

tek a K. módszere felett, mely gyermekek kezébe

játssza át a gyermekek nevelését.

Kölcsönösség elve, 1. Viszonosság.
Kölcsönösségi biztosítás, 1. Biztosítás.

Kölcsönös végrendeletek, 1. Végrenddet.
Kölcsönpénztárak (ném. Darlehnskassen),

1. Németországban elterjedt hitelintézetek szö-

vetkezeti alapon, a kisebb helyi érdekeltség hitel-

igényének kielégítésére. Körülbelül az a szere-

pük, mint a mi falusi hitelszövetkezeteinké. —
2. K.-at létesített Németországban 1848., 1866. és

1870. maga az állam, hogy lakosainak Ínséges

helyzetén rövid lejáratú kölcsönök nyújtásával

segítsen.

Kölcsönporzás (nSv.) a. m. idegen megporzás
(1. 0.).

Kölcsönszerzdés, 1. Kölcsön.
Kölcsönszók a. m. jövevényszók (1. o.).

Köldök, 1. (umbilicus), a hasfal közepe táján,

a linea albában fekv heges behúzódás, marad-
ványa annak a helynek, honnan a magzatban a

K.zsinór indult ki. A K. maga a magzatban az-

által jön létre, hogy ezen a ponton találkoznak

össze belül a magzat bélcsatomájának, kívül pe-

dig a brének összenöv részei (bél-K. és br-K.).

A bél késbb elválik s csak fejldési rendellenes-

ségképen marad vele összefüggésben. A hasüreg
fell itt találkoznak összeaK.-ereksazallantois,
melyek szalagszerú kötegek alakjában felnttben

is fellelhetk. A küls felszínen itt indul el mag-
zatban a K.-zsinór. Ha a K. elhegesedése a szü-

letés után nem tökéletes, vagy ha utólag a heg
enged, K.-sérv keletkezhetik.

2. K. (hilum, umbilicus, növ.), a mag azon
pontja, amelyen a magzsinórhoz illeszkedik. L.

Magkezdemény, Mag.
3. K., az építészetben fecskefark-alakú, rövi-

debbvasdarab, mellyel két faragott követ kapcsol-

nak össze egymással, hogy egykönnyen szét n(>

válhassanak. Az ácsmunkában a csapos gerendá-

kat (I. o.) összetartó keménjrfacsapokat is K.-nek

nevezzük.
Köldökbetegségek. A születés után a köldök-

zsinór átmetszetvén, a csecsemn csonk marad
vissza, amely be.-^zárad és a 3—8. napon leesik.

A leválás helyén kis fekély marad vissza, amely
párnap alatt beheged. A köldökcsonk igen köny
nyen fertzdhetik és a fertzés sokszor általá«
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nossá vAJhatik. A lokális köldöklobból, köldök-

üszögbl a fertzés a köldökodények gyuladása

folytón Átterjedhet a hashártyára, söt a kórokozó a

véráramba jutván, általános fertzést, gonyvérü-

ségot okozhat. Igen veszedelmes az életre a köl-

dökvérzés, amely vagy általános vérfertzésnek,

vagy veleszületett szifllisnek a tünete. A köldök-

gomba a köldökseb sarjadzása folytán keletkez

vadhús, amely lekötéssel gyógyul. A köldöksérv

gj'akori a c^secsemökorban és könnyen gyógyít-

ható.

Köldökcsap, hongeres rövid (50—80 mm. hosz-

8ZÚ) csap, melyet hosszabbításnál és szélesbltésnól

fakötés gyanánt használunk.

Köldökfü (növ.), 1. Ornphalodes.
Köldökgerenda a. m. csapos gerenda (l. o.).

Köldöksérv, a hasüregi szervek kltódulása a

nyitott köldökgyrún át a br alá. Igen sok eset-

ben együttszületett ; kövér egyéneken, nknél
gyakoribb. L. Sérv.
Köldökszemlélök, 1. Hezichcszták.

Köldöküszög, 1. Köldökbetegségek.

Köldökvas, olyan szerszám, mellyel az asz-

talos és a kádár a köldökcsapokat a fának át-

hajtása segélyével hengeresre készíti.

Köldökvivérgyuladás, 1. Bénaság.
Köldökzsinór, 1. (funiculus umJnlicalis). A

magzatot a méhlepénnyel összeköt, 50 cm.
hosszú, ujjnyi vastag köteg. Feladata a magza-
tot tápláló vér szállítása a benne lev erek útján

(véna umbilicalis és két artéria umbilicalis). Az
erek kocsonyás kötszövetbe (Wharton-féle ko-

csonya) vannak ágyazva, a felületet hám fedi.

Fiatal magzatban a K. egyenes, sima, késbb
(kavarodott lesz. Néha igen rövid, máskor igen

hosszú 8 ilyenkor rászorulhat a magzat nyakára
vagy csomók támadhatuak rajta.

2. K. (funiculus, növ.), az a kis nyél, amely a

magkezdeményt (1. o.) odaersíti a placentához.

Kölen a. m. aszbeszt (1. o.).

Köles (növ.; képét 1. a Gabonafélék cikk

//. képmellékletén), a Panicum (1. o.) pázsitf
génusz faja (Panicum miliaceum L., termesztett

vagy kása-K.) a gabonanemüekhez tartozik.

Valószinüleg Kelet-Indiából terjedt el, itt, Kíná-
ban, Japánban nagyban termesztik, Európában
jelentékenyebb mennyiséget Dél-Oroszország és

Rumólia termel belle, más európai országok
gyérebben, így nálunk szórványosan homokos
talajon. 3—10 dm. magas, egyéves. Levele pely-

hos, szólesen szálas; laza, terebélyes bugája
fóloldalra bókol, kalászkája szálkátlan, tojás-

dad, pelyvája 7-orú, az els fólakkora, mint a
második. Gömbölyded szemtermése sárga v. pi-

rosló, fényes. Köleskása készül belle, másrészt
baromfitáplálók. A K. tartalma IJJlöVo víz, 10-91

magfehérjo 367 zsír, 5689 keményít és dex-

trin. 1306 farost, 232 hamu. A belle készített

étel tápláló, de kis.sé nehezen emészthet. Ha ke-

nyérnek sütik, tanácsos ugyanannyi búzaliszttel

keverni. Gazdaságilag több faját mvelik, ú. m.
a közönséges v. kásakölest (Panicum miliaceum),

az olasz v. rókafarka kölest (Panicum italicum),

a vórkölost (Panicum sanguinalo). Ezek közül

legnagyobb jelentsége van a kásakölesnok. A
kásaköles ismét lehet buyá.s és csomós. Mind-

kettnek van fehér, sztirke, barna, fekete, piros

és sárga félesége. Újabban kiváló takarmány-
köleseknek bizonyultak a szenegáli, a japáni és a

kelet-indiai gyöngyköles. Legjobban a jó erben
lév középkötöttség és húmuszdús talajt ked-

veli, de meghálálja a friss töréseket is. Jó elö-

veteménye a lucerna, lóhere és az összes kapás-

növények. Tavasszal késn vetjük, még jún. vége
felé is vethetó. A K.-t tanácsos sorba, 20 cm. sor-

távra vetni, moly esetben holdanként szükséges

18 liter vetmag. Érési ideje aug.—szeptember.
Bgj'enlötlenül érik ; ha a bugák fels szárai és a

magvak szürkés sárga színek, akkor meg kell

kezdeni az aratást, mert a köles késbb pereg.

Az aratás után kis baglyákba kell gyjteni, v.

felkötözni. A kévék csak 15 cm. átmérjek le-

gyenek, mert a köles hamar meg is fülledhet.

Termése ingadozó, holdanként teremhet 8—20
hl. mag és 7— 15 q szalma. A takarmánykölesek

jó esztendben adhatnak kat. holdankint 25—45
q. szálas takarmányt. Betegségei közül legkárté-

konyabb a kölesüszög, meíy á K. bugáját teszi

tönkre. Ellene a magnak csávázása (1. Gabona-
üszög) ajánlható. Rozsda, mit a Puccinia rubigo

vera nev gomba (1. Gabonarozsda) okoz.Ytg^éX)

gombafélék károsításai nem nagyok. Elfordul

még néha anyarozs (1. o.) is. Trópusi tájakon

takarmányul tenyésztik az Afrikából származó

Panicum altissimimi Jacqu. fajt, a guineai fütvt.

Kölesd, nagyk. Tolna vm. simontornyai j.-ban,

(1910) 2077 magyar lak. ; vasúti állomás, posta- és

táviróhivatal.

Kölesér, Bihar vm.-ben feküdt, a mai Nagy-
szalontától kissé ÉNy.-ra, hol egy puszta és egy ér

rzi ez es^íeresség és helység nevét. 1273-ban már
a váradi püspök falva ; 14^1. mezváros s még
1525. is vámholy. A róla elnevezett fesperesség
(a váradi egyházmegyében) 1566. sznt meg.
Maga a város 1598. pusztult el.

Köleséri, 1. Sámuel, id., ref. lelkész, szül.

Nagy-Váradon 1634., megh. Debroczenben 1683.

1657-ben nagyváradi teológiai tanár, 1659. szen-

dri, 1667. után tokaji s innen az üldözések ell
menekülve, 1672. debreczeni lelkész lett. Itt ké-

sbb esperessé és egyházkerületi jegyzvé vá-

lasztatott. Az egyházi irodalmat szorgalmaiban

mvelte s fbb mvei : Disputatio theoíogica os-

tendens utilitatem lingvae sanctae in interpreta-

tione scripturae (Leiden 1655) ; Aranyalma (pré-

dikációk, Debreczen 1673) ; Szentírás rámájára
vonatott fél-keresztyén (prédikációk, u. o. 1677).

A váradi bibliát széljegyzetekkel látta el. Emlé-
két Brabeum vitae . . . S. Köloséri (Debr. 1683) c.

kiadvánnyal örökíthették meg ti.szteli.

2. K. Sámuelj ifj., az elbbinek fia, a teológia,

bölcsészet és orvostudományok doktora, az erdélyi

kir. titkos kormánytanács tagja és titkára, szül.

Szendrn 1663 nov. 18., megh. Nagyszebenben
1732 dec. 24. Nagyszebenben mint városi, majd
tartományi orvos nagy hírnévre tett szert. Leg-
maradandóbb érték munkája: Auraria Ro-
mano-Dacica (Szoben 1719), mely az erdélyi bá-

nyákról, fleg az aranybányászatról értekezik.

Kölesfala (azeltt : I^oszné), kisk. Trencsóu
vm. vágbeszterczel j.-ban, (i9io> 443 tót lak. : u.

p. Marikó, u. t. Vágbesztercze.
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Köleahimlfl v. kásahimlö (miliaria), köles

nagyságú hólyagos kiütés, mely igen kUlöobözö
megbetegedésnél is olöfurdulliat : igy a2 ártatlan

höklütésen kívül az angol izzadás, vörheny, sót

kanyaró is jolentkfzhotik ilyen alakban L. még
Miliaria.
Köleshall&dékok, állati takarmányok, melyek

a köles koptatása közben keletkeznek. Ugyanis,
amikor a kölest emberi táplálékul készítik el,

elször héját választják le s ez alkotja a majd-

nem értéktelen (kemónyítö-érték 6%) köleskor-
,,.]* s\ iwi:itól megfosztott köles azután a csi-

tt kerU, melynek vitorlái a köles

részét és csíráját leválasztják, ezt a
hulladékot kölaiisiindt nevezik. Némely malom
a vit r'áhnz tapadt csirákból sajtolással köles-

p<M. \ kölesliszt, különösen pedig a
k'ö! tlóanyagokban (szénhidrát és

yarihalladék, mely fképen hizla-

.,tt«XN. Minthogy a K. összetétele s

i^'y upkilu értéke, a köleskorpa hozzákeverése
folj-tán ii?en változó (a keményít érték 30—80«/»

között), célszer a vásárlás alkalmával elvigyá-
zatosnak lenni.

Köleai Lujza. 1. Blaha Lujza.
Köleai sármány (iiikt). I. Sármány és Pinty-

félék.

Köleskása (nSv), 1. Köles és Kása.
Köleskorpa, 1. Kö/eshtdladékok.
Kölesliszt, 1. KCilfiliulladékok.

Kölesperje luöv ;, 1. Milium.
Kölespogácsa, 1. Köleshuüadékok.
Kölesüszög, 1. Köles.

Kölesvölgy, klsk.Vas vm. muraszombati j.-ban,

(1910) 337 vend lak. ; u. p. Mátyásdomb, u. t. Felsö-

lendva-Mátyásdomb.
Kölesy Vince, író, szüL 1780 körül, megh. Pé-

csett 1851 körül, mint a pécsi káptalan tiszttar-

tója. Földrajzi, gazdasági, természettudományi
cikkeket írt magyarul ós németül a Tudományos
tíjüjteménybe s a kor többi folyóirataiba. Leg-
nevesetesebb munkája a Melczer Jakabbal ki-

adott Nemzeii Píutarkits négy kötete (1815—
ÍS16X amelyben történeti korszakok szerint cso-

portosítva nemzetünk 105 nevezetes történeti

személyisé<rének életrajzát állította össze.

Köle-Sziria, 1. Coelesyria és Bekáael-Aziz.
Kölked, kisk. Baranya vm. mohácsi j.-ban,

titfio) 938 magyar lak. : u. p. és u. t. Mohács.
Kdll., természetrajzi nevek mellett Kölliker

.Albert (1. o.) nevének rövidítése.

Kölle, SigLsintmd Wilhelm, prot misszioná-
rius, az afrikai nyelvek kutatója, szül. Kleebronn-
ban 1823. Elbb Sierra Leonéban, késbb Kon-
stantinápolyban mködött. Legnevezetebb mun-
kái : Polyglotta africana (London 1854), melyben
több mint száz afrikai nyelv szavai vannak össze-

gjüjtve, továbbá a kanuri nyelvrl szóló munkái

:

Grammar of Kacuri langnago és Kanuri lítera-

ture and vocabulary (mindkett 1854).

Kölliker, 1. Albert coti, svájci anatómus, szül.

Zürichben 1817 júl. 6., megh. Wnrzburgban 1905
uov. 2. 18+.j-ben Zürichben a fiziológia és össze-

hasonlító boncolástannak tanárává nevezték ki,

1847. pedig hasonló minségben Würzburgba
ment ahol 1902-lg az anatómiát, szövettant és

fejldéstant tanította. Fképpen az épszövettan
terén volt nagyhirú tekintély, különösen, midn
Handbuch der Gewobelehro a könyve megjelent,

mely 1 852-tól sok kiadást ért és közismertté lett.

Azonkívül mint zoológus a puhatestekrl és fér-

gekrl szóló úttör munkákat tett kOzzé. 1849
óta haláláig Siebolddal együtt szerkesztette a
Zeits(>hrift für wissenschaftliche Zoologie e

folyóiratot.

2. K„ Iheodor, svájci sebész, K. L Ha, azüL
Würzburgban 1852 máj. 28. 1885 óta a lipcsei

ortopedikus poliklinika igazgatója és 1891 óta
egyetemi tanár. Pontosabb munkái: Die Ver-
letzungen u. chirurg. Erkrankungen der periph.

Nerven (Stuttgart 1890) ; Über die Fortschritte

der operatíven Chirurgie dee Rückenmarks u.

der peripherischen Nerven (u. o. 1892) ; Die Gips-

drahtschiene (Leipzig 1900).

Köllin, Konrád, német dominikánus, teol. író,

szül. Ulmban 1476 körül, megh, Kölnben 1536
aug. 26. Heidelbergben rendjének priorja és egye-
temi tanár volt, késbb hasonló minségben Köln-
ben mködött. 1527-ben Mainz, Köln ós Trier

inquizitora. Mvei : Commentarius ad I»n» 11"

(1512) : Qnodlibeta 27 per modum dialogi (1523):
Eversio Lutherani Epithalamii (1527) stb.

Kölln (Cölln an der Mbe), elbb önálló vá-

ros Drezda szász kerületi kapitányságban, 1906.

Meissen várossal egyesült.

Köll Miklós, szobrász, szül. Gyergyócsoma-
falván (Csik vm.) 1861., megh. Budapesten 1900
szept. 17. Münchenben Hess ós Knabl vezeti
alatt végezte szobrászati tanulmányait. Budapes-
ten az aradi vértanuk szobrának s a budai hon-
védemléknek kivitelénél Zalának segédkezett.

Tle való Reviczky Gyula síremléke a kerepesi-

úti temetben ; a Boícseség szobra a budai kir.

palota épületén ; Szent István, IIL Károly és

Mária Terézia szobrai az új országházban;
Kassai Vidor mellszobra. Fmve Pttfi Sándor
szobra, amelyet Segesváron 1897 júl. 31. és Kos-
suth Lajos szobra, amelyet Marosvásárhelyen
1899 jún. 11. lepleztek le.

Köln, 1. közigazgatási kerület (13 járással) a
porosz Rajnai tartományban, 3977 km» területtel

és (1910) 1.249,151 lakossal.

2. K., az ugj anily nevú kerületnek székhelye,

a porosz Rajnai tartomány s a Német birodalom
egjik legjelentékenyebb keresked városa, els-
rendú vár a Rajna mindkét partján, római kat.

érsek szókhelye, (i9io) 516,527 lak., cukor-, do-

hány-, enyv-, szappan-, br-, zongora-, gép-,

szeszgyárakkal, tapéta-, kölni víz-, bútor-, kez-

tjrü- stb. készítéssel. Kereskedelmét részint a
Rajna (1912. 1.200,000 t. árúval), részint a több-

felé elágazó vasúti vonalak közvetítik. Tudo-
mányos és kulturális intézetei közül a különböz
középiskolákon kivül a legjelentékenyebbek : az

érseki papnevelház, a zeno-konzervatorium. a

városi könj-vtár (115,000 kötet, 2000 inkunabu-
lum), az érseki múzeum, az 1861. Feltén tervei

szerint elkészített Wallraf-Richartz-muzeum ró-

mai és középkori régiségekkel, régi kölni meste-

reknek (a XIV. és XV. sz.-ból) Cranachnak, Hol-

beinnak stb. képeivel ; az állatkert és a Flóra nevú
botanikus kert. Ismeretes hírlapja a Köiniiiche
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Zeitung. A város épületei közül az olsö helyet

foglalja el a világhír kölni dóm (1. o.) ; egyób
egyházi épületek a Gross St. Martin román ízlés
templom a XII. é.s XIII. sz.-ból, hatalmas torony-

nyal ; a St. Maria ím Capitol, koresztalakú román
bazilika, a város legrégibb temploma, melyet 10i9.

szenteltek föl ; a Szt. Péter temploma Rubens egy
Péter apostol keresztre feszítését ábrázoló oltár-

képével ; a Neumarkton, a város legnagyobb te-

rén, az apostolokról elnevezett templom a XIII.

sz.-ból festi kórussal; a St. Gereon, érdekes

10 szöglet gótikus hajóval ós az alatta lev
kriptában érdekes, XI. sz.-beli mozaikkal ; a Sze-

vér-templom; a jezsuita-templom, a Szent Pál
és Luther-templom és a Rajna jobb partján a He-
ribertus-templom román ereklye-szekrénnyel. A
profán épületek közül a kiválóbbak a városháza,
amelynek Hanza-termóben tartotta 1347 nov. 19.

a hanza az olsö általános gylését ; a gót ízlés
Gürzenich, a rendrségi és igazságügyi palota,

afövámhivatal, vasútigazgatóság palotája, a köz-

ponti vásárcsarnok, több múzeum, iskola és kór-

ház stb. Az emlékszobrok : IV. Frigyes Vilmos
lovasszobra Blaser és mások mintázata után a
Rajna balpartján, I. Vilmos lovasszobra Draketól
a jobbparton, Bismarck bronzszobra Schapertöl,

Moltke szobra ugyanazon mvésztl, III. Frigyes
Vilmos lovasszobra Draketól, a Vilmos császár-

krúton I.Vilmos császár szobra, továbbá Auguszta
(ísászárné és III. Frigyes szobra. 1872 után kezd-
ték a várost újból megersíteni és azóta a Rajná-
nak mind a jobb, mind a balpartján hatalmas
erdöket építettek. A 25 millió márka költségbe
kerül építkezést 1910. fejezték be s az új sáncok
néhány K.-nel szoros összeköttetésben lév kül-

város ; Bayenthal, Lindeuthal, Ehrenfeld és Nip-
pes fejldésót teljesen megakasztották. A sánco-

kon belül kei-ült az azóta bekebelezett Kaik és

Vingst, valamint a K.-Deutz nev városrész.

Története. K. egy állandó római tábor helyén
keletkezett Kr. u. 50 körül Colonia Agrippina
néven. A népvándorlás korában a frankok szál-

lották meg. A frank birodalom felbomlása után
Németországhoz került, érseke pedig a német
választófejedelmok sorába emelkedett. A városi
polgárság százados harcokat vívott az érsekkel,

míg végre 1288. kivívta függetlenségét s szabad
birodalmi várossá lett. Ezóta még jobban fellen-

dült ipara és kereskedelme s a Hanza-szövetség
vezet városai közé tartozott. 1396 óta az összes

céhek képviseli közül választották a tanácsot és

a két polgármestert. A város 1389. a maga erejé-

l)öl állított fel egyetemet ós sok monumentális
tomplomot, olsö sorban a nagyszer dómot (l.

Kölni (íow^ építtette. A reformáció idejében egyik
érseke, Wied Hermann (l. Hermnim 3.) nyíltan
a protestantizmuslioz pártolt, de a város h ma-
radt a kat. valláshoz. Egyetemét a jezsuiták fog-

hilták el .'í a német szellemi ellenreformáció
egyik középpontja lett. Gazdasági jólétét azonban

,
a hollandi és angol kereskedelem fellendülése, a
30 éves és a francia háborúk pusztíttisai tönkre
tették. A forradalmi háborúkban K. is francia

kézre jutott (1794) s a /loer dópai-temont egyik
kerületi fvárosa lett. 1815-bon végleg Porosz-
ország birtokál)a korült s azóta újabb lendületnek

indult, mint a rajnavidéki kereskedelem közép-
pontja. 1881-ben lerombolták régi falait, miáltal
fejldését elmozdították, 1888. pedig egyesítet-

ték vele a Rajna mindkét partján fekv külvá-
rosait.

A KA választófejedelemség, melyet 1583 —
1761-ig a bajor Wittelsbach család tagjai bírtak,

1794. sznt meg, de hivatalosan csak a lunevillei

béke (1801) engedte át a franciáknak. Az utolsó

K.-i választófejedelem Miksa fherceg, Mária Te-
rézia legifjabb fta volt (megh. 1801). A porosz
kormány 1824. visszaállította az érsekséget. V. ö.

Quellén zur Geschiehte der Stadt Köln (kiadták
Ennen és Eckert, Köln 1860-79, 6 köt.); Ennen.
Geschiehte der Stadt Köln (u. o. és Düsseldorf
1863—1879, 5 köt.); a Chroniken der deutschen
Stádte 12—14. kötete (Leipzig 1875—77, 3 köt.);

Keussen, Historisohe Topographie der Stadt Köln
im Mittelalter (Bonn 1906).^

Kölni agyag, Köln vidékérl való fehér agyag,
az umbrával azonos; vízi festékül szolgál.

Kölni barna, 1. TJmbra.
Kölni dóm, a gótikus építés legkiválóbb alko-

tása (alaprajzát az óJjra mutatja). Abból a széke?;-

egyházból keletkezhetett, amelyet Nagy Károly
uralkodása alatt Hildebold érsek építtetett 814.
azon a helyen, ahol a mai K. áll. Amióta I. Barba-

a Knja'lbertU8-kil|Kilna; /» Matemus-kápolna; r Jmms-ka-
polna; d Hámmkirály-kápoliia; « A^nos-kúpolna; /MihAl.v-
kápolna: g Istv&n-kápolna; h Mária-kápolna; t ttinrstár

:

k sekreítyo; / káptalanterem: m könyvtár.

rossa Frigjes 1162. a három szt. király csontjait

a székesegyháznak ajándékozta, a zarándokok
sr csoportokban keresték fel. Valószin. hogy
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1 246. a tatSkBBBgjhiatA tflzvéss posstította el, úgy
hogy újjá4|it6ee vált 8iflkiége88& As Ajjáépftéet

(ierhard mester az amiensi ssttesegyház mintá-

jára a szentéllyel kezdte meg s 1322. befejezte

azt; 1388. a hajók egy része készült el, 1447. a

déU torony a früláijf. A XVI-XIX. sz.-ig az építés

szllnetelt 1840-t)en folytatták. 1880. befejezték s

Vilmoscsászárjelenlétében fölszentelték. Azegész
épület hossza ldö-6 m.. saétosB^ 61 m., a kereszt-

hajóké 86 m. A tornyok magassága 157 m. 1885
óta a sztiteeegyház belsejének kiépítésével és ékl-

ttísével vaunak elfoglalva. V. ö. Helmkeru, Dor
l>om zQ KOIq (4. kiadL, Köln 1899).

Kölni ecet, 1. Eceúk.
Kölni fekete, 1. Elefántcsowtfekeié.
Kölni márka, a pénzN'erésnél alkalmazott ré-

gebbi snlyin.'it.'k — 2:53-87 gr.

Kölni sárga, len >msárga azaz krómsavas ólom

;

spárga fesUk.

KftlBÍ»clie Zeitung, naponkint háromszor

megjelen politikai lap Kölnben, 1802. indult

me^r. 1809-ben Napóleon elnyomta, de 1814 jan.

16. ismét mijeiént. A lap jó hírnevét JosephZhi-

mon/ alapította meg, ki 183l-61-ig szerkesztette.

Nevesebb szerkeszti voltak : H. K. Briiggemann,
Levin Srhücking, Heinrieh Kruse és íiermann
GrUben.
Kölni nmbra, fás, könnyen szétmorzsolható

barnaszén Köln vidékérl, festéket készítenek

belle.

Kölni választófejedelemség, 1. Köln. 2.

Kölni víz, 1. Eiiu de Cohxfne.

Kölni zománc, 1. Z'ymánc.
Kölnök (azeltt: A'(>7wi/c;,kisk, Krassó-Szörény

vm. resiczabányai j.-ban, (i»io) 2200 oláh lak.

;

vasútállomás, posta-, távíró- és távbeszélöhivatal.

Klózna, kisk. Szolnok-Doboka vm. csáki-

gorbói j.-han, 1910! 1090 oláh lak. ; u. p. Kocsolád-

falva, u. t. Létka.

Kölönte (Cottus L., ioiat), a tüskeparás csontos

halnk i irinfhopferwii) alrendjében a Páncélos

arei /iro'-hj családjába tartozó halnem,
béka , !i lapított, tttskós nagy fojjel, ószó-

hólyagja hiányzik, teste meztelen. 26 faj Isme-

retes, melyek Európa és Észak-Amerika északibb

tengereiben ós az északi félgömb édesvizeiben

honosak. Hazémk vizeiben három faja él : a botos

K. (Cotitis Oobio L.), a cifra K. (Cottm poeci-

lopus Heok) ós a kis szájú K. (Cottus microsto-

mtis Heckl Mindhárman hegyi patakvizek lakói.

Húsuk jóíz ugyan, de csak a szegényebbek eszik.

.Március t's április hónapokban ívnak, a hím a

petéket 4—5 hétig kitartással védi ós rzi. A
botos K. népieis nevei : békahal, botos, ebhal,

kolty, kophal, kopsa, kut>'ahal és önlöghsl.

Kölönték, 1. Kölönte.
Kölpény, nagyk. Bács-Bodrog vm. újvidéki

j.-ban, 11910! H254 tót, sz^b és német lak. ;
posta-,

távíró- és távbeszélöhivatal.

Kölpény vára, ma Kupinovo Szerem \ árme-
gyében, a Száva közelében. 144ö-ben Hunyadi
János, 1466-tól kezdve a rác despoták bírták. Itt

laktak az ntolsó fejedelmi Brankovicsok. 1526
júl. foglalták el a törökök.

Kölpdn (Culpun, Kolpán). a Névtelen jegyzó
(41. fej.) szerint .4rpád anyai nagybátyja, a hon-

fc^lalás idejében Bodrogban (Bács déli részébeu)

a Vajas folyó mellett telepedett le népével Nevét
feltartotta a Vajas-ér mellett fekv Kulpin fala

(Újvidéktl ÉNy.-ra), melyet régente K.-nek
(Cwlpwn) neveztek. K. fia Botond (1. o.) volt.

Kölrenter, Joseph Gottlieb, 1. Koelreuter.
Költemény, tulajdonképen és szorosan véve

költött valami (flctlo), ellentétben a valósággal

;

azután minden költészeti termék (1. Költészet).

Költés, 1. a költ alkotó mködése; költésiét

(1. 0.).

2. K., a tojásokkal szaporodó állatoknál a meg-
termékenyített tojásban rejl ivadéknak kifej-

lesztése mel^ által. A madaraknál a tojásokat

rendesen a szülök költik ki, csak néhány madár
bizza a K.-t más madarakra (pl. kakuk), vagy a
Nap melegére (pl. Hamingó. struc). A kiköltéshez
38—40' meleg szíikséges. A kiköltést rendesen
a nstény végzi, sok madárfajnál azonban a
nstény és a hím felváltva ülnek a tojásokon, v,

éppcn.-^^ggel csak a hlm vesz részt a kiköltés mun-
kájában. A kiköltésre szükséges id madárfajok
szerint változik. Pl. az ökörszem 11, a kolibri

12—14, a tjTik 20—22, a gyöngytyúk 25, a fácán

24—28. a pulyka 27, a kacsa 28, a lúd 29, a hattyú

35, a gólya 42, a struc 49, a kazuár 65 nap alatt

bújik ki a tojásból. A madártojásokat mester-
ségesen ú. n. köUkemencékben v. költgépeld>en
lehet kikülteni. Ma már nagyon sokféle költgép
áll rendelkezésre. A mesterséges kiköltésnek
nemcsak gyakorlati, hanem nagy tudományos
jelentsége is van, mert csak ily módon lehet a
madár embriójának fejldését pontosan tanul-

mányozni.
•^ barom^tenyésztésnél a tenyésztojások bel-

sejét tojásvizsgáló lámpával át .«zokás világítani

8 ilyenképen megállapítani, hogy K.-re alkal-

mas-e. A K.-ro középnagy, ép héjú, friss (5—14
napos) tojás alkalmas, moly az átvilágításkor

tiszta, átlátszó és amelynek levegökamrája ki-

csiny. Természetes K. esetén a kiválogatott tojá-

sokat fészekbe helyezzük s biztosan ül, ép tollú

kotlót használunk a K.-re. A baromfiak közül a
pulyka és tyúk a legjobb, a kacsa a legrosszabb
kotló. A tyúktojás K.-e 19-5—22 napig tart, a
többi baromfiaké 26—32 napot igényel. A mes-
terséges K.-re költgépoket használnak, melyek
belsejében lev szellztetett költür hmérsék-
letét lámpa V. forróvíz önmköd szabályozó ké-

szülék segítségével állandóan a kívánatos h-
fokon tartja. A költógépbe helyezett tojásokat

naponta kétszer meg kell forgatni, továbbá na-

ponként hteni és szükség esetén permetezni. A
költ^^pek alkalmazása fképen a nagyüzemben
gazdaságos. Nálunk leginkább a Teleki-féle, a
Cyphers és a Prairie Stato költgép használatos.

A halak, kétéltek, csúszómászók és a gerinc-

telen állatok, csekély kivételt nem tekintve, to-

jásaik kiköltését a Nap melegére bízzák. L. még
JvadéJigondozás.

Költésrothadás, a méh álcáinál föllép ra-

gályos betegség, melynek szelídebb alakjánál

egyes álcák pusztulnak el, kásás, rosszszagú go-

mollyá válntik s utóbb beszáradnak; ez^et a
méhek kihordják a kasból s a baj néha magától
is megsznik. Veszedelmesebb a betegség má<ik
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alakja, amely ragályos és az egész költést meg-
támadja s elrothasztja. Ezt a bajt káros bakté-

riumok és pedig a Bacillus alvei, Streptococcus

apls, különösen pedig a Bac. brandonburgionsis

okozzák. A betegség csirái befertözik a lépeket,

a kereteket s a kas egész bels részét, ezeket

kell tehát ferttleníteni, mire a szalicilos oldatot

ajánlják. A fertzött kaptárt orösebb ferttlenít
szerrel, pl. karbolos mésszel keli bemeszelni,

nyitva félretenni és néhány évig nem kell hasz-

nálni.

Költészet (gör.-lat. : poézis), mvészi ábrázo-

lása annak, ami esztétikailag értékes, az emberi
nyelv segítségével. A K. tehát a mvészetnek
az az ága, melynek eszköze a beszéd, más szem-
pontból : az irodalomnak mvészeti ága. Az iro-

dalom többi ágától az különbözteti meg, hogy a

K. alkotásai nem szolgálnak sem elméleti célt

(tudomány), sem gyakorlatit (szónoklat), hanem
mint az esztétikailag értékes (tetsz, szép) nyil-

vánulásai gyönyörködtetnek. Éppen ebben a cél-

jában egyezik a K. a többi mvészetekkel, s a
gyönyörködtet hatást szintén az ember valójá-

nak jellemz és eleven ábrázolásával éri el, s még
kirekosztöbben, mint a többi mvészet, mert a

K. mint «az emberi szív eleven és szabatos rajzao

(Gyulai), els sorban érzelmeket fejez ki konkrét,

képszeríi formában és érzelmeket kelt. A való-

ságot azonban, s ebben is egyez a mvészetekkel,
nem másolja, hanem visszatükrözi, azaz nem azon
nyersen, hanem esetlegességeitl megtisztítva, a
jellemzt kiemelve és kiélezve, szóval eszmé-
nyítve mutatja be. Aszerint, hogy kisebb-nagyobb
mértékben él e-szményítéssel a költ, lesz a K.
realisztikus v. idealisztikus. Az alkotó mvész-
nek azt a lelkiállapotát, midn a valóságot úgy
látja, mint egy határozott eszme Idfejezöjét, s

eszerint alakítja : illúziónak (1. o.) nevezzük. Ha
olvasójában is fölkelti az illúziót, akkor elérte a
költi m célját. Különbözik azonban a K. a
t«bbi mvészetektl elször kifejez eszközében,

a beszédben. A beszéd hangoknak, szavaknak
egymásra következ (successiv) sora lévén, a K.
is, mint a zene, idbeli mvészet szemben a tér-

beli, ú. n. képzmvészetekkel (képírás, szobrá-

szat, építészet). A K. csak a beszéd révén érvé-

nyesülhet, s mivel a beszéd sokkal szellemibb,

mint a többi mvészetek közegei (szín, vonal, k),
kevesebb az érzéki eleme. A szavak azonban a
K.-ben nem a hangjukkal keltenek gyönyörköd-
tet hatást, hanem szellemi felükkel, a jelenté-

sükkel, 8 mivel a hallott hang csak az illet nyel-

vet értkbon kelti föl ugyanazokat a képzeteket,

a K. köre minden mvészeténél szkebb, de épen
azért a legnemzetibb minden mvészet között.

A K. fnehézsége abban rejlik, hogy érzelmekot
kell gondolatok kifejezésére szolgáló szavakkal,
puszta jelekkel, érzékeltetnie, e ttíkintetben nem
is versenyezhet a iiozzá legközelebb es mvé-
szettel, a zenével, mely érzéki hangokat használ-
ván közegül, a hangulatokat, lelki izgalmakat

• közvetlenül tudja tolmácsolni. Viszont sokkal vi-

lágosabban tudja kifejezni a tudatos érzelmeket,
8 azonkívül ábrázolhat folyamatokat, élménye-
ket, eseményeket, szóval a tárgyatlan zenével
flzembon tárgyas mvészet. A képzmvészetek-

kel szemben hátránya egyfell az, hogy azok,

mint a zene, közegükkel egyenesen az érzékeinkre
hatnak, míg a K. ezt csak a képzeletünk segít-

ségével teheti, másfell az, hogy alkotásai sok-

kal kovésbbé szemléletesek, hiszen a pu.szta szó

sohasem kelthet olyan határozott képzetet, mint
a színekkel, vonalakkal ábrázolt kép, vagy a

maga testiségében bemutatott szobor. p]zzol szem-

ben a K. leggazdagabb tárgykör mvészet, mely
nemcsak tárgyakat és állapotokat ábrázolhat,

hanem folyamatokat, fejldést, mozgást és cse-

lekvést is, st elvont gondolatokat, eszméket is,

ha érzékelhet formában tudja megjeleníteni, még
pedig közvetlenül, nem mint a képzmvészetek,
allegorikus úton. így a K. a legtartalmasabbm-
vészet, amely a valóság minden nyilvánulását

értékesítheti a maga céljaira. Hati'isa nem oly

megrázó, mint a zenéé, nem szól annyira érzé-

keinkhez, mint a képírás és szobrászat, alkotásai

nem olyan monumentálisak, mint az építészeti

remekek, de mint mvészet mindannyinál tágabb
kör, szabadabb ós gazdagabb.
A K., mint a mvészet általában, egyike az

emberiség si tevékenységeinek ; mmt irodalmi

ág, régibb a prózánál. Kezdetben szoros kapcso-

latban volt a zenével, azzal együtt alkotott egy
mvészetet, az éneket. Idvel elváltak egymástól,

de egyik ága, a líra, még ma is megrizte az ere-

deti kapcsolat emlékét, az énekelhetségét. Bizo-

nyos kapcsolat a többi költi ágaknál is fönnma-
radt az si közösség emlékeként : a versforma. A
verset használja ma is rendszerint a K., de nem
szükségkép. Vannak prózában írt költi mvek
(regény, elbeszélés) s vannak versek, melyek nem
tartoznak a K. birodalmába. A K. maga ismét

f- és alfajokra oszlik. A legáltalánosabb fölosz-

tás szerint a K. nek három f ága van: Ura,

epika és dráma (1. egyenkint o.) s e három fág
számos alfajra, mfajra oszlik. A K. alkotásait

költeményeknek nevezik, az alkotó mvész pe-

dig a köm. A költi tehetség természettl nyert

adomány ugyan s mint ilyen sem meg nem sze-

rezhet, sem el nem sajátítható, de szoros rokon-
ságban van avval a költi érzékkel, mellyel min-
den a K.-et élvez lélek bir s ettl inkább csak
quantitative különbözik ; az igazi költt a m-
élveztl a nagyfokú hangolhatóság, fejlett ke-

délyélet, az alkot<) fantázia önkénytelen és gyors
mködése választja el, amellyel a hangulatot
szavakban kifejezhet képzetekké dolgozza föl.

Költészettan (gör. poétika), a költészet elmé-
lete, a mvészettaunak vagyis a gyakorlati eszté-

tikának az az ága, mely a költészet mivoltával,
eredetével ós fejldésével, fajtáinak, a költi
mfajoknak természetével, tartalmi, szerkezeti

és formai sajátságaival foglalkozik. A K.-t hosszú
ideig törvényhozó tudománynak fogták föl, mely
szabályokat, gyakorlati útniuti;tást ad a költknek
vagy legalább is irányítólag liat a költi alko-

tásra. E fölfogás jogosulatlan. A költi lángelme
nem szorul vezetésre, másfell semmiféle elmélet-

bl nem lehet twemtö ert meríteni. Az újabb K.
tehát imperativ és gyakorlati irány helyett leíró

és elméleti irányt vett : a költ<?szet törvényeit
csak kutatja, a költi alkotásokat magyarázza s

bellük levonja az eddig érvényes, do normatlY
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knt.

ervel nem Wv6 istiMljokat Bnel megrálto-
zott a K. miiwurii is; ng régebben éltaliiios

elvokliöl, Umnyoi ali^iMelekM! ipaitodott spe-

kalativ úton leTQielni tSnéuyoit, &z ájabb tudo-

mányos K. a köllénet tenuukeinek elemz«ji>úböl

építi fül s magát a köttáawM törtóneti és lélek-

tani úton vQágíÜa ineg. A legrégibb K.-t Aristo-

telenek kOeitelietjttk ; Poétikájának azonban
csak az epoearöl és s tragédiáról szóló töredékei

maradtak ráak, amelyek töredékes alakjukban
i< roniIk(\-tl1 boosas fejtegetések, sót ma is alapjai

losadc Nagyrészt az ö visszhangja

K.-i kódex. Horatias híres tanitó

ú. n. Ars poetica, moly szintén

. ;mára vonatkozólag ad finom iz-

meg^ydésscl gyakorlati tanácso-

E?, a tank^flteanéay jóformán a XVIII. sz.

rvénjrkönyve maradt a költészetnek,

a renaisáuioe didaktikus költi (Scali-

Ita alapszik a francia Boiloaunak
ji' (1674K melyet a klasszicizmus

u\ iiozó erejnek tartottak, t« az angol

y on i'riticiíme, mindkett* vt-rses K.
-^ viegjeleatek). A német elméletirók

! >b jelenteég<Mc Lessing vizsgáló-

. nak franciás fölfogása és divatja

'spoarelxjl kiindulva és Aristoteleshez

tUapitott meg alapvotó igazságokat a
úiuiü.tról I liaiuliuriiische Ih'aiuaturgie) és; a
f' -:t< >z«»t meg költészet viszonyáról (jMOkoanJ.
; r; ! "iinyos K.-i fejtegetések közül legna-

íi iiitíisünk voltak az angol Home (Elemonts
íii<isni) ós Blair Hugó (E.'^ztótikai és retori-

í'kék. ford. Kis János), meg a francia Bat-
. . K r'iy, akinek gondolatait a némot Ramler
- r-! tette. A magyar K.-i elméi kedés a fol-

- ki )rában indul meg egészen uémet nyomo-
- jobbára gyakorlati céllal. Kölcseynél és

tlméleti iránj-t vesz, azóta inkább csak
1

: erdélyi János. Salamon Forenc, Gyulai
M'itók (Arany) voltak azok. akik a mag^'ar

K.t nevezetes eezmékkol gazdagították. Az el-

méletírók közül Greguss Ágostot kell említenünk,
aki egj- rond.*zeros. bár doginatíkas könyvben

--''fanj az egész tudományszakra kiter-

ít adott, és Beöthy Zsoltot, ki könyvei-
:iJtinn i s egyetemi elóadásaibau (Poé-

nnak adott kifejezost, kimé-
1. szociális, lélektani alapjait.

u <t;i(ikra készültek, igen sok finom
sben gazdagok Riodl Frigj-es és Xé-
!ó K.-i.

\r -n^tftr-ttelcra kivil aeTewIeMbb imtetog-
.\llK:Th«iri« SanehSau Ktaste,
irrien, Dm Womb aad 4ie Por-
'oinpsal. Sohenr, BoriMki, WollT

(•

k..!f.:

y

tiagal. Vmák, Bkatarik ud
• Ma* ateéletéTBl fo^Ul-
ip»H N«Tjr, Eákoel i» Pé-

KieMlwdAk Anavéi
ra&f«}ok

»lel4 ctmssa-

Költ,!. AV)7/. ^. ..

Költgép, 1 Költés.

Költi elbeszélés, mind az a verses elbeszélés,

ami az eposz, ept^wia. verses regtoy, ballada,
rinánc. mese határozottabb ft>enIominul Tissze-

kfilOtt neve alá nem foglaUiató. Az eposztól a
esodás etan • a nagyarányú vllá^E^ hiánya.
a verses regénytl bonyodalmának egyszerbb
volta, a balladától a részlotozbb eladás külön-
bözteti meg. Általán afféle uiö, mint a prózai
elbeszélés, csakhogy verses formájú. Terjedelme
szerfölött kOltaböz, lehet egész kötetnyi, de lehet

pár versszakos költemény is. Irodalmunk lo(;kitü-

nóbb költi elbeszélése Vörösmarty Szép Ilonkája.

A modern K. egjMk iránya az, melyet BjTon kez-
dett meg és Puskin Is múvolt : az alanyi elemek-
kel vegyített K.. ami ismét lehet liiai (Arany

:

Katalin), vatzy humoros (Arany: Bolond I.«»tók,

GjTilai : Romhíinyii, va^ry szatirikus stb.

Költi igazságszolgáltatás, az a mérték,
amely szerint az epikus vag>- a drámai költ sze-

mélyeinek tctt<»it megtorolja vag>- jutalmazza. A
jogi életWl vett kifojez»'»s sok félreértésre adhat
alkalmat : a K. mindonokelött nem jogi, hanem
osat«>tikai törvények szerint történik, továbbá
nem azt^n naiv ízlés szerint, hogy a darab végén
a j<) emberek mind boldogok legyenek, a rosszak
p«iig metrbúnhódjenek, hanem a K., mely ellen

különben az újabb esztétika s nálunk Péterfy
Jen fölomelte szjivát, csak abban áll. hogy a mú
alapjául szolgáló erköl(s;i \ilágrend következete-
sf'U én'únyosüljön.

Költi levél (gör.-lat. einstola), levélaiakú köl-

temény, melyet a költ valamely irodalmi, köz-
életi v. magánéleti ügyben egy más, esetleg

költött személyhez intéz. Múértéke akkor van,
ha általános érdek s mégis vússzatükrözi a
levélíró személyiségét, k világirodalom l^híre-
sebbK -it Horatius írta. aki egyszersmind hosszú
idre meg.-ízabta e mfaj karakterét : napi esemé-
nyeket, társadalmi, irodalmi kérdéseket tárgyalt

enyelg vagy szatirikus hangon, könnyed szelle-

mess^[el. hexameterekben, néha didaktikus
céllal (Ad Pisones, de arte poetica). .\ németek a
hexametert iarabu.ssal. a franciák alexandrinas-
sal cserélték föl. Nálunk a franciás iskola költi
honosították meg, mvészi fokra Kazinczy ós

Berzsenyi emelték. Újabban Petfi. Tompa, Arany
költi loveloil)ou az altalános elem helyét alanyi

«';s S7/Mjiélyes mozzanatok pótolják.

Költi szabadság (poetica licentiaj, a közönsé-
ges nyelvhasználat szabályaitól eltér kifejezések,
szóalakok, mondatszerkezetek használata a költi
nyelvben, a mérték és a rím kedvéért. A K. csiüc

annyiban trhet, ha kis mértékben élnek vele. ha
a használt formák mégis meg\-annak a nyelvben
(pl. dialektusokban), s ha a költi nyelv termésse-
téból látszik ei-edni : ahol a mérték kényszore er-
.<on érzik, nem lehet szabadságról szó.

Költi verseny már a klasszikus görög kor-

ban divatozott, amikor mint komolycéln költi
vetélkedés a drámaírók körében rendszeresítve
volt. üionysios ünnepein a drámaírók eladatták
müveiket a .-izinházl)an s a közönsf'^g állapította

meg a pályázó mvek sorrendjét. Rendnerint
trilógiával \n'^- tetralogiával pályáztak. A ver-

senyzés .szokása késbb s a renaissance alatt is

divatos volt. do már inkább mint költi játék.

Irodalmunkban az az eLs ismertebb K.. melyet
Ssenicre Pál rendezett 1829., Pfoffel német ín'»

•MTV royi'jét tzve ki föladatni \''r^»MvmOve-
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ket klildtek többek között Vörösmarty (Ugod),

Kisfaludy Károly (Hós Fercöi), Kazinczy (Gibárt

és Iriim) stb. Ilyen költi verseny eredménye

Vörösmartynak és Kisfaludy Károlynak a «sze-

gény tatára motívumot földolgozó költeményei.

Legnovezotosebb K. azonban az volt irodalmunk-

ban, mikor Kcrényi Frigyes h a nála tartózkodó

Petöü Sándor és Torapa Mihály Az erdei lak c
megénekeltek egy iíperjes mellett, a Villec-hegyen

fokvö csószkunyhót (1845 ápr. végén). Mind a há-

rom költemény megjelent a Pesti Divatlap ISl.
folyamában. Tompa egy késbbi nyilatkozatában

azt állította, hogy a verseny tárgya költött volt,

de magának Petöílnek, a kortársaknak és szem-

tanuknak egybehangzó állítása igazolja a hagyo-

juányt. A Petötl-laknak nevezett kunyhó szom-

szédságában az eperjesi Széchenyi-Kör 1885. ogy
obeliszket emeltetett a K. emlékére.

Költött számla (olasz. cotUo finto, ang. simu-

lated account sales, a/s. s.), oly számla, mely
képzelt üzletrl, ill. ennek az üzletnek költségei-

rl szól. Célja különösen az export- ós import-

üzletkeretén belül, hogy a tényleges üzlet részére

kalkuláció legyen készíthet egy-egy ilyen K.

alapján, melyet a ktllföldi bizományos, v. szállító-

cégek készítenek el tájékozódá.s végett.

Költött személy, 1. Jogi személy.
Költözködés! költség annak az állami tisztvi-

selnek jár, akit hivatalból más állomáshelyre

helyeznek át és fizetésbe, illetleg nyugdíjba be-

számitható illetményben nem nyer. A K. áll napi-

díjból, útiköltségbl és bútorkárpótlásból. Napi-

díjas tisztviselnek csak .'saját személyére jár,

míg az útiköltség megilleti a vele tényleg átköl-

tözött családtagok és szolgaszemélyzet után is,

Hútorkárpótlás fejében a ntlen tisztviselnek v.

gyermektelen özvegynek egy havi, az 1—2 csa-

ládtaggal költözködnek pedig 3 havi fizetésre

van igénye. L. Állami alkalmazottak illetmé-

nyei.

Költözködési mozgalom, 1. Beimidorlás, Ki-
vándorlás.

Költöz madarak v. vándorlómadarak (Aves
remigrantes)., ellentótben az állandókkal, azok a
madarak, melyek, mieltt az élelem hiánya fe-

nyegetné ket, bizonyos, évenkint visszatér és

meghatározott idben sziilotéshelyüket elhagy-

ják, hogy íij, eledelben gazdagabb otthont keres-

senek, pl. a gólya, fecske stb. lízok ismét lehetnek

igazi költözök (a. romigran.s), mint a .stxrga rigó,

gólya, fecske stb., melyet az ornitológusok ketts
fekv nyíllal jelölnek *- -* v. átvonulok (a. trans-

means), mint a sárszalonka, melynek a jele ket-

ts nyíl közepén ferde vonallal -/- : vagy helyen-

ként áttelel (a. passim hibernans), mint a kölesi

sármány, melynek jele has(Miló, csakhogy köze-

pén kis karika vau -O-* ; és végül északi köl-

töz (a. hospes hiemalis), mint a kis. nagy. közép
luivárkacsa stb., meljTiól a ketts nyíl közepére
még egy csillagot is rajzolnak *-*-*. \.. még
Kóborló madarak.
Költség az a kiadi'is, mellyel .szemben anyagi

ellenszolgáltatá.st nem kapunk. A K. lehot pro-

duktív, ha általa gazdasági elnyöket szerzünk,
pl. házbér, munkaWr, hirdetés .stb., de lohot im-

[•roduktiv is. ha az elny, melyet elérni óhajtót-

ak, nem áll el, pl. egy eredménytelen üzleti út

költségei stb. A keresked szempontjából a K.-eket

különfélekép lehet csoportosítani : így beszélhe-

tünk a vétel, az eladás, az üzletvezetés, a pro-

paganda stb. költségeii'öl, aszerint, hogy azzal az
áldozattal, melyet hozunk, mily célt akarunk szol-

gálni. A vétel és eladás költségei nagy szerepet

játszanak az árúk kalkulációjánál (I. o ). A na-

gyobb távolságokról hozott árúknál, ahol a szál-

lítmányozást külön cégek végzik, a vétel költsé-

geiuek egy része önálló számlában, az ú. n. K.-

számlában nyer kifejezést. E .számlák fkép a kö-

vetkez költségeket tartalmazzák: csomagolás,

jelzés, mázsálás, szállítás, biztosítás, alkuszdíj,

jutalék és ú. n. kisebb kiadások. A követelések

behajtá-sánál is gyakran felmerülnek költségek,

melyeket incasso-költségeknek neveznek. A költ-

ségnek az üzleti forgalomhoz való kell aránya
legbiztosabb alapja az üzlet sikeres vezetésének

ós jövedelmezségének.
Költségelirányzat, 1. Állami költségvetés.

Költségelöleg, l. Ügyvédi díj.

Költségjegyzék, l. Díjjegyzék.

Költségmegállapító eljárás polgári ügyben,

ügyvédi díjra és kiadá.sra nézve akkor van he-

lyén, ha akíxr a fél, akár az ügyvéd kéri (1912.

LIV. t.-c. 18. §). L. Ügyvédi díj.

Költségmegtéritési biztosítás, 1. Biztosítás.

Költség nélkül (ném. ohne Kosten, franc. san:i

frais, ejtsd: szán fré), feljegyzés a váltón; ugyan-
annyit jelent mint «óvás nélkül» azaz, hogy az a

váltóadós, aki ilyen megjegyzés mellett írja alá

a váltót, az óvást elengedi, s így a váltó kifizeté-

sére nkkoi- is köteles marad, ha a váltóbirtokos

a váltót meg nem óvatoltatta.

Költségszámla (ném. Spesen-Kontó, Unkos-
ten-Konto, ol. conto sospeso). Azokat az összege-

ket, amelyeket azért fizettünk, továbbá azokat az

adósságokat, amelyeket azért kellett vállalnunk,

hogy az üzletmenet folytonosságát biztosítsuk, a

közös K.-ra írjuk. Ha azonban a költség résifíííe-v

kimutatását óhajtjuk, különUiz K.-kat kell meg-
nyitnunk : világítás-, ftés-, tisztítás-, telefon-,

automobil-, nyomtatvány-, hirdetés-, személyzeti

fizets-, adó- stb. K.-t. .általános üzleti elv, hogy
minden költséget annak a könyvelési idszaknak
terhére kell elkönyvelnünk, amelyben valósággal

felmerült. Kivétel a részvénytársaságok els szer-

vezési költsége (Kt. 199. §.) ; biztosítóknál pedig

a szervezés kíiltyége (Kt. i59. és 460. §.). A K.
egyenlegét :v mérleg készíté.^ekor átkönyveljük
a Veszteség- és nyereségszámlára (l. o.).

Költségvetés (elirányzat, hndgei.étai). vala-

mely gazdaságban a gazdálkodási egy.ségként

megállapított idl)en elreláthatóan felmerül ki

adásoknak miut szükségletnek és a remélhet be-

vételeknek mint fedezetnek a gazdaság rend-

szeróhez alkalmazott olyan ö.sszéállítása, hogy
abból a gazdálkodás valószín eredménye köny-
nyen áttekintheten megállapítható legyen. .K

K.-ben mennyiségileg és minségileg megismer
vén a gazdaölig tényezit és ezeknek egymáshoz
való viszonyát, gazdálkodásunk e réven terv-

szervé és tóltudatossá válik, ami növeli az ercil

menyes gazdálkodás esélyeit. A megbízásból vitt

gnzdaHíigokhan (els sorban állam, vármejfyc.
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község) a K. ezenkivfU még ax ellonönéenek,

illotvo a számonkórésnok is fontos alapja. Az
AünmháztartAs K.ét a K.-i törvényben a törvóny-
*

i raeg (1897. XX. t. c); a vmefíyoi

•^'>k K.-4Ít a törVíMivhat/wsátr köz-
..'*•.!:.• ^^lüi-

-'•ítt

XV. t.-c); a városi torv. i közsé<íi

törvény n>ml»*lkezt>»oi .*/'iiiit inünuíjúk meg
kíiltséffvetí'sukot (IHSíJ. XXI. és XXII. t.-c.) ; a
I

•-': ! ' a kdzsi'fíi olöljárósáií (tanács) az

(>ló torjosztvón, azt a kisebbség

,v .ovel ós azogjosek ószrovételeivel

oííydtt fülüh izsgálás, illetve jí'tváliafíyó tudomá-
Kulvétcl vógott a törvényhatósághoz felterjesztik,

mely a vele ollonkezó község számára egy évre
hivatalból állapíthatja meg a K.-t, fenn lévén

tartva a község felebbozési joga. A K. egjes f-
esoportjainak soramás eredményeit egymással
8/.erabeállítja ós az egész K. végeredményét fel-

tünteti a A'-í mérleg, mely akiiv vagy passzív
(fölösleggel V. hiáimyal záruló) aszerint, amint a
fei^Ket a szükségletet meghaladja v. azon iunen

marad. Ha a szükséglet a fedezettel egyenl,
akkor a K.-i mérleg, illetve a gazdaság cjry«wM/y-
ban van. .\ K.-i rendszer bruttó vagy netfo ; az
elbbinél beállítjuk a szükségleti és fedezeti téte-

leket a maguk ei-edeti mivolta szerint nyers
összegekkel, az utóbbinúl ellenben eleve leütjük

a nyei's bevételekbl a bevételek elállítási költ-

ségét (pl. az egyenesadó-bevételbl az adókivetési,

beszedési, behajtási költségeket), a nyers kiadá-

sokból i)edig az ezekkol kapcsolatban elforduló
l...v..t/^iok<>t és csak a fonmaradó tiszta tételeket

1 a K.-be. Közköltst'gvetéseknél abnitto-

i . ;z elónyösebb, mert ablxM többet tudunk
meg. (le még az ilyen K.-t is célszer nettó át-

nézette! kiegészíteni ; magángazdaságoknál azon-
ban oélszenl lehet a netto-rendszer allialmazása.

A magyar állami K. bruttó, van azonban benne
jolcnts nettó tt»tel is, jelesül az Ausztriával kö-

zös ügyekre vonatkozó kvótaszer szflk'íéglet. A
szük.séglet és fedezet rendes (ordinnrium) és

rendkiviili (extraordinarvunj ; az elöh!)i a gaz-
daság természetólJl folyó és ezért állandóan el-
foi-duló tételek foglalata: a többi tétel, mely nem
rendes folyománya az illet gazdaság vitelének
s zért nem bir állandó jelleggel, teszi a rend-

kívüli részt. Az állami háztartásban a rendkívüli
.szükséglet két alosztályra oszlik : az átmeneti és
a iMTuházmi kiadásokra, az utóbbiak az ingatlan
vagyonKi fektetendó kiadásokat jelentik, k K.-I

hián\ v..rv ..lóslo;: joleutóáégét csak az egyes
tf'íel- _' pedig a rendkívüli tételeknek
tii/f't 'mi1 tiiiiiik meg, mert máü a gaz-
'i;i-a. s értelemben vett költ-

- -' r-seknek és más a ron-

i, mint a vagyoncseré-
:
fredó bevételeknek. A

ív. i lii.iii\ t a - lításával avagy xij

fo,;,.;'f.fi ..szk«>7 , vol (az állami ház-
' iij aduk U'liozatalával v. a raetrlevók

vol, esetleg kölcsön lölvételével) szün-
ti'tilí meg. A gazdálkodási (K.-i) idszak a legtijbb

gazdiuíágban ngy év 6?= píHÜg a naptári év. így

volt ez eddig a magyar állami háztartásban la,

az 19I4-ik évtl kezdve azonban az állami K.i
év július hó l-jével kezddik és a következ óví

június hó 30-ával végzdik (1913. XXVI. t-c),

.\ vármegyei és a községi liáztartásban a K.-i óv
egyelre továbbra is a naptári év. A kültöldi ál-

lamoknál sem esik össze mindenütt a K.-i év a
naptári évvel ; jelesül április 1-vel kezddik a K.-i

év Angliában, Üániában, Németbirodalomban,
Wüittembergben, Bajorországban, Szászország-
ban, Hessenben ós Japánban

;
július 1-vel Olasz-

országban, Spanyolországban, Portugáliában,
Norvégiában, északamorikaí lí{;yesült-Áliamok-

ban, Kanadában. Mexikóban. A K. mikénti végre-

Imjtíisát a zúrí<zúma(h'is (I. o.) mutatja. Ismerünk
azonban másfajta K.-t is, amennyiben minden-
nem beszeizés (vásár, szállítmány) v. munka
valószín költségének elzetes, hozzávetleges
V. pontos megállai)ítását szintén K.-nek (elirány-

zatnak) nevezzük. Ezek közül a legfontosabbak az

építési K.-ek (1. o.). Ezekteu a többek közt min-
den egyes munka- v. szállítmf'uij'tételnél ponto-

san ki kell tenni az egységárakai (1- o.), melyek,
ha vei"senytjirgyalásról van szó, egyik alapját

teszik az árlejtésnek. Középítkezéseknél rend-
szerint csak egységáras K.-t szabad bekivánni
és nincsen megengedve a vállalkozókat átalány-
összeg megajánlására felhívni vagy a kiírási

mvelethez ártételekkel kitöltött hivatalos K.-t

csatolni avégbl, hogy a pályázók százalékos en-

gedményt vagy felülüzeté.st ajánljanak. líz asak
kivételesen van megengedve olyan ipari (építke-

zési) munkáknál, amelyeknek összköltsége a f-
méretek alapján — általánosan ismert gyakor-
lati tapasztalat szerint — kell megközelítéssel
nehézség nélkül megállapítható. L. még Állami
költségvetés. Községi háztartás.

Költségvetésen kívüli állapot, 1. Állami költ-

ségvetés.

Költségvetési deficit, 1. Deficit.

Költségvetési hitel, a költségvetést megálla-
pító tényez (törvényhozás stb.) által a költség-

vetést végrehajtani lüvat/)tt felels szervnek (mi-

nisztereknek stb.) a költségvetésben adott azon fel-

hatalmazás, amelynél fogva ez a szerv a költség-

vetésben megállapított összegek erejéig az ot

kitzött célok érdekében rendelkezhet (a bevéte-

lek beszedése és a kiadások teljesítése irtot eljár-

hat). Az állami költségvetési törvény csak a
minisztereknek és a legfbb állami számvevszék
elnökének juttat közvetlenül K.-t, az Jitalványo-

zási joggal felruházott középfokú hatóságok K.-ét

az illetékes miniszterek szabják meg és osztják

ki a hitelfelo.^ztás útján. A K.-ekot kiegé.szítik a
pót- és rendkívüli hitelek, melyeket akkor kérnek
8 illetve szavaznak meg, ha oly szük.'iéglet merül
fel, amelyrl a költségvetésben nem kielégít mér-
tékben, V. egyáltalán nem volt gondoskmlva. L.

Állami költségirté.-i, Kölísrgvetés, Hitellekötés.

Költségvetési provizórinin, az a gazdálkodási
idszak, amelynek saját költségvetése nincsen s

amely alatt rendszerint az elz gazdálkodási
idszak költségvetése szerint intézik a gazdaság
ügyeit az erre illetékes tényeztl ebben az érte-

lemben vett felhatalmazás alapján (indemnity).

li. Állami költ.fégtytés.
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Költségvetési vita, 1. Állami költségvetés.

Költségvisszatéritési biztosítás, 1. Bizto-

sítás.

Kölykezés, fleg a kutya- és macskafajhoz tar-

tozó házi és vadállatok szaporodása.

Kölyök, barlang, 1. Romordalmás.
Kölyü, 1. Belükölyü-
Kmag (qöv.). 1. Lithospenntim.
Kmagzat (lithopaedion), rendesen a mélven

kívül, a szabad hasüregben fejld, ott elhalt s

elmeszesed magzat. Néha az anya minden jel

nélkül viseli haláláig, rendszerint azonban gyu-

ladások, gennyedések kiinduló pontját képezi.

Kömény, köniényfn v. köménytnag (Carum L.,

növ.), az Ernyösviráguak gónusza, 22 faja egy-két

éves vagy ével fú Európában, Ázsiában, Észak-

Amerikában. Lognovozetosebb a hasznos K.
(konyha-K., Carmi carvi L.). Kétéves. Levele

kétszer, majdnem háromszor szárnyas, keskeny

sallangokkal. Szára barázdás. Se ernyjének, se

emycskójének nincs gallérja ; vagy csak 1—3
sertoszerü levélke. Virága fehér, néha piros. Má-
jus-jiiniusi termése a K.-mag vagy népiesen ke-

raénymag (semen v. fructus carvi), fszeres Izíl

és szagú, hosszas ; kenyérbe, sajtba, levesbe (ke-

ménymagos leves) v. süteménybe stb. teszik. A
K.-magot különösen cukorral K.-likörnek vagy
K.-szesznek (spiritus carvi) használják. Magva
meg ennek illanó olaja (oloum carvi), valamint a
K.-viz ós K.-szesz emésztést elsegít, a felfúvó-

dást gátló gyomor- és idegersít, leggyakrabban

pedig házi orvosság kólika ellen. Olajával illat-

szert is készítenek. Fekete K., 1. Niyella ; édes K.,

1. Ánizskamr ; római v. egjiptomi K., 1. Cunn-
num. A Carum ajniran Hent. et Hook-ot, mely
az ajowa-olajat és a cymon-t szolgáltatja, 1.

Ptuchotis alatt.

A K. nálunk vadon is elfordul, bizonyltja ezzel,

hogy a mi viszonyaink között jól megterem. Ta-

laj iránt nem igényes. Meszes vályogban legjob-

ban díszlik. Termeszthet védönövéntiyel tavasz

-

szál vagy valamely korán lekerül növény után

nyáron kipalántázható ; hazánkban jobb az els
mód. Véd növény lehet az árpa vagy bármely
korán lekerül takarmánynövény, A trágyát meg-
hálálja. Chilisalétromot fejtrilgyaként jól lehet

alkalmazni. Porhanyóan elkészített földbe 32—40
cm, sortávolra holdanként 5—6 kg, vetmag
szükséges, akkor júliusban kell kiültetni és pedig

32—60 cm, sor- és 10— 15 cm, növény-távolság
szerint. Az ápolás többszörös kapálásból áll, A
másíKlik évl)en szárba indul és július elején meg-
érik. Aratni akkor kell, ha a mag még nem ke-

mény, mert akkor már pereg, A K. magtennése
kat. holdanként (í—10 q, lehet. Magja ismeretes

házi és konyhai fszer és a K.-pálinka (Allasoh)

készítésére is liasználják. Illó olajtartalma a mag-
vaknak 8"ö- (Jo/o. Szánt(')földi termesztÓHro ha-

zánkban is érdemes.
Köménymag vagy népiesen keménymag (növ.),

I. Köméiiij.

Köménymagolaj, l. Kömény.
Köményraák (i»öv.i, 1. Nigelfa.

Köménymoly v. sárgarévamoly (Depres.saria
nervosa Hw.), az aprópillék Oelechiidae nagy
i'saláfljálw tartozó lepkefaj. Mells szárnyai \'ö-

röses szürkebarnák, az ereken feketések, a szárny-

csúcson fehér kampóalakú rajzzal ; a hátsó szár-

nyak szürkésbarnák. Szárnyterjedelme 21 mm.
Az áttelelt molyok tavasszal petéiket a kömény-,

sárgarépa- svadon növ ernysökre (Umhellifera)
rakják le, A hernyók kifejldve 15 mm, hosszúak,

olajzöldek, széles narancssárga oldalsávval, há-

tukon fehér gyrbe foglalt fekete szemölcsökkel,

a virágzatot összefonják és azt pusztítják; má-
justól aug.-ig találhatok. Majd a szárakba fura-

kodnak, egybe néha 30 is, s itt bebábozódnak.

Védekezés : a fertzött részek leszedése, esetleg

ers nyomású permetezgéppel i)etroleumemul-

zióval, thanatonoldattal stb. való permetezés.

Köményszesz, l. Kömény.
Kömeteorit, fleg szilikátokból v. széntar-

talmú anyagokból álló meteork.
Kömetszés, a faragottkó-homlokzatokon lát-

ható khézagok kiosztása, elrendezése. Az ékszer-

iparban a nemes kövek csiszolását nevezik így.

L, még Kfaragás. — Orvosi szempontból 1.

Húgykömetszés.
kömives 1, Kmves.
Köml, nagyk. Heves vm. hevesi j.-ban, (i»io)

3028 magyar lak.
;
postahivatallal, a. t. Tarna-

szentmiklós.

Kömlöd, nagyk. Komárom vm. geszto.si j.-ban.

(1910) 693 magpr lak. : postahivatallal, u. í.

Bokod-Dad. A Pázmándy-család si fészke. Számos
régiség került itt napfényTe.

Kömorzsolás, 1. Hngykmorzsolás.
Kömorzsoló, 1. Entei széliéinek és Hegygöi=-

getö.

Kmozsár, a XVIII. sz. elejéig használt nagy-

öbl mozsár, melybl 40—60 cm. átmérj k-
golyókat hajítottak az ostromlott várakba. Ha a

kmozsarat ellenséges csapatok ellen mködtették,
alckor két félgömbalakú, rzsékböl font s kavi-

csokkal stb.-vei megtöltött kosarat kötöttek össze

golyóalakú testté s ezt hajították az ellenségre.

Kmöge, 1. Dupapiatm huuyadvmegyei kis-

községnek a törzskönyvi bizottság által javas-

latba hozott új neve. A brádi j.-ban fekv köz.-íég

lélekszáma 2240 s valamennyien oláhok ; u. p.

Kristyór, u. t. Abrudbánya. — 2. K., a Dupa-
piatra nev hunyadvármegyei hegység magya-
ros elnevezése.

Kömörö, kisk. Szatmár vm. fehérgyarmati

j.-ban, (1910) 794 magyar lak. : u. \>. Túristvándi,

u. t. Penyige.

Kmves, képesítéshez kötött, az épít-ipar

körébe tartozó iparos, akinek iparúz<iséhez külön

szakvizsgát kell a K.-, ács- és kfaragó meste-

reket vizsgáló bizottságok eltt letenni, míg ön-

álló ipariizésre engedélyt nyerhet. Ez a bizott.-y\g

rendoson az államépítészeti hivatalokkal kapcso-

latoíían van szervezve, melyeknek fnökei egj'út-

tal ehuikei ezeknek is. Ily bizottsíigok vannak :

Aradon, Budapesten (ez építmestereket is kéjM^-

sít), Bra-ísóbau. Debreczenbon, Koloz.svárt, Mára-
marosszigeton. Nagy- Váradon. Pécsett, Soprvm-

ban, SzogiHien, Temesvárt, Veszprémben, Zala-

ogei-szegen és Zoniborban. A K.-ipar természet-

szerleg Budapesten fejldött ki leginkább, ahi>l

igen magas fokon áll, míg a vidéki ván>sokl>au

most vun inkább fejldt'ij alatt.
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KAmflTeahid, mosgó állvány, melynek fdalkat-

ívsap c<r>' köteleken lóg<?» dnbogó (1. Alivány).

lx>^iDkább homlokzatok vakolágánok heljTeálÚ-

tnsánál ós javitúsánál használják.

Kömfives-iskolák v. épH&ipari szakiskolák,

I. Épiföipuriskola ós Epíiáipari téli tanfolya-
inoK.

Kömüves-jegy, 1. Köfaraqó-jegy.
Kmvesmester, értéssel foglalkozó iparos,

aki a falaxásokat végzi.

Kfta. v. Koen., tMmésietrajsi nevek mellett,

1. Koen.
Knaspolya (ufiv.) a. m. Gotoueaster (1- o.).

Knd (Koiul, KntidK Kurszán, a Nemzeti Kró-

nika szerint Kusid és Kupián atyja, a hót vezér

kiizó tartozott. Tahin maf<a volt a Kende (1. o.)

;

a Névtelen jofrjzó (6. fej.)csakufO'an Köndönek
írunduUrja. Törzsével Buda, Dí»h1 és Százhalom
közt szállt me>f, ahol a Korzár vagy Kartal uem-
/itsf^'uek voltak a birtokai, mig a Nemzeti Kró-

nika szerint a Nyir körül lakott, hol a Kaplon
nemzet^^g (gróf Károlyi, Sztáray stb.) volt az

iviuléka.

Köneny, a hidrogén (1. o.) rossz magyar neve.

König, 1. Dénes, matematikus, K.2. fla, szül.

Budai)esten 1883 szept. 21. 1911-ben a Józ.sof-

múegyetemen magántanái", 1912. pedig a mate-

matika meghívott eladója lett. Hazai és kül-

földi szaklapokban számos értekezése jelent meg

;

Mathematikai mulatságok c. két kisebb gyüjte-

ménjt tett közzé (Bndap(>st 1902—1905) ; lefordí-

totta Conturnt L'algebre de la logique c. munká-
ját (u. o. 1908) és sajtó alá rendezte atyjának Neue
Grundlagen der Logik, Arithmetik und Mengen-
lehre 0. hátrahag>'ott köny\'ét (Leipzig 1914).

2. A". Gyula, a legkiválóbb magyar matema-
tikusok egjike, szül. Gjörött 1849 dec. 16., megh.
Budapesten 1913 ápr. 8. Bécsben, mint az orvosi

faknitás hallgat<'ija már matematikával foglalko-

zott; Bécsbl Heidelberglx" ment, ahol Helmholtz
és Königsberger vezetése alatt dolgozott. Itt íita

ax eliiptikas modulfüggvények elméletére vonat-

kosó disszertációját, amelynek alapján a heidel-

bergi egyetemen a doktori elmet nyerte. Heidel-

bergbl Berlinbe ment, ahol Kummert, Kron-
eckert és Woierstrasst hallgatta. Hazatéré.se után
1872. egyetemi magántanárrá, ké.söbb a megye-
temen helyettea- és 1874. u. o. a mennyiségtan
nyilvános rendes tanárává nevezték ki. Eladásai
a modern matematika majdnem minden ágát fel-

ölelték. 187(í-ban több tanártársával egjütt meg-
indította a Megyetemi Ijapok c. folyóiratot.

Néhány évre rá Kötvös Loránd báróval egjütt a
Matematikai t« Fizikai társulatot létesítette. Részt
vett a középiskolai tantervek készíté.'sében, vala-

mint a múegj'etera és a tanárképz újjászer-

vezésében. A megyetem igazgatásában elóbb
mint dékán, majd mint rektor vett részt. A Ma-
gyar Tudományos Akadémia 1881. levelez, 1889.
rendes tagnak és 1894. a harmadik osztály titká-

rának választotta. 1909. az Akadémia igazgatósá-

gának is tagja lett Egyike volt azoknak, akik
a Bolyai-dij (1. o.) alapítását indítványozták. Dol-

gozatai 4oBoportba foglalhatók össze: 1. fUgg-
vónyelméletiek ; 2. algebrai óe számelméletiek :

3. differenciálegyenlet-elmöetiek ; 4. halmazelmé-

letiek. Fbb mvei:^ tfffipteOMt/ta^ijéiysfcaí-

kalmazásáról a maoasabbfokú egyemetdc dmíie-
tere (1871) ; Az n-m fokú algebrai eoyenleíek egy

általános megfejtésérl (Megyetemi Ijapok, I.) ;

Eiu allgemeiner Ausdruck für die ihrem absoluten

Betrago nach kleinste Wurzel der Gleichung n-ten

Gradee ; Nouvelle démonstration du théorórae de

Taylor (Nouvelles Annales de Mathématique,

1874); Taylor sorának érvényességi föltételei-

rl ; A hatványsorok egyik tulajdonságáról ; A
gamma-függvények elmélete. Algebrai dolgozatai-

nak legtöbbje a Galois-féle elmélet továbbfejlesz-

tésére és egyes alkalmazásaira vonatkozik. A
resolvensek elméletéhez (1880) ; Véges alakrendsze-

rek a racionális fiigavények elm^etében (1880)

;

Az algebrai egyenlewíí elm^etéíiez; Az alternáló

csoportról ; A Hamilton-féle rendszerek és az
elsoremlü parciális differenciálegyenletek általá-

nos elmélete (1881 ; németül Math. Annalen,

XXIII. kötet) ; A másodrend és- két független

változót tartalmazó parciális differenciálegúeHle-

tek elmélete (1885 ; ezt a M. T. Akadémia a B&sán-
diljjal tüntette ki) ; A dinamika alapegyenleteinek

jdenféséröl ; Bevezetés a felsbb alaebrába (Buda-

pest, 1877) ; Algebra a középtanodák felsbb osz-

tályai szátnára ; Analizis, Bevezetés a mathe-
matika rendszerébe. E munkát az Akadémia 1890.

a nagy jutalommal tüntette ki. 1897-beu Róthy
Mórral kiadta és jegyzetekkel elláta Bolyai Ten-
tamenjét, majd 1899. Bolyai P'arkas és Gauss
Frigyes Károly levelezését. Egyik fmve : Az
algebrai mennyiségekáltalános elméleteik alap-

vonalai 1903. a Magy. Tud. Akadémia kiadásában

jelent meg s ezzel másodízben nyerte meg az Aka-
démia nagyjutalmát. K munka egyidejleg Lip-

csében németül is megjelent. A halmazelméletre

vonatkozó dolgozatot tett közzé líKXi. a párisi

Akadémia Comptes Rendn.s-iben. Elete utolsó

nyolc évében a halmazelméletben fellépett ellen-

mondá.sí)k mély logikai és ismerettani spekulá-

ciókhoz vezették K.-et, ki az aritmetika ily iránya

megalapozásán fáradozott. Idevágó vizsgálatait

egy csaknem teljesen befejezett kéziratban hagyta
hátra, melyet fla, K. Dénes rendezett sajtó alá.

A munka Neue Grundlagen der Ijogik, Arithme-

tik und Mengenlehre címen 1914. német nyelven

jelent meg.
3. K. Péter, zeneszerz, szül. 1870 máj. 29.

Raseggben(Stájeroi szag). A bencés-rendbl, mely-

nek tagja volt, 1893. kilépett, Budapestre jött és

az Országos Zeneakadémián fejezte be zenei ta-

nulmányait. Szegeden a zenekonzervatórium
igazgatójának választották meg. Fbb mvei:
egyháziak : Leó-kántáte, a capella mise, requiem,

Tedeum (Haynald-dijat nyert) ; zenekari darabok

:

d-moll szimfónia (magj'ar stílusban) ; Bohém-nyi-
tány : írt tíibb kamarazenemflvet, zongoradarabot,

dalt és kórust.

König, 1. Franz, német sebész, szül. Roten-

burgban 1^32 febr. 16., megh. Berlmben 1910
dec. 12. Hanaui törs'ényszéki ós kórházi orvos

lett ; 1869-ben Rostockba, 1875. pedig Göttingenbe

hívták a sebészet egyetemi tanárának. 1895-ben

a berlini en^etem tanára. Mvei : Lehrbuch der

speoiellen Chimrgie (Berlin 1875, 6. kiad. 1893-
1894, 3 köt., francia fordítása Paris 1888 - 90);
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Lehi-buch der allgemeinen Chirurgio (1883—89)

;

üie ontzündlichen Procosso am Hals (Stuttgart

1882) ; Die Tuberculose der Knoehen und Gelenko
(Berlin 1884); Die speciello Tuberculose dorKiio-

chen und Golenke (I. rész 1896, II. rész 1902).

2. K, Ftiedrich, a könyvnyonió gyorssajtó föl-

találója, szül. Eislebonbeu 1774 ápr. 17., mogli.

( )berzollbon 1883 jan. 17. Már 1803-tól foglalkozott

azzal : miként lehetne a könyvnyoraó gyorssajtót

megjavítani ; kísérletei eredményét fölajánlotta

a szász és osztrák kormányoknak, de mindkét
helyrl elutasították. 1806-ban Szent-Pétorvárra

ment, hol tömöntögéppol is foglalkozott. Itt is

csalódván, Londonba utazott, hol 1807. egy Ben-

sley nev könyvkeresked módot nyújtott gép-

mhelyének fülállítására, melyet K. társával, a
stuttgarti Baaer Andreas Friedrich mechanikus-
sal nagy virágzásraemelt. Az 1810.szabadalmazta-

tott tégelyes nyomógép volt az els gyakorlatban

beváló találmánya. 1811., 1813. és 1814-ben sza-

badalmaztatott gépei már hongeresek. 1818-ban
visszatértek Németországba és Würzburg mellett

a premontreiek hajdani oberzelU kolostorában

rendezték be g(>pgyárukat. A júliusi forradalom
hatása alatt a gépek ellen fölingerolt nyomdászok
összetörték gyorssajtóikat. Késbb Schwarzachon,
Würzburg közelében, gép- és papírgyárat állítot-

tak. K.-nek 1891-l)en szobrot állítottak Eislebeu-

ben. Jelenleg a gyár mint betéti társaság áll fenn

K. fia Friedrich és unokája : Bolza Albert veze-

tése alatt.

3. K., Friedrich Eduárd, evang. 'teológus,

szül. 1846 nov. 15. Reiehenbachban (Szászország).

1900 óta bonni teol. tanár. Fbb munkái : Histo-

risch-kritisches Lelirgebaude der hebráischen

Spracho (Leipzig 1881—97); Der Glaubensnkt
des Christen, nach Begriif und Fundament unter-

sucht(u. o. 1891); Einloitung in das Alté Testa-

ment (Bonn 1893) ; Stilistik, Rhetorik, Poetik in

bezúg auf die biblische Literatur (Leipzig 1900)

;

Neueste Prinoipien der alttestamentlichen lü-itik

(u. 0. 1902) ; Bibol und Bábel (10. kiad., u. o. 1903)

;

Die Babel-Bibel-Frago und die wissensehaftliche

Methode (u. o. 1904).

4. K., Gottloh, német erdész, szül. 1776 júl.

18. Hardislebenben (Sachsen-Weimar nagyher-
cegség), megh. 1849 okt. 22. Eisenachban. Az
eisenachi erdészeti tanintézet igazgatója volt s

kiváló érdemeket szerzett az erdészeti ismeretek
tudományos megalapozása körül, különösen ma-
tematikai tekintetben. Nevezetesebb mvei

:

Waldpíloge (üotha 1849, 3. kiad. 1875) ; Die Forst-

mathematik (u. o. 1835, 5. kiad. 1864).

5. K., Gíisinv, német fest, szül. Koburgban
1808 ápr. 21., megh. 1869 ápr. 30. Nürnbergben
és Münchenben tanult. Festményeinek és rajzai-

nak tárgyait nagyrészt a német történetbl, ne-

vezetesen a reformáció korából merítette, úgy
hogy Luther-K.-nok nevezték el. Lutlier életét

ábn^zoló kompozíciói Martin Luther, der doutsche
Reformátor c. rézmetszetekben is megjelentek.

6. K., Johann Gerhard, botanikus, 1. Koeyi.

7. K, JusijJi, német kémikus, szül. Lave-
snmban (Vesztfália) 1843 uov, lö. 1881 óta a
gazdasági kémia tanára MUnstorben. Fleg a táp-

lálkozási cikkek kémiai vlz.^gálatával foglalkozik.

Fmve: Chemie der menschlichen Nahrungs-
und öonussmittel (4. kiad., Berlin 1903—10, 3
köt.). Egyéb munkái : Zusammensetzung uml
Verdauliclikoit der Futtermittel (u. o. 1887) ; Dim
Untei'suchung landwirtsehaftlichor u. geworblicij

wichtiger Stoffe (4. kiad., u. o. 1911); Zusammon-
setzuug und Náhrgeldwerth d. menschlieiien Nafi-

rungsmittel (8. kiad., u. o. 1906).

8. K; Kari, német tennészettudós, 1. Kocn.
9. IC, Leo, báró, német fest, szül. Braun-

schweigban 1871 febr. 28. Tanulmányait a berlini

mvészeti akadémián és a párisi Julián-akadé-
mián végezte. A berlini Secession egyik vezet-
tagja. Többnyire arckc'poket, gyakran csoportos

képmásokat fest lágy, kissé sötét színekkel.

10. K., Ottó, német szobrász, szül. Meissenbeu
1838 jan. 28. Drezdában Hahnel tanítványa volt

ós utóbb a bécsi osztrák nmzeum iparmvészeti
iskolájának tanára lett. Nagyobb szobormvei

:

Nejének és három gyermekének síremléke; a
gyászoló Viktória alakja Miksa mexikói csíiszár

polai emlékszobráu ; a szimfónia négy részét jel-

képez négy gipszszobor; díszít dombormvek
a bécsi udvari muzeumok és várszinliáz számára.

11. K, Rudolf, német akusztikus, szül. Kö-
nigsbergben 1832 nov. 26., megh. Pári.sban 1901
okt. 2. Parisban 1858. akusztikai mszerek készí-

tésére gyárat ajapított. A grafikus módszert az

akusztikára alkalmazta és vizsgálatokat végzett

a hang sebességét, mozgó hangforrások iiangvál-

tozását, manometrikus lángokat stb. illetleg.

Fbb munkái : Quelques expériences d'acoustiquc

(Paris 1882) ; Catalogue des apparoils d'acoustique

(1859). Gyártmányai nevét híressé tették. Külö-
nösen keresettek voltak rezonáncszekrényes hang-
villái és szirénái, melyekre nézve beható kísérleti

tanulmányokat végzett.

König-íéle manométer, az akusztikában hasz-

nálatos mszer. Kis fa- vagy fémdoboz középen
lev rugalmas vékony hártyával két rekeszre

van osztva. Az egyik oldalon kis csapos cs a gáz-

vezetékkel kapcsolható össze s egy másik, kis

nyílású cs mint gázég szerepel. A másik olda-

lon kissé tágabb cs valamely hangforrás elé he-

lyeztetik. A gáz megg^nijtásakor kis hegyes láng
keletkezik, melynek képe forgó tükörben sima
fényes sáv. Ha a hártyát hanghullámok érik, a

láng is rezgvé lesz ós ennek képe a forgó tükör-

ben lángnyelvek sorozatából áll, melyek annál
srbben következnek egymásra, mennél maga-
sabb a hang.
Königgrátz (cseh. Hradec Králové), város.

K. cseh kerületi kapitányság ós kat. püspökség
székhelye az Adler és Élbe ös.>^zefolyásánáI, vasúti

csomópont, (laio) 11,064 cseh lak., gép-, sörgyár-

tással, fúvóhangszer-, keszty-, viasz-, szappan-,

gyertyakész ít«'»ssel : régi kastélylyal, gót székes-

egyházzal (XIV. sz.), szép Mária-szoborral, pap-

növeldével és többféle Iskolán kívül múlakatos-
iskolával. K. régi település, I. Przomysl Ottokár
emelte várossá, a huszita, majd a 30 éves habá-

ruk alatt sokat szenvedett, 1424 Ziskát itt temették
el. 1765. 11. Frigyes várfalakat emeltetett, ame-
lyek 1893. leromboltattak. Ismeretes ama nagy
kihatású csatáról, amelyet közelében 1866 júliu.s

3. poroszok és osztrákok vívtak. A szerom«étl<vi
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kimenotelú nachodi, trautenaui ós jiölni ütközetek

után (jún. 27—29.) az osztrák hadsereg fövozóre,

Bonedok I^jos táborszomagy, 215,000 fóböl «'}s

770 ág>'úb<'>l álló sorogót K.-Dél öeszpontusitutta,

hogy itt a 2:K),000 fönyl porosz sereg támadását
bevárjtt, moiy 3 hadseregre tagozódott. Az I. had-

serog Friirycs Károly p<»r«)sz herceg vozónyloto

alatt n 2.. k 's lik hadtestbl állott : a 7. és H-ik

hiultostbtil allú Klbeliadüoreg parancsnoka Her-

warth pyaloir.siiiri tábornok volt, míg a Frigyes

Vilmos poiusz trónörökös vezényelte U-ik had-

sereg a ís'áiilft-. 1., 5. és 6. hadtestbl alakult. A
támadást reggol nyolc órakor Kngye.s Károly

herceg liadserei;c vozette be, aki abban a hitben,

hogj,' cí>ak három osztrák és a szjusz hadtest áll

eltte, a Kistritzon való átkelés kierszakolása

után a mögötte fekv lípai magaslatokat akarta

elfoglalni s az ellenség középliadát áttörni. Ámde
az ( • ' ' i.ik mesterségesen és ersen meg-
eróii i igen elnyös volt, melynek ellen-

álló t a fölényes osztrák tüzérség még
ink : 1. Ennek folytán a porosz I. had

-

seríii a i.i-ii.ízon való átkelés után igen nehéz
helyzetbe jutott, kivált mikor az osztrák jobb-

ezárny a tartalékluin volt 2. és -t-ik hadtest által

támogaU'a, ellentámadásba ment át a Swiep erdt
megsi-állva tartó porosz 7-ik hadosztály ellen,

hogy igy a porosz derékhad oldalába kerüljön.

Ez a támadiia már-már sikerrel kecsegtetett,

amikor délután egy óra tájban a porosz trónörö-

kös hadsorege a csatatérre érkezvén, az osztrák

jobbszárny oldalába és hátába korült, ami a csatát

el is döntötte. Délután három órakor már az
osztrák állás kulcspontja, Chlum helység is az
osztrákok hsies ós kétségbeesett védokezése da-

cára porosz kézre került. Erre a poroszok az egész
vonalon általános támadásba mentek át és az
osztrákokat csakhamar az Élbe túlsó partjára

szorították, a ezzel a csata sorsa végleg eldlt.

Az osztrák tüzérség, az utolsó percig hsiesen
kitartott állásában s óriási veszteségek árán fe-

dezte a visszavonulást, mely Olmützön és a Kárpá-
tokon át Pozsony—Bécs felé történt. Az osztrák

sereg vesztesége 20,642 f volt, közte íSlS ti.szt,

továbbá 187 löveg, hadifogságba 22,000f jutott.

A poroszok 91.3 ft vesztettek. V. ö. Breit Az
egyetemos hadtörténelem vázlata (2 köt.).

Kömggrátzi csata, 1. Königqtátz.
Königinho!(csehül Králová í)vurnadLabem),

város. K. cseh kerületi kapitányság székhelye, az
Élbe balpartján, va.sát mellett, (i9io) 16.062 cseh
lako.ssal, pamutkelme-szövéssol és festkkel, len-

cémafoná.ssal, sörgj'árral és mümalommal. Ii21.
a huf?ziták rohanmial vették be. 1866 jún. 29. az
osztrákok itt egy kisebb ütközetet veszítettek.

1817-ben Hanka K. egyik templomában fedezte

föl a K.-i kéziratot.

Königinhofi kézirat (Rtikopis Králodvorsky
y.KriUorétli'orsky), 12 kis pergamenlapból és 12
lapszélb<')l álló konj'vtöredt'k. amely ó-cseh nyel-

ven Írott epikai és Urai költeményeket tartalmaz,
írása és nyelve után ítélve a XIII. .sz. végérl v.

a XIV. sz. elejérl valónak látszik. A K.-ot Hanka
találta Königinhofban (1. o.) 1817 sz3pt. 16. és
ugyanez év szén az ú. n. grünebergi kéziratot is

felfedezte, amely úgylátszik a IX. sz.-ból szárma-

zik. A K.-ot 1819 óta számos ízben kiadták (újab-

ban Zákrejs adta ki AlSov rajzaival 1886-1888.
és Prusik 1898). Késbb azután Dobrowsky mind
a két kéziratot hami.snak nyilvánította. Ez
Palack^', Sclmfarzik, (íebnuer közt élénk vitára

ad(»tt alkalmat, amelynek eredménye az volt, hogy
a két kézirat tényleg hami.snak bizonyult. Késbb
is még sokat vitáztak a kézirat fölött, míg végre
Gebauor az Archív für slav. Philologle-ton

1887-88. kétségtelenül bebizonyította, hogy mind
a két kézirat Hanka hamisítása, amit ma már
minden pártatlan tudós elismer. A ké/ iratot több
nyelvre left)rdltották.

Königliche Weinberge (csehül iTra/ov.jAré Vi-

nohrady), 1. cseh kerületi kapitányság, 864 km*,
(1910) 182,478 lak. — 2. K., város, K. kapitányság
székhelye, egyúttal Prága külvárosa (igio) 77,12^'

nagyobbára cseh lak. ; vasgyárakkal, cukor-, cso-

koládé-, hang.szer-, vegyszorgyárakkal.
Köuiglich Schmelz, |»orosz város, I. Schmelz.
Königsberg, 1. közújazgatáífi keriilet Kelet-

Poroszország ixirosz tartományban, az orosz ha-

táron, 14.010 km* területtel, (i9io) 914,559 lak..

15 járásból áll.

2. K. in Preusseti (Kroletviec, IlegiomontumJ,
Poroszország míisodlk székes fvárosa, (i9ioi

245,994 lak., nagy vasöntökkel, gép-, különösen
lokomotivgyártással, sörgyárakkal, gz- ós fürész-

maünokkal, dohány-, gyufa-, zongoragyártással

és híres marcipánkészítéssel. Ipara és kere.ske-

delrae igen jelentékeny. A halmos területen

épült város 3 egykorú önálló városból és ezek
külvárosaiból áll; az egykorú önálló városok:
Altstadt (a Schlo.ssteich és Pregel közt), a Kneip-
hof (a Pregel szigetén) és a Löbenicht (a Schlos.*^

teich és az új Pregel közt). Körülbelül a város
közepót a 105 m. hosszú és 67 m. széles tornyos
kastély foglalja el, melynek kápolnájában tör-

tént 1701 jan. 18. 1. Frigyesnek és 1861 okt. 18.

I. Vilmosnak királlyá koronázása. A kastélyon

kívül a kiválóbb épületek : az egyetem, a városi

múzeum mintegy 300 újabb és 52 régibb olasz

mester festményével, a Kneiphofban a gót dóm,
az altstadti templom, a börze, a Bessel által

berendezett csillagvizsgáló, a Prinzessinstrasse-

ban a Kant-féle ház, 3 új templom (két evang.
és 1 kat.), a vakok intézete, a mezgazdasági
kamara palotája, több iskola és kaszárnya, az

új Pregel-híd stb. K. kulturális intézményei kö-

zött az els helyet foglalja el az 1544. I. Albert
porosz herceg által Collegium Albertinum néven
alapított egyetem. Hozzá tartozik 9 különféle

szeminárium, csillagvizsgáló, a mezgazdasági
akadémia és a könyvtár (220.000 kötet, 1100
kézirat). K. a korábbi századokban meg volt

ersítve ; 1814. nyilt várossá tették ; 1843. azon-

ban újabb erdítésekkel fogtiik körül. K. eredeti-

leg 3 külön városból állott. Midn Marienburgot
a lengyelek 1457. elfoglalták, K.-t tették a
nagymesterek, 1525— 1618-ig pedig a porosz
hercegek székhelyévé. 1701 jan. 18. itt koro-

m'iztatta meg magát porosz királlyá III. Fri-

gyes brandenburgi választó és ez esemény emlé-
kére alapította a fekete sas-rendet. 1757—62-ig az
oroszok tartották megszállva. 1807-ben a franciák
foglalták el ós 1.748350 tallér hadi sarc flzeté-
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8ére kényszerltették. Kant, Herdor és Hamann
itteni mködése folytán Németország szellemi éle-

tében is jelentékeny szerepet játszott. V. ö. Stein,

])as alté K. (Königsberg 1910) ; Sam, Wegweisor
dm-ch K. (2. kiad. u. o. 1910).

3. K. in der Neumark, az ugyaaily nev járás

székhelye Frankfurt porosz kerületben a Rörike

és vasút mellett, (leio) 3339 lak. Neumarkban a
legrégibb és legszebb gót templommal. A bran-

denburgi rgrófok és a pomerániai hercegek
közti háborúban jelentékeny szerepe volt.

4. K. in Frankén, a szász-koburgi hercegek
birtokaitól körülfogott és a bajor Alsó-Prank-

kerülethoz tartozó város, vasút mellett, (1910)

891 lak. Ismeretes mint Regiomontanus (1. 0.)

szülvárosa, kinek emlékét a piacán fölállított

szobra hirdeti.

Königsberger, Leo, német matematikus, szíil.

Posenben 1837 okt. 15. 1864-ben Greifswaldban,

1869. Heidelbergben, 1875. a drezdai megye-
temen, 1877. a bécsi egyetemen ós 1884 óta

újra a heidelbergi egyetemen tanár. Fleg az
elliptikus függvényekkel és a dififerenciálegyon-

lotekkel foglalkozott. Nevezetesebb müvei : Vor-
lesungen über dio Theorie der elliptischen

Fonctionon ; Die Transformation u. die Modular-
gleichungen der elliptischen Functionen ; Vorle-

sungen über die Theorie der hyperelliptischen

Integrálé : Geschichte der elliptischen Functionen
in den Jahren 1826-29 ; Allgemeine Untersuchun-
gen aus der Theorie der Diflferentialgleichungen

;

Lehrbuch der Theorie der Difforentialgleichun-

gon ; Die Principien der Mechanik (1901) ; Her-
mann von Helmholz (1902—3., 3 kötet); Carl
öufitav Jacob Jakobi (Leipzig 19Gi).

Königsbergi csatorna, a F'rische-Haffon ke-

resztül vágott csatorna Königsberg mellett Né-
metországban, 3i km. hosszú, 30 m. széles, 67
m. mély, 1894—1901. készült.

Königsbergi töredék. A XIII. sz. els harma-
dából való Halotti Beszéd után két évszázadon
keresztül más összefügg nyelvemléket föl nem
mutathatunk, mint ama rövid kézirat-töredéket

(Szz Máriához való ének töredéke), melyet a
königsbergi egyetemi könyvtárban egy XIV.
sz-.beli, teológiai tartalmú latin kódexnek a
szövege elé kötött pergamenlapján Zacher Gyula
dr. germanista 1862 végén vagy talán 1863 leg-

elején fedezett föl, az ú. n. K.-et. E nyelvemlék-
rl a hírt Pott Ágoston hallei egyetemi tanár
küldte meg Toldynak a hasonmással egj-etemben
s ez az Akadémiában 1863 július 13. szólt róla

elször, a róla igórt tanulmányt azonban nem
készítette el. Jó ideig összesen 9 sor volt e

nyelvemlékbl ismeretes. Azonban 189t. Szily
Kálníán,az Akadémia akkori ftitkára,könyvészeti
és paleográfiai fölvilúg(íSÍtásokat kérvén a fontos
emlék fell a königsbergi egyetem könyvtár-igaz-
gatóságától, innen Sehwenke dr. igazgatíHólazt
ax érdekes értesítést nyerte, hogy a pergamenlap-
nak a kötésbe becsiptetett részén, kissé kifeszítve,

még több magyar szó is eltnik, amelyek eddig
láthatatlanok vt)ltak. E hlrro Szily Kálmán a
könyrtártól a kötés fülfejtését kérte, valószín-
nek tartván, hogy a könyvköt a szétvagdalt
pergamenlap t^bbi darabjait is felhasználta. K

sejtelem nem is volt alaptalan, mert azóta a

könyvbl öt pergamenszalagot fejtettek ki s

ezeken világosan olvasható magyar szöveg tö-

redékeit lehetett fölfedezni. Hogy a fontos nyelv-

emléknek ez újabban napfényre jutott töredékeit

nagyobbára kibetzve bírjuk, az Nagy Gyula
érdeme, ki paloogi'áfiai mesterpróbával a sza-

lagok szövegét részint kiolvasta, részint valószí-

nséggel visszaállította. A K. nyelve hangtani,

helyesírási s alaktani tekintetben jobbára a Halotti

Beszéddel egyezik. Érdekes az -at -et névszó
képznek t?-vel teljesebb formája: kezdetvUl,
sziletetvi (mint a Halotti Beszédbon intetvinek,

ildetvitül, s még ma is hitves a Mtes-társ mellett).

A mai -böl és -&c ragok helyén még a bell, heU
névutókat találjuk : ágbdöl, mogzotbelöl, piiszté-

belé (e helyett posztóbeié). Érdekesebb szók : bez-

zögség a. m. bizonyság, hugy a. m. c^sillag. Bven
tárgyalta e nyelvemléket Zolnai a Nyelvemlé-
keink a könyvnyomtatás eltti korból c. könyvben.
Königsbom, Unna városához tartozó bánya-

telep Arnsberg porosz kerület Hamm járásában,

1000 lak. A sóbányával sósfürdö és gyermek-
gyógyító intézet van összekötve.

Königsbrunn, hidegvízgyógyintézet, 1. König-
stein.

Königsbrck, város Bautzen szászországi ke-

rületi kapitányságban a Pulsnitz és vasút mellett.

(1910) 3730 lak., szép kastéllyal és vastartalmú

ásványvizforrássál

.

Königsdorf-Jastrzemb, falu Oppelu kerület

Rybnik járásában, 620 lak., jód- és brómtartalmú
808 forrásokkal, jól berendezett iszap- és zuliany-

fürdökkel és inhalációval.

Königsee, Schwarzburg-Rudolstadt hercegség

K. nev járásának székhelye, a Türinglai-erdö

lábánál a Riune mellett, (1910) 3209 lak. Kelme-
festéssol és ólomfehér-készítéssel.

Königsegg, snemes sváb nemzetség, mely a
VII. sz. közepéig viszi vissza származását, ami-
kor Cuno V. Chuno, az elszászi fejedelmi ház
sarja, Altsdorf közelében Chunsegge (Chunigseck)

várat építette. Innen a család neve. 1470-ben bárói

rangot nyernek. A XVII. sz. elején a Rothenf'els

és Auh'ndorf ágra szakadt a család. Az els és

régibb ágat königseggi és rothenfolsi báró K.
Hugó (1595— 1666), császári kamarás alapította.

Fia Lipót Viltnos (1630—1694) birodalmi alkan-

cellár, 1665. birodalmi grófi, 1675-bon palotagrófi

méltóságot nyer. Magyar honosságot Károly
Ferdinánd (kinek fiága kihalt) és Feretw Hugó az

1752. erdélyi III. t.-c. által nyei-tek, s a c^-alád si
birtokai Rothenfels és Staufen Boros-Jenvel és

Boros-Sebessel cseréltettek ki. (Szentesítést nyert

ISO^t.) A. másiknak, az Atüendorf ágnak alapí-

tója aulendorfi báró K János György (1598—
1666), Ferdinánd és Zsigmond fhorcegoknok ti-

roli fkamarása, birodalmi grófságot nyert 1629
júl. 29. Magyar honosságot 1751. (XL. t.-c.) aulen-

dorfi K. Sicgf'ried Károly nyert, mint az oroszlán-

ki és illával uradalmak birtokosa. Mindkét ág
egyenes lesziirmazóit az 1886. VIII. t.-c. a ma-
gyar frendiházban örökös tagsági joggal ru-

házta föl.

Königsíeld (csehül Královo Föle), község
Morvaország brünni ker. kapitánysAgáóin. Brünii
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kuzelf^boD, attól É.ra, vtii<at mellett, (i»io) 13,062

veeh lak., gép-, acél- éB loinAiicárúgyán^kal,

kocsi- ée fedölemeskésiitéaBeL Régi kastélya o$ry-

kor kartauzi kolostor, most kadétískola.

Königsfelden, opykori apátsAg Aaitraii .sváj<'l

kiintonban, helyén ma elmebetegek iutózeto áll. Az
npiit^Urot (Klariassa-i^áoák) Ágnes mag^'ar ki-

nilynö. III. Kndro király ösvegye alapította atyjá-

nak, I. Albortnt'k 1308. történt meirgyilkoltaUlsn
i!t4" A klastromlx)! csak a templom és Ágnos

lakása maradt meg. V. ö. Brunmr, K.-s

(». aus floinem Urkundonschatz (Aarau
187.)! Merz, Pührer dorch die Klosterkirche zo
K. (IvoiiUR'h 1H98Í.

Königsgnad.nagyküzst'ií Kras.<56 Szöirny vm.-

iKín, 1. KinUyht'giie.

KönigshofenVA. *" Bculen), város Mosbach
hadén i korülotbon, a Tauber és vasút mellett,

(1910) 1388 lak. I.ó25 jún. 2. a sváb szövetség itt

verte le a fellázadt parasztiakat.

Königshtte, város üpp^^ln porosz kerületben,

II kni.-iiyirp az orosz és l km.-nyire az osztrák

határtól, (lam) 72,5<U lak., nagy va«<- és acél-

múvokkol, szénbányákkal ; göz- és fré.szmalom-
mal. A várostól keletre egj' magaslaton Rodon
>frófnak. a feLsó-sziléziai bányászat megalapító-

jának bronz-szobra látható.

Königalatter. Náros Braunschweig hercegség
hasonlónevú járá-^ában az Elm és vasút mellett,

(1910) 3126 lak., két cukor-, posztó-, papír- és ke-

ményítógyárral, sörgyártással és jelentékeny k-
bányával. A város elótt van a Szt. Péter és Pál-

hoz címzett egykori bencésapátság, templommal,
észak-Németország l^:szcbb bazilikájával ; ebben
van II. Lothár német csá.szániak ós nejének sír-

emléke.

Königsmark(Königsmarck),íHan,t Cristoph
gróf, svéd hadvezér, .szül. Kötzlinben (Branden-
bui^) 1600 márc. 7.. megh. Stockliolmban 1663
márc. 2. Elször császári ti.szt volt, 1630. azon-

ban svéd szolgálatba lépett s vitézül hareolt Banór
ée Torstenstm vezérlete alatt. 16-t6-ban önálló ve-

aér lett s Wranjjrollol egj'osülten gyzött Zusmars-
hauseu mellett (1648 máj. .17.). Az vezérlete

alatt törtónt a 30 éves háború utolsó fegyver-

ténye, Prága külvárosának, a Kleinseitének el-

foglalása (1648 júl. 26.). 1651-ben gróf lett, 1655.

pedig tábornaggyá nevezték ki. 1656-ban a len-

gyelek fogságába került, honnan c.^^ik az olivai

béke után 1660. szabadult ki. feletrajzát megírta
Nordin (Stockholm 1813).

2. A'., Marié Aurora, grófn, K. 4. nvére,
szül. Stadeben 1662 máj. 8., megh. Quedlln-
bnrgban 1728 febr. 16. Anyja halála atán 1694.

a drezdai iidvarl>a ment, hogy eltnt öccse (1. K.
4.) érdekében lépéseket tegyen. Itt szépségével
annyira megnyente //. Ágost szász vál. fejede-

lem tetszóeót, h(^y az kedvesévé tette. E vi-

fflonyból szülot<'tt 1696 okt. 28. Szász Móric
beroeg, ki mint francia hadvezér tnt ki (Ma-
réchal de Saxe). A viszonynak ezután vége sza-

kadt s K. a qnedllnburgi zárdába vonult vi.ssza.

melynek 1701. fnöknje lett. 1702-ben II. Ágost
megbízásából (állítólag) XII. Károly svéd király-
nál járt diplomáciai megbiaásban, de a ngylöl
királyra semmi hatást ewn tett. 1706-ban végleg

visszaTonnit a kolostorba. Bmlékiratait Oramer
adta ki (Leipzig, 1836, 2 köt.). V. ö. (hrmn-
Wiersbitzky : Maria Aurora Gráfin von K. (Ru-
dolstadt, 1902, 3. kiad.).

3. A'.. Ütto Wilhelm, gróf, hadvezér, K. 1. fia.

szül. Mindenben 1639 jan. 15., megh. Methoniban
((íörögország) 1«)88 szept. 25. Nagy müvolteógre
tett szert s 1661 óta mint diplomata mködött
Angliában, Franciaországban és Németország-
ban, 1668— 74-ig francia katonai szolgálatban

állott. 1675-ben a fehrbellini csata után tátornag)'

lett és a svéd sereg fvezére. Hsiesen harcolt

Pomerániában, de 1678 okt. 25. Stralsundban

kapitulálni volt kénytelen. XI. Károly alatt el-

veszítvén birtokait, 1685. a császári seregbe lé-

pett ós részt vett Érsekújvár ostromában. 1686-

ban a velencei köztársaság fvezére lett s gyzel-
mesen harcolt a törökök ellen Navarino, Nauplia

és Athén mellett. Ez utóbbi ostrománál (1687)

pusztult el a Farthenon (1. o.). A gyözelmas had-

vezért nemsokára a pestis ragadta el. Velence

szobrot emelt emlékének : Semper victori felírás-

sal. K. élet<H megírta Geijer (Stockholm 1847).

4. K, PhUipp Ghristoph, gróf, K. 3. unoka-
öccse, szül. Stadelien 1665 márc. 14., eltnt 1694
júl. 1. Fiatal korában beutazta Ágost .szász trón-

örökössel Itáliát, majd mint szász ezredes 1685.

és 1686. hazánkban harcolt a törökök ellen. Ez-

után a hannoveri vál. fejedelem szolgálatába lé-

pett. Itt késbb azzal gyanúsították, hogy György
ti'ónörökös (a késbbi I. György angol király) ne-

jével, Zsófia Dorottya hercegnövel szerelmi vi-

szonyt folytat. ElUensógei valószínleg meggyil-

kolták, mert 1694 júl. 1. nyomtalanul eltnt.

A Palmbladiól 18 17. kiadott levelezés (K. és a

hercegn között) a hannoveri udvar érdekében

készült koholmány. V. ö. Fr. Bülau, a Greheime

Gcschichten und rát^^elhafte Menschen 12. köt.-boi

(Reclam üniv. Bibi. 1901).

Königssee (Bartholomnussee), Bajorország

berchte!*gadoni járásában lev tó 601 ra. magasan
a 2714 m. magas Watzmann s a Schönfeldspitze

(2651 m.) közt, 188 m. mély, 8 km. hosszú, 1 km.
széles, 5 2 km* terület, a Ke.>í.>^lbach folyik belé.

Közel hozzá van egy búcsújáró kápolna, a St.

Bartholomá-templom s egy vadászkastély 1731-

bl. Szt. Bertalan napján (aug. 24.) sok búcsú-

járó keresi föl. A K,-t egy omlás választja el az

Oberseetl.
Eönigsspitze, az Ortler-Alpok második leg-

magasabb csúcsa (3857 m.).

Königsstohl, 1. a német császárok történeté-

ben híressé vált hely a Rajna balpartján Rhens
városka alatt. — 2. K., hegycsfics (568 m.) a

Schwarzwaldban Heidelberg mellett.

Königstein, város Drezda szász keríUeti kapi-

tányság Pima j.-ban, (i9io) 4802 lak., gép- ós vas-

gyártással, hidegvízgyógyintózettel (Königs-

brunn). Szorosan K. mellett, az Elbétöl balra van
K. vára, amely már a XII. sz.-ban mint Nóvum
castrum szerepelt. Azóta többször cserélt gazdát,

míg végre a XVI. században a szász hercegek

birtokába került. 1756-ban Nagy Frigyes Itt kény-

szeritette meghódolásra a szászok 16,000 fbl
álló hadseregét. 1849-ben II. Frigyes Ágost talált

itt menedéket. .\ vár a bevehetetlenség hírében
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áll, noha igazán kömény ostromot eddig nem
kellett kiállania. V. ö. Kíemm, Der K. in altér

und neuer Zoit (Leipzig 1905).

Königs- und Laurahtte (Vereinigte K.), Né-

metországegyik legnagyobb bánya- ós kohó-részv.-

társasága. Telepei : Königshütto, Laura kszén-

bánya, Laurahtte, Dubensko bánya, Katharinen-

hütte stb. 21,000 munkást foglalkoztat.

Königswart (Kinzvart), város Plán cseh kerü-

leti kapitányságban, vasút mellett, (i9io) 2100 né-

met lak., a Metternich hercegi család 1691. épült

kastélyával. Mellette van K. fürdhely 5 vasas

és savanyúvízforrásokkal. V. ö. TJrhan, Ge-

schichte der Stádte Königswart und Sandán (Mies

189 1).

Königs-Wusterhausen, falu Potsdam porosz

kerületben, a Ntte és vasút mellett, (i9io) 4380
lak., szarutárgyak készítésével, malomiparral. A
német császár udvari vadászatokat szokott itt

tartani.

Könnem (Cönmni), város Merseburg porosz

kerületben a t'uhne és Saale közt, (i9io) 4254 lak.,

vasöntkkel, cementgyárakkal és kbányával.
Könny, a K.-mii"igyek váladéka, illetleg an-

nak keveréke a köthártya nedvességével, amely
utóbbi ügy tekinthet, mint egy laposan elterül

K.-mirigy. Normális körülmények közt napi

mennyisége kb. 3—6 cm^re tehet, különös in-

gerek hatására sokkal több lehet (könnyezés, sí-

rás). Vegyhatása alkalikus, fajsúlya valamivel

nagyobb a vízénél ; gSVo vizet, 0-5''/o fehérjét s

majdnem l'5Vo konyhasót tartalmaz, ezért íze

ersen sós. A K.-mirigyek a küls szemzug fö-

lött vannak elhelyezve s úgy a szimpatikus ideg-

rendszer, mint a háromágú ideg (némelyek sze-

rint az arcideg) izgatása révén mködésbe hoz-

ható. Az elválasztott K.-folyadék a fels szemhéj

szélén lev számtalan nyíláson át a szem felüle-

tére csorog, azt megnedvesíti s a pislogás által a
bels szemzugba tereldve, ott meggylik (K.-

tócsa). Az ide i)emerül K.-pontokon keresztül a
K.-tömlbe jut s abból az alsó orrjáratba. Fel-

adata a szem felületét a száradástól s különböz
más inzultusoktól megvédeni.
Könnycsatorna (ductiis nasolacrimalü-), a

szemgödör fels faláról az orrüreg alsó járatába

vezet, lefelé tölcsérszerüen táguló cs, mely a

felesleges könnyet vezeti az orrba. Nyílásánál

gyakran egy billenty van (Hasner-féle billenty).

Gyuladások a K. raegszüktilésót okozhatják.

Könnycsövecske (canálicubis lacrimalis). 1.

Könnykészülék.
Könnyelmség, a cselekvés következményei-

nek meg nem fontolása, a bekövetkezhet bajok-

nak meg nem gondolása, föl nem vevéso.

Könnyezés olyankor keletkezik, ha a könnye-
ket az orrba elvezet csatorna a könn^i'olyadékot

nagy mennyisége miatt v. pedig a csatorna meg-
Hzükülése vagy elzáródása miatt nem képes leve-

zetni. A szemben felgyüleml könnyek ilyenkor

az arcra csordulnak, üyuladtszom ombor(<knól

a K. a könnyfolyadók termelé-sónek fokozódásá-

tól ered.

K. (növ.) alatt értjük a növények sebeibl ki-

szivárgó vizet, amely megjelenik a föszár, ill.

A törzs. ágak. levelek v. gyökerek levágásakor

v. megfúrásakor és kapcsolatos a gyökérnyomás-
sal, amely er a vizet a törzsbe v. a szárba hajtja.

A fakönnyezést, favérzóst, K.-t régi id óta isme-

rik a szoll metszésekor ós a nyírfa megfúrása-
kor. A K. iu(!gjelenésére az évszak, hmérséklet,
st a fény és a nehézségi er is befolyással van,

pl. a szUö januárban, a nyír decemberbon és

januárban, a borostyánszöU novembertl áprili-

sig nem könnyezik. A K. folytán megjelen víx

mennyisége is tetemes, pl. 12 éves nyir 7 nap alatt

36 litert adott le ; az Agavé K.-e a kivágott virág-

zati i1igy helyébl naponkint 7 5 1. és a K.
4—5 hónapig tart. A K. folyadéka nem tiszta víz,

hanem tartalmazza a talajból kioldott szervetion

vegyületeket és ezenkívül a növényben meglev
szerves vegyületeket, mint oldott fehérjonemü
vegyületeket, de különösen szénhidrátokat, pl.

cukrok tekintélyes mennyiségét. Némely növény
K.-folyadéka oly sok cukrot tartalmaz, hogy be-

lle cukrot nyernek, pl. az északanierikai cukor-

juhar ós szakálasjuliar nedve 0'5o/o cukrot tar-

talmaz, úgy hogy egy fa 2—3 kg. cukrot is ad.

Könnyez gomba v. fin gombn (uöv.) íi. rn.

házi gomba.
Könnyfisztula, 1. Könn>jtömlögynla'J''<'<.

Könnyfü (növ.), 1. Coix.
Könnykészülék (apparátus lacrimalisj, :»

könny elállítására és levezetésére .szolgál. A
könny elállító része a könnymirígy (l. o.), hon-

nan a váladék a két szemhéj s a szemgolyó által

közrefogott résbe, a könmjpatakba jut. Ezen át

a fels szemzugban lev könnylócsúba kerül. Itt

kezddik a könnylevezet készülék, mely áll a

szemhéjak szélén lev könnypontokból, a kéi

könnycsövecfkéböl, az ezeket magába felvev
könnytömlöbl (dacryocysta) s akönnyvezdékböl.
A könnytöml a szemgödör orr felli falán

fekv, bor.sónyi zsákocska, amely a könnycsont
gödrében fekszik.

Könnymirigy (glandala lacrimalis), a szem-
gödöi- fels küls szögletében fekszik, kötszö-
veti sövény által elválasztott két mirigybl áll.

Tág csöv mirigy, mely váladékát, a könnyet
finom csövecskék útján bocsátja a köthártya
boltozatába.

Könnypatak (ririis lavrinxtlis), 1. Könny-
készülék.
Könnypont (puudnm Utnimalf). 1. Knnny-

készülék.

Könnysipoly, 1. KönnytömlgyiUadás.
Könnytartó palackok, így nevezték tévesen

az antik sírokban talált üvear- v. agyagból való

kenöcstartó edényeket.

Könnytócsa (lanis Id-yinudis), l. Könny-
készülék.

Könnytöml (ddcri/nci/.siis. saccus lacrima-
lis), a bels szemzugban a br alatt fekv töml,
melyben a könnytócsából a ktinnycsövecskék ál-

tal odavezetett könny felgylik. A könnyvezeték
(ductus nnsolacrimalis) révén összefügg az alsó

orrjárattal. Gyuladásai (dacryocystitis, 1. Könny-
tömlögyuladús) a szemet is veszélyeztetik ; geny-
nyedéso áttörhet a br felé (aegilops) s álland<)

köunysipolyt (tlsztulát) hozhat létre.

Könnytömlgyoladis rendszerint olyankor
támad, ha a könnyeket a s/.emlxM az orrba elve
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xotö könnyoBatoma alamoly okból annyira mog-
fizükül. hogy a könnyök rajta keresztül lo nem
folyhatnak. A szkült hely fölött pangó kUnny-

folyadékban a szembl odajutott baktériumok

*>röMn eUsaporodnak és gyuladást keltenek a

könnytömlö f^': * '• nyálkahártyában. iCn-

nek genyas lulti i'S kitágítja a
•>"•>> '-.nilöt. i. . ik a kiinnytümló tá

/ a /.;'.\. f( ilyaJók a könny-
• Wi'M ut .j . '"íO'og vissza (dacryo-

«•>- iiicft). A ^yiiladás átterjedhet a
ktii i.ixiiyozó szövetekre is, amikor az-

után ,; I tájóka igen megdagad, meg-
vtír I-

_ i'.söbb a bór eg>' helyen felpu-

Imi, ti , . 1 1. u lályog kifakad. A nyílásból egy
idi'iií :--n,. ..iniik ki, majd a genyedés megszn-
tével a nyiliis jiUandósul és ezentúl a szemból a
könnytömlübe futó könnyek ezen át folynak ki

az arc Wrére (könnysipoly, könnyflsztula). A
könnytömló betoírst-íípit néha csatorna szondázá-
sával, lo;ítöbi)ször azonban csak a tömló teljes

kiirtásával lehet nicjíszüntetni. A könnytömló
betegsfírei nagy tojókat okozhatnak, mert a
könnytömítibon nagy számmal szaporodó ge-

nyeszt<i baktériumok igen könnyen megfertózhe-

tík magát a szemet és olykor vaksággal végzd
súlyos szemhartyagyiiladásokat támaszthatnak.
Könny csapatok, régebben a három ffegyvor-

iiom .r\ii,,..<ai,', lovasság, tüzérség) akként ki-

egt jípzett és felszoi"elt csapatai, hogy a
lölii . ...... knál gyorsabban és kitartóbban mo-
zoghassanak s oly akadályokon is gyorsan át-

hatolhassanak, melyeken a többiek átvezetése

nehézségekbe ütközött volna. Fürge, intelligens

«'"S men^ omberekból állították össze és könny
lovakkal meg kisöbl ág>-úkkal láttákéi. A K.-at

fóleg a felilorít és biztosító szolgálatban és nagy
i-sapattüniegok mozgatására nem alkalmas vidé-

keken mködtették. A jelenkorban a hadseregek
valamennyi csapatait a K. módjára szervink ; a
múlt század közepéig azonban a gyalogságnál a
vadászok, voltigeurök, a hu.szárok és dzsidák és
a könny fittek voltak K.-ok.

KönnyfiosOTfiek (Levirostres), régebbi madár-
tani rendszerekben a kszó madarak egyik cso-

portja, ahová a kakukhoz hasonló, hosszú szárny-

fed tollú, ers vállizmú, kis lapos nyelv és

különböz alakú, de többnyire könnjü nagj'csórfl

madarak tartoznak.

Könny fémek. A fémeket régeblwn fizikai sa-

játságuk, fajsúlyuk alapján osztályozva, azokat
nevezték K.-nek, melyeknek fajsúlya 5-nél ki-

sebb ; az ennél nagj'obb fajsúlyúnk a nehéz fémek.
Ellenére annak, hogy ez osztályozás nem tudo-

mányos érték, az elnevezést gyakorlati szem-
pontból gyakran még ma is használják.

Könnyfl kezek v. gyönge kezek a tózsde vilá-

gában azok a spekulánsok, akik jelentékeny tke
fölött nem rendelkezvén, korán kénytelenek sza-

iMidulni engagementjaiktól, mivel nem képesek
n kedvez!)!) konjunktúrát kivárni.
Könny lovasság, 1. Könnyít csapatok.
Könny töltény, a lövészetben való kikép-

/.•'sro használt gyakorló töltény, mely a célto
Utódve szétfreccsen s igy a környéket kevésbbé
veszélyezteti, mint a reiicles éles töltény.

Könnyzacskó a. m. kömwt9ml(\. o.).

Köny ós összetételei, 1. Könny.
Knyomás (litográfia), rajzoknak kémiai kré-

tával, tintával v. véséssel valamely klapon való
olyatén megrögzítése, hogy róluk megfelel
festékezés útján lenyomat nyerhet. Lényegére
nézve a K. a réz- és fametszt'S között foglal

helyet. .Mert míg az elsnél homorú, a második-
nál domború rajzú dolgot nyomnak, a K.-nál (ki-

véve a karcoló és vé.só eljárást) a rajz magán a
klap síkján fekszik. A K. alapelve u víz és olaj

nem keveredhetségén alapszik. Ha valamely
követ, amely víz v. olaj felszívatására egyaránt
alkalmas, bizonyos helyein olajjal itatunk, úg>'

a k e helyeken késbb nem vesz fel vizet ; ép
úgy a k vízzel itatott részei csak vizet vesznek
föl. Az ú. n. litográfiái k porózus mészpala.
Legjobbak a solenhofeniek. A köveket 5— 10 em.
vastag lapokra vágják s homokkövei simára csi-

szolják. A már nyomásra használt kövek csiszo-

li'is útján ismét használhatók. A K.-nál negatív
kf'pet rajzolnak a köre s a k többi részét vízzel

itatják. Nyomás közben aztán csak azok a részek
veszik fel a festéket, amelyek víztói mentesek.
Hogy a fehéren maradó részeket biztosítsák a
festékozdéstl. salétromsavval maratják s az-

után gummival bekenik. A gummizás következ-
tében a festék csupán a rajz vonalaira tapad.
A kre rajzoláshoz leginkább a litográfiái kré-

tát használják, a rajznak tollal való rajzolása
litográfiái tintával történik. A nj'omásra való
elkészítés mindkét rajzmódnál egyforma. Kü-
lönbözik ezektl a kkarc (1. o.), mely hasonlatos
a rézmetszés eljárásához. A vés eljárásnál nem
maratnak, hanem a fenyókoromból és vízben
oldott gummiból álló fedrétegbe vésik karcoló-

tvel, v. mélyebb helyeken vésvel a rajzot. A vé-

sett helyeket olajjal itatják, hogy csak azok a
helyek festékezdjenek, a fedréteget pedig le-

mossák.
A magas nyomású litográfiát akrográfiának

V. lüotipiának is nevezik, ezzel utánozták a fa-

metszést. Ennél a világosan maradó részeket

maratták, hogy csupán a rajz maradt meg ki-

emelkeden és így könyvnyomó sajtón is lehe-

tett nyomni a lemezeket. Ide tartozik a tipolUo-

gráfia is. Az antitipolitográfia v. negatív nyo-
más az, mikor a rajzot vagy szöveget átnyomás
útján viszik a kre. A színes nyomás azáltal kü-

lönbözik a közön.séges K.-tól, hogy több k szük-

séges hozzá, melyeken a rajz egyes részleteinek

különböz színei vannak meg és ezeket bizonyos
sorrendben nyomják egymás után. Ebbl kelet-

kezett a kromolitográfia v, litokrómia, ha aqua-
rell-festményt utánoznak: aqíiarell-nyomásnak
is nevezik. Az olajnyomás szintén ebbl szár-

mazott. A kromolitográüai képeket úgy állítják

el, hogy a reprodukálandó kép összes kontúrjait

a kre pauzálják, errl azután több nyomatot
készítenek preparált papirosra és azokat átnyom-
ják a kre. Annyi levonatra van szükség és annyi
kre, ahány szint használnak ; ez váltakozik 6
és 20 között. Az egyes színek köveit, ha ki van-
nak dolgoz\'a, külön és megbatározott sorrend-

ben nyomják) Az olajnyomatokat azonkívül, hogy
hasonlóvá tegyék az eredeti fostmény vásznához.
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még préselésnek vetik alá, olyan köröl vagy
<'inklemezröl, mely göröngyösen van maratva,
hasonlóan a vászon szálaihoz, ezáltal megkapja
a kép a kivánt érdessóget, azonldvai még flmász-

szal is átnyoraják. A fotolitográfía réz- és fa-

metszetek, kéziratok sokszorosítására szolgál,

li. még Autográfia.
A knyomás csak kisebb példányszám esetén

történik közvetlenül az eredeti metszetrl, ha
nagyobb példányszámról van szó, megfelel
számú átnyomatot szoktak készíteni. Erre a

célra átnyoiuó-papirost és átnyomó-festéket hasz-

nálnak. Az átnyomásnak háromféle módja van.

A legmegszokottabb az, mikor az eredetirl nyir-

kos átnyomó-papirosra vett levonatot rajzos felé-

vel a száraz köre fektetik és több, fokozatosan

ers nyomás.sal a köre nyomják, azután szivacs-

csal nedvesítik és újabb nyomást adnak neki

néhányszor, azután a követ meleg vízzel leöblí-

tik és a megpuhult átnyomó-papirost leválaszt-

ják róla óvatosau. Átnyomásra használják még
a köpcipirost (1. o.) is.

A k. külön erre a oélra konstruált knyomó
.sajtókon (1. o.) történik.

Mvészeti szempontból a körajz rokon hatású

és stílusú a ceruza-, kréta- vagy toUrajzzal s a
legnagyobb mértékben megengedi a kéz szabad

rajzoló-futamát, miáltal jeles mvészek kezén a
körajz a mvészi rögtönzésnek és szabad vázlatos-

ságnak tág teret nyit s ezzel rendkívül érdekessé
válhatik. Ezzel a lehetséggel bven éltek a nagy
francia mvészek (Raffet, Daumior stb.). A színes

körajz nagy példányszám elállításánál gazda-
ságos lévén, csakhamar kiszorította a kézzel szí-

nezett grafikai lapokat s módot adott a könyv-
iparnak arra, hogy illusztrált könyveit aránylag
olcsó áron sokszín képekkel lássa el. A színes

körajz létet adott a XIX. sz. egyik jellemzetes

grafikai mfajának, a színes plakátnak, amely-
nek mvészi fejlesztése elssorban francia mvé-
szeknek köszöiüiet. Oly mesterek is foglalkoz-

tak vele, mint pl. Puvis de Chavanms. Magj-^ar-

országon a körajz technikájával elállított els
valóban mvészi plakát a naqyhányai mvészek
(1. 0.) kiállításait hirdette. Azóta Márk Lajos,

Vaszary János, Rippl-Rónai József s más ki-

váló mesterek kezdeményezése után felette fel-

virult a mvészi plakát. Ezen a mfajon kívül

önálló vagy albumba fzött sokszín körajz-lapo-

kat is adtak ki magyar mvészek (a Könyves
Kálmán r.-t. kezdeményezésére ós kiadásában).
Nagy lendtiletot kapott nálunk a körajz mvészi
szempontból az Iparmvészeti Iskola újjászerve-

zett grafikai tanfolyama révén. A mvészi érték
körajzot minden nagyobb mvészeti múzeum
gyjti. A leggazdagabb nálunk e téren a Szép-
mvészeti Múzeum, amelynek grafikai gyiijto-

ményo minség dolgában elsrangú.
Már 1788. kísérletezett Schmidt Simon bajor

udv. káplán a K.-sal, de mégis Senefelder Ala-

jos (1. 0.) a voltaképeni föltaláló (1796). Azóta
óriási módon fejldött a K. A kromolitogratiával
elször Záhn professzor foglalkozott 1827-ben.
A K.-t csakhamar szolgálatába szegdtette az
illusztrált folyóiratok egész sorege. A nehézke-
sebb fametszet helyett francia képes- ée élclapok

szívesebben közöltek illusztráció gyanánt kraj-
zokat ós gyakran elsrangú mvészekkel (mint

Daumier, Gavarni stb.) készíttették azokat. Ily

illusztiíációk révén vált világhírvé s ma is rend-

kívül becsessé a Parisban megjelent Charivari
(1. 0.). Csak a körajz könny és gyors technikája

tette lehetvé, hogy a XIX. sz. derekán szinte

elárasztották a közönséget az ü. n. divatlapok és

illusztrált regényfüzetek, llyfajta rajzokkal (di-

vatképek, híres személyek arcképei stb.) nálunk
legszaporóbban Barabó^s Miklós (1. o.) látta el a
lapokat. Míg a fotografikus reprodukció fejletlen

volt, a körajz eszköze volt híres mesterek képei,

szobrai reprodukciójának is. Egész képtárakat ad-

tak ki litografált másolatokban s ezáltal a drága
metszetek megszerzésére nem eléggé módos kö-

zönség is megismerkedhetett a mvészet kincsei-

vel. Nálimk a Képzmvészeti Társulat adott ki

tagsági jutalékul egy sor ily reproduktív körajzot.

V. ö. (Seríe/e/ííer, Lehrbuch d.Lithographie (Mün-

chen 1818); Nenhürger, Farbendi'uck auf der

Steinpresso (Berlin 1867) ; Hesse. Die Chromo-
lithographie (2. kiad. Halle 1900) ; Haynié, Der
litographische Umdruck (Frankfurt a. M. 1900).

Knyomatos. Litográfiái úton sokszorosított

jelentés a nap eseményeirl a hírlapok számára.
Többféle K. van. A helyi éiiesítö (Budapesten a

Hircsamok, Magyar Híradó stb.) helyi, rendri,

törvényszéki stb. hírekkel látja el a lapokat. Táv-
irati hírekkel szolgálnak a távirati ügynökségek
K.-ai (Budapesten a Magyar Távirati Irodaath.).

Speciális fajtája a K.-nak a félhivatalos K., amely
fentartójának vagy támogatójának, pl. a kor-

mánynak szándékairól, terveirl és elhatározíi-

sairól hoz — nem hivatalos fonnában ugyan —
hírt vagy cáfolatot.

Knyomó sajtók némiképen különböznek a
könyvnyomósajttíktól.A litográfiái kézi sajtón pél-

dául nem a tégely egyszer nyomása hozza létre

a nyomtatványt, hanem a nyomórésznek szélé-

hez való ers dörzsölödés. A legkorábban hasz-

nálatos léces sajtó frésze olyan szerkezet volt,

amelynek segélyével a kövön lév papirosra er-
sen rányomódott a léc s ez alatt húzódott el a kö.

Késbben olyan gépet szerkesztettek, amelynek
fels nyomó része szilárdan állott s a követ az

alatta lév csillagformájú rész vitte elre-hátra.

A hengeres knyomógép (gyorssajtó) e gépnek tö-

kéletesítése, amennyiben a szilárdan álló fels
nyomórészt fölcserélték a tengelye köröl forgó
hengerrel. A k folytonos áztatását itt külön ké-

szülék végzi. A kézi sajtókon, ha nagyobbkövekrl
nyomnak, csak 200— 3(X) példány nyomható na-

ponkint, kisebb kövekrl ICXX) példány is nyom-
ható. A litográfiái gyorssajtón napjában 6—8-szor

ennyi nyomást lehet végezni.

Könyök (cuhitiis), a felkar és alkar találkozási

helye. Itt van a K.-izület, melyet a felkarcsont,

orsóosont és singo.'^ont alkot, s amely hajlítást,

nyújtást s az alkar forgatását képes végezni,

mint kombinált forgó és csavarizület. Az elüls
felszínen a K. mint K.-hajlat vagy K.-árok mu-
tatkozik, hátul a singesont ers nyujtványa, a

K.-kampó (olecranon) emelkedik ki s az emellett

lév barázdában halad & feltüetesen kitapintható

singideg (n. nlnaris).
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K. az áUat eliUaö végti«jáau alkar fels ve-

Kének bátulaó része, indyneksiUárd vasát az al-

kart alkol6 kétcsont : asorBÖosoiit(nidlii8)ée a K.-

i-8ont (singosont. u\am), k&rtU csupán az utóbbi-

nak a K.-í>S4>ntnak f^iö Tégén hátul lev dudor,

a JL-ifáb (<HecranoB) alko^ As állat küuyöke

eask sseriat fTméasetoietteg ugyanazon mog:-

t6M6 beljreo van, mint az emberé. — A ló kü-

ny<Dán elforduló koros duzzanat a patkókelés

(xiém. SMttmUe). mely (mnaii nyorto novct, mert

rsodena a pattcá ssrtcaiaak (nóm. StoUent nyo-

máM okoiaa és pedJg többnyire ol>' kohe^j (fulia-

doa6) lovakon, melysk el&ldö lábaikat behajlítva,

MxkMt magok alá ssedve nyugodnak.

Könyök, kisk. Nyitra vni. nyitrai j.-ban. (loio)

278 tót ós magyar lak. ; u. p. ós n. t. Nyitra.

KiayQkeaö. a osövewlék bi^jlásaiba vagy el-

ágaiásaiba való olyan es, mely derékszög alatt

hajlik. A gáineaifl testekhez sarkos, a csepp-

folyós testek vajwtéoéro pedig ívben hajló K.-ket

használnak.

Könyökemelö, sajtóknál nagy nyomass iútesí-

tésére való emeltyknek könykszerú csoportosí-

íiiMstíí alkotntt szerkezet, melyet szöllösajtókhoz,

kzúzókhoz és máspopokhoz általábanhasználnak
Khxvíö\>.-ii(\\x9XoT\iA.XAsztronómiai mszerek.
Könyökérintkeaés, katonaságnál a szomszé-

dok laza tTintkezése a sorban.

Könyökia. 1. Járom és Favázas fal.

Könyökfal. köui/ókíöfal, korlátfal. kónemü
anyagból épült SO— 90 cm. magas fal az ablak-

nyilások elótt. Geréfffal-n&k v. karf'al-nak is

nevezik. AzerkélyeknóLterraszoknál alkalmazott

án«'rt K. at Italusztrád-nak hívják (1. o.i.

Könyökl, I. Ablak.
Könyökl párkány. 1. l'árkánif.

Könyököe boltk, kkockákból 6zorke«JZtett

boltíiajtásoknidE ai a boltköve. melynek alsó része

hézagos irányban megy a bolthajtás köz^ipon^
f(>ló. foIs réssé pedig két vizszinteis lappal a vlz-

>ziiit4>s k- vagy tégiarétegekbe nyúlik be.

Könyököe pduit. egyszerbb, közönségesebb aj-

tókat a b(M(^hez orósítö pánt, melynek könyökös
titnn^ nu^engedi azt, hogy kinyitáskor az aj-

tót egimwn a fisl mentében lehet fektetni. Kivet-
pántnak Is hívják.

Könyörg napok, 1. Kérönapok.
Könyörületesség n in. irgaunasság (i. o.).

Könytöml, 1. K<>untjtönúö.

Könyv igör. bibÍDif = papjTus-káka, mely-
bl a papir készült, innen biblia : lat. liber =
háncs 8 innen könfft^J valószinüleg a göngyöl
= volumen, a volvere szótól, jolent oly egéet,
mely együvé fúzött vagy kötött papirusz, papir,

hártya, pergament lemezekbl áll akár tisztán,

do kivált beírva vagy nyomtatva, de jelenti egy
nagyobb mú egj- részét is. Elzi a görög-római
pairimsz V. br írott-tekwosek és as össaekötött

római viasirtáblák (talmlae) A valódi könyvek
anyaga eUbb pi^faruss (III— IV. sz. Kr. u.) s

azután a |)ergament majd a IX. sz.-tól kevé.ssé a
IMimut- fs a Xlil. sz.-tól n rongypapír lett; a mai
lapokból üs.</«fúzi»tt vag>' kötött (oodex) alakját
Kr. u. az I. sz. k«>zep«'n nyerte. TennéSMteseo
a könyvnyomtatás feltalálátjáig csak kéziratos

könj-rek voitnk. .\ mozgatható l)etitkkel nyo-

mott könyveket megeMaték a fatiMáSk egyoldalú
nyomású fOzetek. A pergamontkóziratok gyakran
rendkívül díszesek, miniatrökkel díszítve, bí-

borra, feketére fec^tett perjramentlapokra arany.
esOst-festékkel írva (Codox argenteus, Upsala

;

Codex Grimani, Velence stb.) s a középkorban
egész festiskolák voltak ez irányban. Az els
mozgatható botús nyomtatványok a kéziratos

könyveket törekedtek utánozni úgy rövidítéseik-

bon, mint kézzel festett kezdbetUikkeL, miniatr-
jeikkel, rubrikáhisnikkal. A fa- és rézmetsnlsk-
kel díszítés ké.-^bbi. A nyomtatott díszítések Pást
és SchölTer Psalteriumábon fordulnak el elsaör
1467. s az els famet^izetekkel díszített K. Torqoe-
madaMeditationes-e(Uirieh Hahn, Roma) 1467-bl.
Ezóta gyorsan elterjedtek, úgy hogy híres festk
(Cranach, Dürer, Geoffroy Tory, Jean Coosin,
Du Cereeau stb.) készítettjük fa-, rézmetszeteket,

kezdbetket, melyeket a XVII. sz. második felé-

tl a szép rézmetszot címlapok, st egész réz-

metszetú lapí)kkal nyomtatott könyvek követtek
a vignettás, rézmetszetekkel illusztrált könyvek-
kel, melyek elnyomták a fametszetet. A XVllL sz.

második felétl a K.-kiállítás teljesen üzletsse-

lüvé lett s mindenütt nagy hanyatlás állott el.
Kivált a francia forradalom után mintegy fél-

századig nemcsak a kiállítás, hanem papir, mi-
nség, minden rosszabb lett. A romanticizmus
kora óta emelkedik újra a K. kiállítása egész

máig s a K. mvészi díszítésén a technikai esz-

közök tökéletesedés»';vel újra mftvószek is nagy
arányban foglalkoznak (illusztrációk, lap-, záró-

díszek, fejlécek stb.). Amatr-könyvkiadások
egyes ily célra alkalmas irodalmi mveknek
gyjtök (l. Gyjtés) részére kevésszámú— rend-
szerint számozott — példányban kszlö dísseu

kiadásai, régibb v. újabb mvészeti stílben, finom
papíron, drága anyagú díszes kötésekben.
hodaimm. Birt, Dm Mtike BMhweaea, BerUi 18S8 ; Wat-

teabach, Dss Sciuiftwmei im llitteUlto-, 3. tiad., liOipsi^

18M ; Lnther, Bodidnick iia4 BídMchaiaek der alt«a fki-
•ter (Berlia 1901 > : W. Crane, Of tke deeontiTa UlastratíaM
o( boi^old aad aew (Loadoa 1886. aéivetfll Leipaig 1901,
t. kiad.) ; Pataaoi. Books aad tkair makera ia tke aiiddle

aire* (New York ISSS); Pollard. Barly Utwtmtad books.
lioadoa 1893 ; Boarexra Éd., CoaaaiMaaeea aéceatilrM k
na bibliophjle, ParU 1899 ; Cia Alb.. Cae MbUotMqM. I—V..
o. 0. 1903—1908 ; Daakó i., A fraacia kAijTdia a raaals-
•aace-komakbaa, 1886; Snaa TaaUa, A ktayr récaa é«
BMak, 1888; Ma^ar KSajTTaaenile. I|MÍnBÍTéaet, lugrar
Nymadásut c. folyóiratok «tb.

Könyvadós az az adós, akinek tartozásáról

könyveinkben feljegyzés van, ill. szorosabb érte-

lemben az az adós, akivel szemben követelésün-

ket csakis a könyvben való feljegyzés alapján

tudjuk igazolni. A kifejezés szoros kapcsolatban

van a kön.\'vhítel kifejezéssel, amely azt jelenti,

hogy a hitolt minden külön okmány és biztosíték

nélkül engedélyezték, tisztán a könyvekben való

megterhelés ellenében. Azaz ^?yén. aki ily hitelt

engedélyez, a k<>ny vhitelezó. aki ily hitelt élvez,

a K. L. Atlósság.

Könyvárus, I. Könyvkereskedelem.
Könyvbarit, I. BibliofiJ.

Könyrbeir gép, I. Jrógéi'.

Könyvbet, így nevezik a ny<)maa.s/.()k a kon.v -

vek, ujsau<>kstb.rende88z6vegbetit. 1. BetSnemek.
Könyvcímer, 1. Kxiihris.

KÖnyrdisz. I. KnnytyilsZÍt^s.



Könyvdíszltés U2 Könyvelés

Könyvdíszltés (I. a képmellékletet), a könyv
küls kiállításának mvészete. Eszközei a szöveg,

íiz illusztráció, a könyvkötés ós az exlibris. Sz-
kebb értelemben a K. alatt a könyv szövegének
és képeinek v. ékítményeinek egymással harmo-
nikus, mvészi kivitelét értjük. A K. a könyvvel
egyids. A középkorban legelször az egyház szent

könyveit diszítottékfényeson, különösen Bizánc-

ban, amely e téren Njiigat-Európának is mintául
szolgált. A szöveget fehér vagy biborszínre fes-

tett hártyán, arany- vagy másszlnú festékkel ír-

ták, a kezdbetket, homlokléceket, keretdíszítést,

cím-, szöveg- és záróképeket kifestették (1. Minia-
türfesiészet). A könyvnyomtatás a XV. sz. végéig
az írott kódexek K.-ónek rendszerét megtartotta,

de elemei fametszetek lettek, amelyek nem egy-

szer kiváló mvészek rajzai nyomán készültek.

A vonalasán metszett kezdbetket és képeket
snyomtatványokon utólag gyakran kifestették.

A XV. sz. elejétl kezdve elbb Itáliában, majd
Németországban a K.-ben is a renaissance stilus

érvényesül s a könyvnyomtatás fhelyein több-

nyire egy-egy kiváló mvész hatása alatt min-
denütt nagy föllendülést mutat. Így Velenczében,
Basel (Holbein), Nürnberg (Diírer), Augsburg
(Burgmaier), Halle (Cranach), Lyon és Paris vá-
rosokban. A XVI. sz. végén a K.-ben a rézmet-
szet terjed el. Anversbon a Plántin-Moretus-
nyomda dúcait Rubens és tanítványai rajzolják.

A rézmetszet a XVIIÍ. sz.-i K.-bon is általános
s alighanem az a körülmény, hogy a képeket és

a szöveget külön nyomták, vezetett ezek szerves
összefüggésének meglazulására. A XIX. sz. ele-

jén a K. nagyot sülyedt
; jóformán csak a könyv-

kötésre adnak valamit. Jó rajzolók az utolsó

két században mindenütt voltak, képeik azonban
könyvekben .sokszorosítva is önálló jellegek
s így tulajdonképen K.-nek nem tekinthetk.
A XIX. sz. hetvenes éveinek iparmvészeti fel-

lendülésével kapcsolatban a K. is új virágzásra
kél. Elször a régi stílusokat utánozza, különö-
sen az ú. n. dlszmvokbon, ahol a szövegnek
még mindig alárendelt szerepe van. Zichy Mi-
hály volt az elsk egj'ike, aki a képek és szöveg
harmóniájának szükj^éges voltát korunkban fel-

i.sraorto s Arany János balladáinak képeihez a
szöveget is sajátkezüleg írta. Képei plasztikus
hatásával szemben az angol K., mely a modern
K.-ro elhatározó befolyással volt, a síkdíszítés

jellegét hangsúlyozza s mintái középkori kódexek
és XV—XVI. sz.-beli nyomtatványok voltak.

William Morris, aki e téren irányadó nyomdá-
ját, a Kelmscott l*resst 1890. alapítja, még szolgai
módon utánozza ezeket. Walter Crano jóval ön-
állóbb és egyéni fölfogást mutat, tulajdonképen

az atyamestere a modem K.-nek, amely
Kurópaszerte angol hatíis alatt lendült föl, de
ma már mindenfelé, különö.son azonban Német-
országban, sok önállóságot mutat.

Irodalom. Kggor, Histoire du Livio, Haris 18»() ; \.. Pis-
Mro, I)e la typojfraphle et de l'harmonie de Inpage Inipri-

rnée, London im»8; Waltor Crane, Von der dekor.itiven
ninstratlon des Buchos in altér und nouer Zoit, Ijcipaijf

1901 ; RAth György, KönyvkiAllttási emlélc, Budapest 1882

;

('«akó Kleraér, A kOnyTnyomUtin ós könyvdíw(t»^s Ipar-
mllTÍgzcte. u. o. 1902.

Könyvdrájna v. dránuvi költemény, \- Dráma.

Könyvelés v. könyvvitel (ném. Buchhcdtung
v. Bmhfiihrwig, franc, tenne desUvresv. comp-
tahUité, ang. book-keeping, ol. tenuta dei libri),

általában véve minden rendszeres könyvezerfi
feljegyzés a gazdálkodó alany vagyonára, illet-

leg annak változásaira vonatkozóan. Szorosabb
értelemben K.-nek nevezik azokat a megállapí-
tott rendszerek szerint történ könyvviteli elszá-

molásokat, amelyek egyrészt a gazdálkodó alany
vagyona kezelésének ellenrzésére, másrészt gaz-
dálkodásának irányítására szolgálnak. A K.-nek,
hogy ketts gazdasági célját elérhesse, az egyén
vagyoni gazdálkodását kell nyomon követnie;
mivel pedig a vagyoni gazdálkodás formailag a
vagyon egyes részeinek célszer forgatásában
rejlik, a K. közvetlen feladata a gazdálkodó egj'^én

vagyonának és az események folytán abban vég-
bemen változásoknak rendszeres feljegyzése. Mi-
vel pedig a vagyon vagy annak részeinek nagy-
sága mennyiségekben (akár érték, akár más mér-
ték szerint) fejezhet csak ki, változások csakis
ezeknek a mennyiségeknek szaporodásában vagy
csökkenésében nyerhetnek kifejezést. így a K.-nek
a vagyon részletes feljegyzésein kívül csak két-

féle vagyonváltozást kell permanensen nyilván-
tartania, t. i. a növekedéseket és csökkenéseket,
erre pedig a legalkalmasabb formául a könyvviteti
számla mntatkozott. Minden gazdálkodó alany
gazdálkodása természetéhez képest annyi és oly

természet számlát fogköny velésében alkalmazni,
amennyit és amint szükségesnek tart abból a
célból, hogy egyrészt vagyonának kezelését ellen-

rizhesse, másrészt a kellképen csoportosított

adatokból képet alkothasson magának az elmúlt
évek gazdasági eredményérl és következtetést
vonha.sson gazdálkodásának további irányítására.

A K. tehát a gazdálkodó alany gazdálkodásának
vagj'oni stati-sztikája, amelyben a fölmerül ada-
tokat oly meghatíírozott szabályok és rendszer
szerint állítják össze, hogy abból a gazdálkodásra
vonatkozóan a lehet legtöbb és legvilágosabb
következtetés és tájékozódás vonható le.

A K.-nek általában két rendszenJt szokták meg-
különböztetni : az egyszer és ketts könyirviteU
vagy — amint újabban helyesebben nevezik — a
K.-i feljegyzéseket és rendszeres (szisztematikus)

könyvvitelt. A magyar kereskedelmi törvény
nem írja el a K. formáját, csupán arra kötelezi

a kereskedt, hogy Leltárán és Mérlegén kívül

rendszeres K.-t veze.ssen, melybl vagj^onának
mindenkori állapota és üzlet»'nek meneto felderít-

het legyen. Ennek a feladatnak kisebb üzletek-

ben meg lehet felölni az ú. u. egyszer könyvvi-
tellel, amely csak arra szorítkozik, hogy az ösz-

szes üzleti eseményeket történeti sorrendben fel-

jegyzi (Pénztárban. Naplóban, Számlakönyvek-
ben, RaktárkönyveklHín, Váltóköny\-ekl)en stb.)ó8

az így elkönyvelt adatokból csupán azokat csopor-

tosítja új szempontWjl, amelyek az üzletfelekkel

való tartozási és követelési viszonyra vonatkoz-
nak. (Folyószámla, Árúszámla, Szomélyszámla
V. egyszer könyvviteli Fkönyv.) Az egyszer
könyvvitel tehát, mint különféle K.-i feljegyzések
összessége, a vagyonváltozások történcíti (krono-
logikus, idsoros) feljegyzése által lehetvé teszi

azt. hogy a K.i feljegyzésekbl a vagyonállapot
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Itármikor me^oDStraálhatö legyen, de az üzlet-

meoeMl, ill. a gazdálkodás eredményérl csak a
legUí^bb flzlot«4cben adhat felvUágositást, ahol az
(események kis s/ámánál fogva az áttekintés kfi«

lün K.-i mfivolot niMktU is megvan. A ketts v.

n>nib<zpros kön\ s vit<>Iiioii azeeemények történeti

s(irrondj<-n kivítl niiiid(>n egyes K.-i adatot szám-
lák szerint is kell csoportoeitani, vagyis fel kell

jegyezni egyrészt azt, h<^ry az üzleti eset a va-

gyon egyes részeiben min változást okozott s

másrészt, hogy az okozott változás hatással volt o
' '"'oM eredményre s ha igen, milyen forráslxil

tt a kedvezd (nyereség), ill. mily okból

.. .„._ctt a kedveztlen (veszteség) eredmény.
A sídsztematikns könyvvitel kiindul a vagyon-

állapot fel.5»>!-'vztW'hól olykép, hogr>' minden va-
jryonrész ,it (aktíváknak és passzí-

váknak) s /i'tét. mint az üzlet tiszta

vagyonát kitlün tusáiniára írja. (Tökeszámla, tár-

sasválialatnái minden tagnak külön tökeszámlája
van, részvénytársaságoknál a kezd tiszta va-

gyont a részvénytke alkotja.) Ha a rövíAség^ed-
véért az aktiv vagyonrészeket J.-val, a passzívá-

kat (negatív vagyon) — P-vel, a tiszta vagyont
pedig T-vel jelöljük, akkor a K. kiindnló pontja

:

Á - P= T.

Az üzleti események folytán mind az Jl-ban,

mind a —P-ben történnek változások, melyek
mindaddig nem érintik a T-t, míg a vag>'on csak
formailag változik (pl. az adós fizet : több lett a
késiqpénz, de ugyanannyival kevesebb lett a kö-

vetessem), viszont nyereséget vagy veszteséget

eredményez üzleti eseteknél a Térteké a nye-
reséggel növft-ízik, ill. a veszteséggel csökken.

As Uiezak leteltével o szerint A a különböz vál-

tozások (a) után .4 -|- a lett, —Pa különböz
változások által— F-p lett, a T-hez pedig hozzá-
járultak a nyereségek (n), ill. veszteségek (v),

vagyis az eredeti vagycmáílapot a következ ala-

kot öltötte

:

A-\-a 'Pp=l-^(u-v)
ahol az egyenlet baloldala mutatja a gazdálkodó
vagyonát az üzleti idszak végén, mint az aktívák
«>8pas8zivák különbségét, a jobboldal pedig ugyan-
csak a záró tiszta vagyont mutatja, de mint az
üzleti kezd vagyon és az üzleti eredmény (nye-

i-eségek-veezteségek) összegét. így jut a rendsze-

ros K. két kfilönbözö úton a záró tiszta vagyon
inpg;iilai)ítá8ához és innen nyerto a «ketts» el-

liovezését ; azokat a számlákat, melyeken az aktí-

vákat és passzívákat tartják nyilván : rogyo)irész-

számláknak, azokat pedig, melyekben a ti.<zta va-

L'^'on válMzásait nmtatják ki : tlsztavagijouszám-
liknak (tókelielyottosít- vagy oredményszámlák)
nevezik. A vagyon kétiráujnj nyilvántartásának
«!redményo az, hogy minden egyes tétoIt okvetet-

lenül két hdym (.számlán) kell foljogjozni. Mert,
lia a vagj-onnövokedtí-ssol szemtion ugyanakkora
físökkonés jolentkezott, akkor az üzleti eset két
vagyonré.sz-.sznmlán kerül elszámolásra, az egyi-
ken mint növekedés (tartozik oldal, baloldal), a
másikon mint csökkené6(követel, jobboldal), ha pe-

dig a vagyonváltozás nem volt egyforma, akkora
különbséget, mintveszteséget v. nyereséget a meg-
felel tísztavagyon-számlára kell írni. Hogy a
tÍ8ztavagyon-6zámlákon mntatícoz<:> elszámolás

necsak ellenrzése, hanem egyszersmind próbája
is legyen a vagyonrészek elszámolásának, a köny-
vek megnyitásakor a tiszta vagyont a Mérlegben
a passzív (követel) oldalon könyvelik el, ami által

a Mérleg két uldala kiogyenlítödík ; ennek meg-
felelen minden nyereség továbbra is az ilie^*

tisztavagyon-számla követel oldalán, a veszte-
ségek pedig a tartozik oldalon szerepelnek, úgy,
hogy a tartozik és követel oldalak megegyezése
a ketts könyvitelben az egész K-en végighúzó-
dik, mint a K.-t jellemz számtani ellenrzés, ami
küls kifejezést is nyer az összes számlákból ké-
szült havi kivonatokban (nyers mérleg, próba-
mérleg), melyeknek a tartozik és követel oldalak
teljes megegyezését kell ígazolníok.

A'.-t formák. A szisztematikus v. ketts köny\'-

vitel összes elszámolásai egyetlen egy könyvben
egj-esülnek, az ú. n. Fkönyvben, mely egyenl
mmden üzletben, legyen az bármily fajú, bármily
nagy vagy bármily kicsiny. Ha mégis különféle

K,-í formák léteznek, azok mind csupán abban
térnek el egymástól, hogy 1. mikép készítik el
a Fkönyvbe való könyvelést, 2. miképen cso-

portosítják a több egyén által vezetett alap-

könyvekben foglalt adatokat, 3. miképen ellen-

rzik a Fkönyvet. A leglényegesebb és l^elter-
jedtebb formák a következk : 1. az egy alap-
könyves (francia) mód (az összes tétel elbb id-
sorrendben könj^eltetik el, azután számlák sze-

rint a Fköny\'ben) ; 2. két alapkönyves (olasz)

mód, melynél az idsorban elkönyvelend téte-

leknél külön könyvbe vezetik a készpénzzel kap-
csolatos eseményeket (Pénztár) és külön a többit

(Napló) 8 a kettbl szeiifesztík meg a Fköny-
vet ; 3. négy alapkönyi^s (német) mó<l, melynél
az eseményeket négy alapkönyvbe vezetik be

:

Pénztár, Beérkezett számlák, Elküldött számlák
könyve és Napló és ezekbl készül a Fkönyv

:

4. közvetett mód, mely a két vagy négy aiaj)-

könj'ves módból fejldött olykép, hogy a két v.

négy alapkönyv adatait a Fkönyvbe való átve-
zetés eltt egy külön könyvb(»n (Gyüjt-napló v.

Gyjt-fkönyv) csoportosítják és számlák szerint

egy-egy összegben vezetik át; 5. táblázatos
(amerikai ketts K.) mód, melyben az adatok
számlaazerú csoportosítása már az alapkön3nrek-
ben történik meg táblázatos összeállítás szerint.

(Ennek egy faja a logiszmográfla, 1. o.).

Elméletek: A ketts vagy szísztematikas
könyvelés igazolására különféle elméletek fej-

ldtek ki, melyek részint az elszámolást véve
alapul, matematikaiuk, részint a köny^'elé8 tár-

gyát tev gazdasági eseményeket, s mint ilyenek

gazdaságiak. A matematüu elméletek közül
említésre méltók a ketts számlasorú (mely a
vagyonrész-számlákat és a tisztavagyon szám-
lákat <^7má88al algebrailag szembe állítja) és

az eaységes számlasorú elmélet (mely a két

számlasort egymással kompenzálja); a gazda
ságiak közül az üzleti (mely a fnököt és üzle-

tét állitja egymással szembe), a titztán gazda-
sági (mely a saját és idegen tkét állítja az üz-

leti vagy-onnal szembe) és a reali.fztihis (mely
a készpienzt állítja az összes vagyonrészekkel
szembe). (L. bvebben L. Kohlmann : Die Theo-
rien unserer Poppel-Bnchhaltung. Ijinz 1907 és
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KutUner Róbert : A könyvvitel elmélete, Kolozs-

vár 1913).

Irodahm. Az els ismert könj'vviteli 8zakmauk« Fra

Lucs Pacclolo : Summa de Aritmetlce cím müvének 11.

Tractatusa 149-1-böl. Az utána kíivetkezö könyv, melyet

IsmerUnk, üominico Manzoni versben megrirott Libro mer-
caiitile círaü muukája 1564-bfil. Utána idsorrendben a

következk fontos könyvek a kUltöldi irodalomban: A.

Pietra, Indirizzo agll econonii, Mantua 1586; 8im. Stevin,

Vorstelicke Boekhoading: . . íi«yden 1607; De la Porté,

(iuide des nejrociants et toneurs de livreif. Paris 1685;

K. Th. Jones, Knslisches System von oinfachem und dop-

pelfem Bui;tilmlteii, 1796; J. M. IjOUcIis, Die Kontorwls-

songchaft, Nürnberg 1820; Ang. Schiebe, Die Lehre von
der Buchiiftltunf? . . ., Qrimma 1836; V. Q. Odermann,
Praktisclia Anleítnng znr einfacheu und doppelten Buch-

haltuns;, Ijolpzig 184'4; 0. Kiírzbauer, Lohrbuch dor kaufm.
Biichhaltung, Wien 1850: G. D. Augspurg, Die kauf. Buch-

ftlhrung. Bremen 18.58: G. Cerboni, Primi saggi di Lo-

gismografta, Kirenae 1873; F. Hllgli, Die Buchlialtnnfrs-

systeme und Buchhaltun^sfnrmen, Bern 1887 ; J. Fr. SuhSr,

Vorsuch einer wissenschaftlichen Behandlung der Bucli-

haltnng, Basel 1890; M. Berliner, Schwierigere KUlle der

kauf. Buchhaltun;,'. Hannover 1893; Reisch u. Kroibig,

Bilanz * Steuer, Wien 1900; R. Stern, Buchhaltnngs-

l/cxikon. líL'ipzig 1903; Bielochlawek, Zeitschrift für Buch-

haltunir, Iilnz. X magyar könyvviteli irodalom fbb müvei

:

.Josephus C'alas. Königsacker, Bcripture Dupplex, Pest 1789;

.)of. Szarra, Lehrbuch der romptal)iliiStwissenschaften, Pest

l8Sá; .1. K. Bibanco, Dio kauf. Bnchführung, Ppest 1842;
l'o^rarasil János, Kgyszerft és kottös könyvvitel. Pest 1860;

Nóvák Sándor, Az egyszer és ketts könyvvitel tan-

könyve, Budapest 1877; Trautmanu Henrik. Kereskedelmi
könyvviteUan, Budapest 1893: Zahár Gyula, Könyvvitel-
tan. Budapest 1897; Zsengeri Manó, Könyvvitel és Mérleg,

Budapest 1906: Knntner Róbert. Könyvviteltan, Kolozs-

vár. 1!)08.

Könyvelési rendszerek, 1. Könyvelés.}

Könyvel, az a személy, aki valamely magán-
trazda-ság vagyonában elkerül változások rend-

szeres följegyzósévol és e vagyon kozelíJsónek

ellonörzé.sével hivatásszeren foglalkozik. Ahol
a K. teendit a nagyszabású üzleti forgalomnál

fogva egy ember nem végezheti, a fö-K. mellé

sogód-k.-ket rendelnek. A K. bizalmas embere
fnökének, mert az üzleti élet minden részletét ós

titkát ismernie kell.

Könyves (lósport), 1. Bookmaker.
Könyves Kálmán, magyar király, 1. Kálmán.
Könyves Kálmán magyar mkiadó részrény-

Mrsaság, Magyarország legnagyobb mkiadó és

mkereskedelmi vállalata. 1891-ben alakult meg.
Alaptökéje 1.5(X),000 kor. A váUalat mködése
a hazai viszonyok szempontjából úttör, amennyi-
ben a külföldi selejtes rossz olajnyomatokat és

litográfiákat teljesen kiszorította s a magyar m-
vó.szek festményeinek sokszoros! tíísával és ter-

jasztésévol magyar eredet és magyar gyárt-

mánj"!!! mlapokat hoz forgalomba. A K. volt az
els vállalat, amely a sokszorosítási jogért a
mvészeknek honoráriumot fizetett. 1914-ig 220
míivósz 1150 múlapját hozta forgalomba. Mun-
kácsy, Lotz, Székely, Benczúr, Szinyei-Merse,

Bihari stb. mveirl készített mlapokat. A K.

eg.\TÍttal állandó mvé.'^zi kiállítási szalont tart

fenn és meghonosította az ú. n. kollektiv-kiállítá-

sokut. 19 H-ig a K. itthon és külföldön 68 kiállí-

tást rendezett, valamint ö rendezte Magjarorszá-
gon az els mvészi aukciót. A magyar mvészek
alkotásai a K. közvetítése útján kerülnek a kül-

földi ki'pes lapokba.

Könyves sors-vetés, 1. Istenítéletek.

Könyves Tóth. 1. Kálmán, ref. lelkész, szül.

! )obreczeMl)on 1837 szept. 8., ahol tanulmányait

is végezte. 1863-ban kunszentmiklósi, 1866. lacz-

házai, 1883. debreczeni lelkész lett. Nagy irodalmi

tevékenységet fejtett ki. önálló munkái : I, Egy-
házi érdeküek : Egyházi beszédejc különféle alkal-

makra (Debreczen 1871) ; Az r házában, imád-
ságok (Budapest 1896); A koporsónál, halotti

imák (n. o, 1876 és 1889) : A hü temploma, prédi-

kációk Spurgeon nyomán (6 kötet, u. o. 1881).

II. Társadalmiak: Önsegély (u. o. 1873) : Jellem
(u. 0. 1874) ; Takarékosság (u. o. 1878) ; A köte-

lesség (u. 0.1882), Smiles nyomán. A tudomány
vértanúi (u. o. 1886) és A munJm bajnokai (u. o.

1887), Tissandior ^yomán. III. Az elbeszél iro-

dalom körébl: Eletem alkonyán (Debreczen

1905) ; A ayermekvilágból (4 kötet) : A Thököly
áivák : Utazás a betk országában ; Világiatok-

2. K. Mihály, ref. lelkész, az elbbinek atyja,

szül. Debreczenben 1809 nov. 30., megh. u. o.

1895 febr. 4. 1836-ben lellcész lett szülvárosában.
A szabadságharc folyamán tartott hazafias be-

szédei miatt lialálra ítélték, de büntetését várfog-

ságra változtatták át. 1856 ápr. kiszabadult, do

lelkészi és tanári hivatalt tilos volt elfoglalnia s

ennélfogva mint egyházkerületi levéltárnok s f-
iskolai és egyházközségi számvev, majd mint a

püspöki iroda vezetje mködött. 1863-ban kar-

ezagi lolkészszésmég ez lívbon iievesnagykunsági

esperessé válíisztották, míg 1871 júliusában i.smét

Debreczenbe ment lelkésznek. Mint jeles szónok
és erélyes egyházkormányzó nagy hírnévre tett

szert. Tudományos irányú dolgozatai közül jelen-

tékenyebbek : Az apostoli kor története s jelleme

:

Az apostoli korszak vértanúi : A keresztyén egy-

ház élete a három els században, melyek mind
az Kgyházi Könyvtár 1858-ik évi folyamában je-

lentek meg.
Könyvészet (gör. bibliographia ; biblion a. m.

könyv, araphia a. m. leírás), vagy könyvészct-

tan (bibliológia). az az ismeret vagy tudo-

mány, mely léü-ja a különböz nem/etek és idk
Írott termékeit, tehát a kéziratos mveket épúgy.
mint a nyomtatványokat. Ma ezt elssorban az

utóbbiakra értik. A K. lehet idrendi (chronolo-

gikus), betrendes (alphal)etikus) és szakszerinti

(systematikus). Befoglalhatja az egész irodalmat

vagy csak egyetlen tudományt v. végre ennek
egyik ágát v. tárgyát, lehet továbbá egy-egy
különlegességnek is K.-e, pl. anonym, pscudonym
könyveké, egy-egy foglalkozási ágé, egy-egy kér-

dé.sre stb. vonatkozó. Lehet továbbá egyetemes és

egyes nemzetek inxlalmát magáim foglaló. Ma
egyetemes könyvészet, az egt'sz földre vonatkozó,
nu gvalósíthatatlan, st a régil)bek is csak a b<v

cses és ritka könyvekre terjeszkedtek ki, mint
Brunet J. Ch., Manuel du libraire (5. kiad. Paris

18(>0— 1880, 6 köt. és 3 pótk.); Griisse, TnSsor

des livi-es rares et préeieux(l)resden 1859—69. 7
rtvsz). Nemzeti bibliográfiája minden nulvelt nem-
zetnek van. Az össze-s német kiadví^nvokat adják

:

Heinsius W., Allgein. Bücherlexikon 1700-1892
(Leipzig 1812-94. 19 köt.); KayserCh. G.. Voll-

.stiiudlges Bücherlexikon von 1750—1902 (u. o.

1834—19ai, 32 köt. és Regist. 3 köt.) : KirohhotT

A., majd Ilinrichs, Fünfjáíiriírer Hücherkataloir

1851-1912(1856-1912. 13 köt, 6 k. liegister) s

ugyancsak Hinriclis ad ki folytatólagos teljes fél-
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cvi könyvjegyaékekot. Franclaoraságban : Qué-
rard J. M.. La Francé littóraire (Paris 1827—57.
11 köt., masrában foglalja kivált a XVIII—XIX.
sz. ii - cnnok foljtatá!« : La littóraturo

fraii', :iijH»raiiie, XIX. .«ii6olo (a. o. 1842-
18.">7. ü K't. i"rj---I ISl'T +9). melyet már mások
fejeztok Ik'. K. ^ i ytatá.sa Loronz ()., majd
Jordell. Catalo;rut' Larn'nil do la librairio franvalso

|KtO-tí>l máit: (U. o. 18«7— 1913, oddig 24 köt.).

Azrv= ' ' '• ' •ri kimon'tö a Blbliograpliio de

la Fr mint száz esztendeje jelenik
"" iában : I>ow S., The Fnclish

!.ond(ml8(>4-1901. 6 köt);

:.._ ... üf l)ook.s (évenkint 1802 óta).

< >lajvíország : l'agliani A. Catalogo generálé della

lihreria Itüliaiia 1R{.7-Í»9 (Milano 1ÍK)1—1905,
3 köt. •'.<

;
a flivnzei állami könytár ál-

tal iHHti !i BoUetino dello pnblicazioni

italiano .>^tb Amerika : Evans Ch., American bib-

liography lt>H9-t«")l kezdve, kronologikus (Chicago

r.i03— 1918. 7 köt): Lej-poldt, Americiin cata-

logue (New York 1876 és 4 snppl. 1876—1900):
The annual American catalogne (u. c). Magyar-
országon : Szabó K., Régi magyarkönyvtár (Buda-
pest 1878—1898, 3 köt.. 4 ívszben. folytatása Hel-

lebrant Á.-tól) 1711-ig terjed. Ennek foljtatása :

Potrik G.. Maffyarorszáír bibliográfiája 1712—
1860 (u. o. 1888-1892, 4 köt.): Magyar K.,

1860-75 (u. 0. 18851 : Kiszlingstein S., Magyar K.

II. 1876-85 (n. o. 1890): Petrik Cí.. Magyar K,

1886—1900 l. (u. o. 19081 : Magyar könyvkeres-

kedk évkönyve 1891 óta (u. o.) : gr. Apponyi
<:• iiíi, if Thingarica, Magyar vonatkozású kiUföldi

myok (u. o. lSíOO-1902. 2 köt.). Az els
I. magyar K.-i mü Sándor István Magyar
köny\eí!h«za volt (Gyór 190.Si.

Az egyes nagj'obb köny\tárak is adtak ki ne-

vezetes betrendes címtárakat. (V. ö. Minerva
.lahrb. der gelolirten Welt.) Világhírek a British

.Mu.<eum General catalogue-ja (London 1881—99.
H{)3 rész s ("atalogue of the Accessions évenként
1880 óta) é,": a Hibliothéquo nationalo Catalogue
général-ja (Paris 1897-1914. eddig 51 köt).

Hazánkl>an nevezetesebbek : Catalogus biblio-

thecae Hung. Fr. Com. Széchenyi (Sopron 1799—
1807, 2 köt és suppl.) s az egj-etemi könytárról

:

Pray G., Index variorum librorum (1770—81,2
kot.) s ugyanennek évi gyarapodási Címjegyzékei
1876tól. eddig 36 köt. A többit v. ö. Magyar
Minerva.

A címtárak katalogu.<át is többen állították

.,.^/i. 1 i../),iin.-Ki>h Petzholdtól Bibliotheea bib-

H'lyet bvítve kiadott Vallée
! Stein Henri, .Mannel de bib-

générale cim alatt (1897). Az ogj'es

v.»szeti müvek felsorolhatatlanok. K
nemben gyakran jcle.s<»k a nag>' antiquariusoktól

kiadottak is. Újabban Brü.>;.szelben állami támoga-
tással létrejött egy Office intemational de biblio-

iriaphie. mely a Dewey-féle lOes rendszer sze-

rint akarja a nyomtatott mveket az egész föld-

rl szakszeren feldolgozni. A tonnészettudomá-
nyok összességének K.-t adja a Catalogue Inter-

national il.undon 190i) óta), mely nemzetközi
segéllyel jelenik meg. L. Inhmwhula. hüivirinr.

Künijv.

: rfj.onti. \Il. ki^.

Kdnyvfogadáa dóíport), I. Köni/rrefogadá-s.
Könyvgerino, a köny\' hátul.<<'), kötött éle,

rajta a szerz nevével, a könyv címóvol és a
kötet számával. Vékonyabb köteteknél a címet
alulról fölfeb* szokás szedni, vastagabbaknál pe
dig a gerinc .szélességében rövidke sorokká ala

kitva.

KönyvhiteL 1. Köm/radós.
Könyyhitelez. 1. íCönyradós.
Könyvjegy, I. Könyvnyomdái jelvények.
KönyTkedvelk. 1. Gi/üjtén, BihfiofilésBihlio-

mánia.
Könyrkedvelök társasága, I. Bibliofil.

Könyvkereskedelem, sokszorosított irodalmi
termékeknek elállításával, forgalombahozatalá-

val és terjesztí'sével ipanszerüleg foglalkozik. A
K. szervezet különféle irányban fejldött ki : a
különböz (»rsziigok szervezetei között legfigye-

lemreméltóbb s legjobb a vemet, s az ennek min-
tájára szervezett magyar K., melynek általános-

ságban 6 fága van : 1 . a könyvkiadás, 2. a szor-

timent, 3. a részletüzlet. 4. a kolportázsüzlet, 5.

a bizományosság. 6. az antiquariatus.

1

.

A könyykiadm tevékenysége a K.-beu a tet-

nielés jellegével bir. Legelemibb formája, hogy a
kiadó az irodalmi m szerajétl a kiadás jogát

szerzdé.ses alapon (1. Kiadói iigyletj megszerzi és

azután az illet mnek megfelel sokszorosításá-

ról (kinyomtatásáról) valamint forgalomba hoza-
talártil gondoskodik. A kiadó tevékenysége igen

sokrét és a szellemi kultúra fejldésére kihafej

akkor, ha a kulturális szükségleteket felismeri, ha
van benne kezdeményez er és vállalkozó kedv.

Mert a kiadó az, aki a maga tökéjével, munkájá-
val és szervezetével az irodalmi termel erk, a

tudóst)k, írók, mvészek érvényesülését elmoz-
dítja, irodalmi vállalkozásokat tervez és létesít s

ezzel munkaalkalmat teremt nemcsak a .'^zellemi

munkakészség számára, hanem az ipari technika

«>s iparmüvé,szet legkülönfélébb .szakmái .számára

is (pl. papírgyártás, könyv- és knyomás, térképé-

szet, m-sokszorosítás, könyvkötés, könyvdí-szítés

.stb.). melyeknek fejldése és virágzá.sa a könyv-
kiadói tevékeny.<t'ggel áll szoros összefüggésben.

A kapitalizmus mai korszakában a könyvkiadás
is a tkekoncentráció és tömegtermelés felé haj-

lik és oda törekszik, hogy az ipari te<'hnika vív-

mányainak kiaknázá^val nagy i)éldányszámok-
ban s ezekhez mért olcs*') áron, do szép kiállításban

minél tágabb néprétegekhez jutta.s.<a el az iroda-

lom legkülönfélébb tennékeit. A naíryteimelés

magával hozza azt is, hogj- az egyes kiadóvállala-

tok munkaterülete egyre jobban elhatárolódik

:

vannak kiadok, akik csakis szépirodaimi jelleg
mveket adnak ki, mások csaic jogtudományi,

csak or>ostudományi, í'.>»ak technikai kiadványok-
kal foglalkoznak stb.

2. A szortiment a K. ben az a szerv, mely a ki-

adótól a vá.<árlóközön.séghez juttatja a kiadvá-

nyokat : legtöbbnyire nyilt üzlet, melybe a közön-

.ség bejár és szük.s<^?letét megrásárolja. A szorti-

ment-könyvkereskedés ehhez képest a K. egyik

legfontt».«^bb .'«zene. mely a fog>'asztó közönsóg-

i

gel állandó érintkezéslx>n van.

A szortiment a maga szükst^gletét a kiadótól

szerzi be s ettö] az esrves mvek bf»ltiáráhól.
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melyet egyébként a kiadó állapítmeg, engedményt
(rabattot) kap. A hozatalok vagy hizományha tör-

ténnek, moly esetben a könyvkeresked kisebb

engedménnyel kénytelen beérni, de az el nem adott

példányokat visszaküldhet!, v. szoros számlára,

amidn visszaküldésnek nincsen helye, de nagyobb

a rabatt. Bizományba elzetes megrendelés nélkül

is szokta küldeni a kiadó újdonságait a vele szám-

lái összeköttetésben álló cégeknek. Az elszámolás

alkalmával a könyvkeresked az el nem kelt pél-

dányokat disponálhatja (1, Dísponens). Az el-

számolás a naptári ó\Te vonatkozóan rendsze-

i'int az azt követ március végén történik ; ez a

könyvkereskedi hitel, melyet a kiadó természete-

sen csak hitelképes cégeknek nyújthat. Egyébként

a K.-ben a modern hiteltechnika legkülönbözbb
válfajait alkalmazzák. A hozatalnak még egy

módja a különszámla, midn a könyvkeresked
a kiadó részérl megjelölt bizonyos kiadvány-

csoportból bizonyos relatíve nagyobb flx-összeg

mennyiséget egy meghatározott idn belül való

szukcesszív átvétel kötelezettsége mellett rendel

meg, aminek ellenében a szokottnál nagyobb
rabattot és hosszabb liitelt élvez.

3. A részletüzlet a szortiment-üzletbl fejldött

ki. Célja az, hogy nagyobb terjedelmíí és árú

gyjteményeket, sorozatos müveket, onciklopódiá-

icat a vételárnak havi vagy hosszabb idközi egy-

forma részletekben való törlesztése mellett szál-

lítson a vásárló közönségnek. A rószletüzlet tehát

hitelezés mellett elégíti ki a közönség könyvszük-
sógletét s bár hosszú hitelt nyújt, — rendszerint

sokkal hosszabbat, mint amint a kiadótól kap— a

Iciadó által megszabott bolti árat nem emellieti fel.

X réazletüzlet ás a magánfél között létrejöv ügy-

let alapja a rendel hitelkói)os.sóge ós a részletek

be nem tartása esetén a jogkedvezmény olve8zté.se

mellett a teljes vételár esedékos.sége. Magyaror-
szágon a részletüzlet, mely különösen a köz<;íi)osz-

tály igényeit ós szükségleteit elégíti ki, a K. egyik

fontos tényezje, amonyiben nagyszabású ás

jelents irodalmi müvek megalkotá.sát taszi lehe-

tvé és ezzel a kultúra terjedésénf^k. a könyv-
vásárló kedv elmozdításának egyik bevált esz-

köze.

4. A kolportázs-üzlet a K.-ben a részletüzlet

nagyarán.'V'ú terjeszkedése folytán már csak az

alsó néprótegeki'o szorítkozik és leginkább füzetes

vállalatok terjesztésével foglalkozik. A kolportr

házról-házra, lakásról-lakásra jár, leadjaa terjesz-

tendm els füzetét és azután újra jelentkezik

a megrondeléaórt, míg a folytatást a könyvkei-es-
k(íd rond-szerint kihordok, kézl)esítk útján szál-

lítja. Ide tartozik a könyvekkel való házalás is,

melyet szintén népies irányú, ki-^^ebb terjedelm és

olcsó árú füzetekkel és folyóiratokkal folytatnak,

itiolyekot a házaló magával hord s az ár kiflzetáse

(Ilimében azonnal átad. (L. még Kolportázs.)
;). A hizományosság az a K.-i üzletág, amely

fképen a köziwntban székel K.-nek a vidéki K.-

mel való Uzlotforgalmúnak lelwmyolítíjsával fog-

lalkozik. Németországban több ily központ van.

nálunk csak Budapest. A bizományos legfontosabb

teendi : átveszi a megbízóját<M érkez, valamint

az ennek szóló könyvárusi rendeléseket, szállítmá-

nyokat ée azokat továbbítja : l)eváltja a megbízója

számára érkez készpénzszámlákat, inkasszálja

a megbízójától küldött számlákat, megbízója ki-

adványaiból raktárt kezel. E teendkért a bizo-

mányos a lebonyolított forgalom után számított

jutalékot kap.

6. Az antiqmriatus régi és használt könyvek-
nek rendszerint készpénzért való vételével és el-

adásával foglalkozik. A tvdományos antiquaria-

tus régi és ritka könyveket, kéziratokat, metszete-

ket,egé8z könyvtárakat vásárol meg,mely utóbbia-

kat azután egyenként értékesíti,sokszor igen nagy
érték ritkaságokat hozva felszínre a feledás ho-

mályából, melyeknek árára nézve állapotuk, köté-

sük mvészi volta, a nyomtató mester hímeve és

els sorban ritkaságuk, illetve a felszínre került

példányok száma stb. irányadó. Legfontosabb

ügyfelei a gazdag gyújtók, muzeumok, tudósok.

A modern anüquaricdus forgalomban lev
könyveket vesz és ad el mérsékelt áron. De nem-
csak az ú. n. használt könyvekkel kereskedik,

hanem összevásárolja a kiadóknál egyes munkák-
ból fennmaradt készleteket is, melyeket könyv-

hazárokban tár a közönség elé.

A K. mellékágainak tekinthetk a zenem-, tér-

kép- és miikereskedés. A nagy kulturközpontokon

vannak ugyan külön zenemkiadók és kereske-
\

dók, de vidéken leginkább könyvkereskedk ter ;

jesztik a zenomveket. A térképkereskedés telje- \

sen a K. útján bonyolódik le. A mkereskedelem ]

(l. 0.) útján foi^alomba keiül sokszorosított \

mülapok eladásával a legtöbb könyvkereskedés
\

foglalkozik, mlg eredeti festményeket asak elvétve

egy-egy cég von üzlete körébe.

A magyar K. üzleti középpontja az 1878. aUt-

kult Magyar Köwjvkcreskedök Egylete (1. o.i.

melynek székhelye Budapest, hivatalos közlönye

a havonként háromszor megjelen « Corvina).

Magyarországon (IQlt.) 327 az eaylet ke>-etéheu

mköd .szortiraent-könj'vkereskeaö : Budapesten
']&, ezek között 27 kiadóvállalat, moly szortiment-

könyvkereskedéssel is foglalkozik (köztük 1 mii-

kiadóvállalat, 1 térképészeti intézet, 5 részletilzlet,

5 antiquarius, 7 zenemkiadó, 4 bizományosV.

vidéMn 181 (köztük 3 térképészet, 1 rószletüzlet.

6 antiquarius). Az egylet keretén kívül (beleszá-

mítva a ktüönféle tiidományos társulatokat is)

;

könyvkiadói vállalat Budapesten 37, vidéken I ;

antiquarius Budapesten 28, vidéken 4 ; zenem-
kiadó és keresked Budape.'^en 4 ; könyvkötök t^

papirkoroskodk, valamint ki.skereskodk. akik

mellékesen könyvek árusításával foglalkoznak :

Budapesten 40, vidéken 241. Az egylet kei-etV-n

kívül állók legnagyobb része nem közvetlen a ki-

adótól, hanem másodkózl)l szerzi be szükséglet<'t.

A t<»bbl európai or.szág könyvkereskedelnn'

nag>'részt a német K.-hez hasonló szervezettel

bir, azokkal az eltéré.sokkel, melyekot speciális

viszonyok fojU?sztettek ki. Teljasen elt^ír és lé-

nyegében má'^ az a7igol és francia K., melyekin*!

a kiadó w könyvkeresked között való ügyletiek

lebf)nyolítá.sa, az elszámolás, a könyvnek mint
árúcikknek manipulAlá.sa és forgalojnba hozatnia

más elvek és szokások szí^rint történik, mint ná-

Imik v. Németoi-száglvin. Ilyen az amerikai K.
szervezete is, mehmek lényegében az angol K.

szolgál mintául.
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A K. tudénete. Már az egyiptomiak, föníciaiak

Hti Z8id<')k oly (flN)! kéoitottektódratokat il. Kéz-

irat), ho\rí azokat árába bocsássák. Görügurszág-

lun Na^y Sáudor alatt keletkezett a kéziratkereH-

kedeloni: as/*!)' "" i-f i-'"iw»ntjain, Athénben és

kéeftbb AU*x«ii isárokat tartottak

,l>il.Iio!K.Ii;iii.-^ r.'skedok. akik áré-

it akortársak mun-
ti.ik, hanMiu a >^ar-

ittkit orazágoktia Í8 kivitték.

..társaság utülso évtizedeibon

<i íblt>úU> uu>>uaaliiií rétegek nagy szeretetet

laniisitottak az irodnioiu iraut. mig a császárság

alatt a mvészet é« irodalom tweretete méüj foko-

zódott 8 az elökelA ritinai könyvtárában fogadta

vendegeit A k' • l»Mrás útján sokszorosí-

tották (1. Kijh \h k kéziraikereskede-

|i>m egyik b'^ínüh larirvát alkották az iskola-

könyvek. A p»»rgaiueut ilrágasága a középkor ele-

jtin a kéziratok arÚHitá8át meguehezitette 8 az

teljesen a papság keoébra volt A szerzetesek

nemcsak a kolostor számára más«>ltak. hanem
eladás céljára is és ez különösen a l)eucéseknek

volt szigorú kötelességük. A inúvelts*>^ haladásá-

val, a longypApir feltíálása után és kül(>nösen

HZ egyetemek keletíces^sével, midn a köny>7ná-
>'(lás mindjobban terjedt, a kéziratokkal való

kereskedést már nem(<:»k a papok, hanem a
világiak Ls fol^-tatták iparszerüen. A kéziratke-

i-eekedelem a XIV. sz.-lMin már virágzó ipar

volt éíí tankönyvekre, imakönyvekn*, röpiratolcra

terjedt ki. Azok a másolók, kik nem állottak egye-
tenii fenhatV>siii; alatt, biic«uki"a és vásárokra jár-

uk éri íwainotV'vö forgalmat bonyolítottak le kéz-

iiau>kkal. Bejárták ei^ész Európát és Krdéljig is

•'ijutottak. Mag>'an»rszá(;t)an a kéziratícereskeHie-

lemnek nem találták nyomait bái* az Árpád-
Iui7b(>li királyc^ között voltak, akik a könyveket
kedvelték és könyN'tnrukat alapítr»ttak. A könyv-
nyomtdtásd. o.) feltalalHíia után is soká fennma-
ntdt a keziratk'"^^'- >•*•-. de a könyx'nyomtatás
tejlód«?j»ével a \. -íketlóklHjl könyvkeretj-

kt<dók váltak. X.. .. iiyvnyomtatók még arra
voltak utalva, hogy kftzvetleti érintkezést keros-

>4*nek a közönséggel búcsúkon és vásárokon, ahol

t<nnékeiket kirakták.

Kleinte 6k maguk voltak a nyomtatók, kiadók
»v; könyvkereskedk. Ha valamely mimka kiadá-
sához nem volt elefrend tókéjük. vagy többen

alltak öiMZ(\ vagy pedig fejedelmektl és elókeló

uraktól kaptak anyagi támogatást Késbb sok
••.<;4>tl)en a könj'v-keresktHió ellegezte az elóállí-

t:i.s költségeit így fejldött ki az önálló iparág,

mely a könyvtoijesztéet tette feladatává én ko-

s«">bb oly túlsúlyra vergdött hogy a könj'vnyom-
' ir o«ak technikai segéderivé leek a

•skedóknek és kiadóvállalkozóknak. A
^w„j ,,v.-iertkodk is felkeresték az országos i>s

heti vásárokat hol kirakták könyveiket, v. ezek
rimlapjait v. jeg:>'zéket függesztették ki. k szen-
zációs újdooságokról az utcákon kikiáltók értesí-

tették a köoönséget, a kisebb iratokat férfiak,

asszonyok és gyorwkek árusították. A l)olti ár
nem volt megállapítva, engedmény sem létezett,

a kiadó oly áron adta el árúit amilyen lehetsé-

ges volt. .\ köny vvii.<4í»rlók száma nag^- arányiban

csak a reformáció korában növekedett. Hkkor a
könyvterjeeztést már a kolportázs és vándor-
üzlet köz\'etítetto, mely különösen a népies ira-

tokkal ért el nagy eredményt, .lelents volt a
vásárokon a csereüzlet melyet a kiadók kötöttek

egymás között, k K. mindenütt engedélyhez volt

kötve és ezzel, valamint különféle korlátozások-

kal és tilalmakkal a K. e«>hszcrü jelleget kapott.

MiujyarorHzmjon a rendszeres K. el.sj nyo-

mai Mátyás király alatt mutatkoztak Budán, ahol

1 484-tl egész a mohácsi vészig (1526) számos
könyvárus mködött mint pl. PegerTibold(1484—

14W) ; Ruem György (1490—93) : Paep vagy Pap
János (1498-1515): Kaym Orbán (1503—19);
Várdai István (1511); Nagytónyai Heckel István

(1512—14): Schaller.Iakab (1511-15); Murarius
Antal (1513) ; Milcher Máty{is(1514) ; Kaym Orbán
örökösei (1520): Sessardiai (Szegszárdi?) Lénárd

(1523); Gryneiis György (1524); Prisehwicz Mihály
(1524—25). Ezek voltak a magyar K. legebíö út-

töri, akik. nyomda híján, kiadványaikat mind
ktilföldön, fkép Velencében, Augsbui"gban és

Stras^buTifban nyomatták. Az említett budai

kön^'várusok különösen a hazai egyházak számára
szükséges könyveket adták ki, amire ket Má-
tyás tdrálynak 1479-iki rendelete ösztönözte,

melyben az egyházakat misekönyveik és breviá-

riumaik kinyomatására utasította. Dönt befo-

lyással volt a magyar K.-re a reformáció. Ennek
terjedésével gondoskodni kellett a szentírásnak

es a szükséges tankönyveknek magyar nyelven
való kiadásáról. A XVI. sz. els nyomtatványai,
elegend magyar nyomtató mhely híján, nem az

országban készültek. Krakó, melynek akkor híres

egyetemét a magyar ifjak nagy számmal látogat-

ták, volt hosszabb ideig a magyar irodalmi szük-

séglet elállítója, azután pedig Bécs. Az 1526. mo-
hácsi gyáijznapok után Buda is a török birv>kába
jutván, az odavaló könyvárusság lehetetlenné

vált és két évszázadon át szünetelt Ezalatt a
vidéken is csak igen lassan fejldött a K., mind-
amellett Brass<')ban 1535-ben, Kolozsvárt 1550-,

Magyaróvárt 1558., Debreczenben 1560., Nagy-
Váradon 1565., Gyulafejérvárt 1567., Ki)erjo8en

1573., Pápán 1577.. Bártfán, Beszterczebányán és

Nagyszombatban 1578., Németi'íjvárt 1583-ban.
Pozsonyban 1594., Sárvárt 1602., Keresztnron

1604., kassán 1610., I^^^n 1611., Trencsénben
1637. találnnk már könyvkereskedket míg az
ország tí>bbi részében csak a XVIII. sz -ban fej-

ldött ki a K. Els hel^'en állt mindig Buda és

Pest niíg a vidéki városok közt különösen Po-

zsony. Kassa, Löc«», Kolozsvár, Brassó, Nagy-
szeben, Debreczen és Gyr voltak számottevk.
A könyvkereskedi iparzése azeltt a oéhrend-

szer alapján engedélyhez volt kötve, ezt azonban
csak I. Ferenc n-ndezte véglegesen 1806. kib<J08á-

tott szabályivndeletével. Kezdetben a hatóság
ig<>n nehezen adta meg a könyvkereskedi ipar-

jogot. A múlt század elsó évtizedeiben jelenté-

keny könyvkereskedk voltak többek között : a
pozsonyi WIgaud Károly Frigyes, a debreczeni

Csátby György, a nag>.szebeni HochmeisterMár
ton, akik — mint mások is — megi-akott kocsin

járatták be a szomszédos vánnegyéket hogy az
olvasni és tanulni vágj'ó magj'ar közönséget ott
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is ellássák könyvekkel, ahol akkor könyvkeres-

ked rnóg nem telepedett le.

A modern Magyarország könyvkereskedelmé-

nek úttöri Wiegand,Heckenast,Landerer,Eraich,

Kilián, akiknek tevékenysége a múlt század 40-es

éveiben a nemzeti irodalom újjáébredésévol kap-

csolódik össze. Ók nyitottak utat a korukban föl-

tnt kiváló magyar íróknak a közönséghez. A
szabadságharcot követ abszolutizmus ideje alatt

sok nehézséggel folytatták nagy horderej tevé-

kenységüket, melynek során Petfi, Jókai, Eötvös

József, Kemény Zsigmond, Jósika Miklós, Arany
János, Szalay László, Vajda János, Vas Gereben
munkái láttak napvilágot, amellett, hogy a kül-

földi irodalom kiváló termékeinek magyar fordí-

tását is közreadták. Az abszolutizmus korszaká-

nak bátortalan munkásságát a magyar K. terén

felváltotta a pezsg élet, amely a kiegyezéssel

indult meg a magyar kultúra minden vonalán.

Ráth Mór, aki 1857. alapította üzletét, most kezdte

kifejteni jelents kiad<')i tevékenységét és egy-

másután alakulnak az új cégek, amelyek nagy-

része ma is tényezje a magyar K.-nek. A 80-as

évek végén a részletüzletet vezetik be Magyar-
országon, mely új utakat nyit a K. számára. Nap-
világot látnak a szellemi élet minden terén oly

nagyszabású irodalmi müvek, amelyeknek el-

állítása és terjesztése nagy tkéket köt le s a

gazdasági élet jelents tényezjévé válik. Nap-
jainkban az Athenaeum (1. o.), n Franklin-Tár-

sulat (l. 0.), Révai Testvérek (1. o.), Singer és

Wolfner (1. o.). Grill (1. Gnll-féle könyvkereske-

dés), a Szent István-Társulat (1, o.) és más cégek
sokoldalú és nagyszabású tevékenységet fejtenek

ki, mely méltó helyet jelöl a magyar K.-nek a

nyugati mvelt nemzeteké mellett.

Könyvkiadó, 1. Kiadói ügylet, Könyvkeieske-
delem.

Könyvkivonat, 1. Számlakivonat.
Könyvkötés, 1. Könyvkötészet.
Könyvkötészet (1. a képmellékletet), az az el-

járás, mellyel a könyvek íveit összefzik és borí-

tékkal ellátják. Van kézmipari és különböz
bonyolult gépekkel dolgozó gyáripari K. A kézm-
ipari K.-nél a munk/ts a könyv íveit megfelelen
összehajtogatja, rétegeli. azutiln rendbeszedi az

íveket s az önálló mellékleteket ers papir- vagy
vászonszeletekre aggatva a megfelel helyre

beilleszti. Az ilykép átszámlált könyvet néhány
órára besajtolják, majd verkalapáccsal megsuly-

kolják, aminek az a célja, hogy a könyv össze-

álló tömböt alkosson. Ezután a kötet els és utolsó

ívét különböz minség, sokszor rajzzal is dí-

szített papírból V. selyembl készült elzékkel,

ú. n. védlappal látják el, moly arra való, hogy
egyrészt a könyvt<>stet a tiiblákkal szoro.^bban

egyesítse, másrészt a könyv els és utolsó lapjút

a gyors pi.szkolódástói megóvja. Most a könyv
íveinek összefzése következik. E célra a fz-
állvány szolgál, melyen mozgatható csavarok

segélyével feszítik ki a könyv alakjának meg-
felel számban és közökl)en a fzzsinegeket.
Maga a fzés kétfélekép történhetik : szabadon
álló szalagokra, melyek a könyv gerincén kiálló

bordákat alkotnak, vagy i)edig a gerincbe fré-
.<Zf'lt rovátkokbn .'lirviv/utt ltMr/siiiei>okn\ Ma nz

utóbbi eljárás a gyakoribb ; elnye, hogy egy
szerre több egj^orma nagysá^íú füzetet is nieu -

fzhetnek. A könyv íveit fehéritetlen eérnávni

varrják a fzzsinegekhez. Azegyszeril papirbon-

tékkal ellátott á. n. fzött könyvek íveit csupán
cérnával fzik egybe, ez az egyöltéses v. ú. n. hol-

landi fzés, A megfzött könyv gerincét leverik s

forró enyvvol beecsetelik, majd néhány órára b<'-

préselik. Ha az enyvréteg már megszikkadt, a jól

bepréselt kötetet körülmet.szik,még pedig elbb az

elrészen, majd felül és alul vágnak le belle egy
keveset kézigyaluval vagy éles ac;élpongével föl-

szerelt vágógépekkel. A meggyalult lapszéleket,

a metszést vagy azon fehéren hagyják, vagy
pedig színezik. A színezésnek számos válfaja van.

Az egyszín metszésnél a festéket hvgy ecsett*'!

hordják fel s ha megszikkadt, viasszal bevonják
és agátküvel fényesitik. A pöttyözött metszésnél

a festéket egy kefével dróthálón át a díszítendi)

feliUetre ])ermetezik. A márványmetszés úgy
készül, hogy lágy vízben megfzött traganttxsl

vagy carageenmohából készített kocsonyás alapra

epével és alkohollal kevert festékeket csöppeii-

tenek se csöppek az alapon szétfolp'a, a hozzá-

való eszközök segélyével fés, pávafark, csiga <•>

csokor alakban szétoszlatva márványszer min-

tázatot alkotnak. A könyv metszési felületeit ez-

után óvatosán, de gyorsan az alapba mártják,

majd kiemelve a kötetet, megszárítják, bepréselik

és a márványozott felületet viasszal és agáttni

fényesítik. Legnehezebb az arany- (ezüst-) motszc>

elállítása. Ez esetben a könyv présbe kerül, a/,

aranyozandó metszésfelületet acélpengével simára
csiszolják és bolus (poliment) földbl s tojásfehér-

jébl meg vízbl készült aljvízzel egyenletesen

bekenik. Ha az így nyert alap megszáradt, .selyem-

papirral vagy más puha papirszeletekböl alkotott

csutakkal fényesre dörzsölik, ezután újból tojá>^-

fehérjével egyenletesen bekenik s rái'akják az

aranyfUstöt vagy az ezüstöt helyettesít vékon\-

aluminiumlapo<*skát. Ha mindez megszáradt, agát-

kvel fényesítik. Az aj'auymet.szést poncokkal

vagy festékkel különbözké}) cifrázhatják. A met-

szés elkészülte után a könyv gerincét kalapá<'.<-

csal gömbölyítik, azután a sajtóba szorítá.<a

következik. A gömbölyített gerinc könyvet 1

de.szka közé helyezik, úgy hogy a deszka széle

a gerinc gömbölyödésénél kissé beljebb álljon. .A

sajtóba .szorított könyv ekként kiálló gerincéi

kalapácciíal veregetve puhítják és ezután a k(>-

mónyítraga-sszal nedvesített gerincet bordázn
vassal alakítják a<klig, míg a könyv gerinwii

mindkét oldalon párkányszer kiemelkedés keirt

kezik. Az ekként formázott könyv gerincét felül

és alul színes pamutból vagy selyembl font

oromszegökkel látják el. ami egyrészt fokozza

az ivek összetartozásj'it és a könyvhát gömlxilyíi-

ségét. máí^részt emeli a köttís tetszets összlx'-

nyoraj'is<"it. Az ekként elkészült könyvet bet^ibláz-

zák. vagyis gerincére két lemezt ersítenek, mc
lyek régente fából, manap.si'ig szinte kizí'irólai;

kéregpapirosból s a könyv alakjánál valamivfl

nagyobb méretekben készülnek. .A fölersltésnok

három nuKlja van. Az els és legjobb eljárás a

következ : n munkás a táblát pontosan a kön.\ ^

párkányábn illeszti s bels szélén inindou fz"
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/-ioeg szAmára 2 vagy 3 lyukat ^ziu*. melyen
koresztttl hn/va a zsinejret, elszélesztett viyét a

tábla kíllsó felületére raira^ztja. A tábhi/As rnn-so-

tik iiiíSdja a pArkányilUtszft's, mely abban AH, hoíry

: párkányba illos/.U>tt táblák tetejére ragasztják a
j'il klnytozott zsinoLri'kot. VéL'Ul n harmadik s lejj;-

künnyebb mód a Ivakaszt/is. moly abban áll. hofry

: jól <'l.<zt'l»>szt<'tt /.>iiiOLr<'k»>t a táblák alsó fi'lüle-

•ro nurasztják. 'IViblá/as ut<\n a fiklolt'ket éles

Ki's s«»gwlyüvpl kellú alakúra formálják. KormálíVs

után régmite a könyvek ;r<>rincét (hátát) és föde-

loit og^/izerfien b«'vonták lx'»rrel, de amióta a hát

.iranyozása divatlMi jött, a könyv felnyitásakor

támadó n^ní-okat úfry akarták olkerölni, hogy a
l'i>rít<'>anyatrnak a líorincre osö részét kérogpapi-

r')8sal kibélf'ltfk. K szilárd hátak a könyv fel-

iiti'>ót igt'ü moírnohezitik, miért is újabban a borí-

ts 'anyagot uom közvetlenül a hátra, hanem a moz-
-'•kony gorincfödón> or.sitik, moly a könyv fel-

i'tt'-okor félköralakban elválik a könyv trorinoé-

>l s a l)e<.'sukáskor ismét odasimul. X tiiblák és

ir^rlno boritásiihoz minden elképzelhet anyagot
itnak s tényleg alkalmaznak is. Ha a
_' papiros, üsry eláll a papirkötés. Ha

iKív t?s a táblák szegleteire vászon kerül,

i ti^blák papírral boríttatnak, úgy félvászon-
' ' V 11 helyett brt alkalmaznak,

liotünk. Ha az egész küls
iniiiiK N.I-/JM1. u--. •irészvászonkötéssel, ha pedig
iiz olt-'sz bór, úgy egészbörkötéssel van dolgunk.

\ könyv gerineét és szegleteit, sokszor a táblákat
- knlönbözókép díszíthetik. Leggyakoribb a kózi-
r-iTiv.i/H- melynél a eímfelíntsts a geometrikus

üszket sárgarí'z betkkel és aranyozó
i 1.. - - :''l, bélyegekkel, melyek jwneok. kör-

ivek éti görget«")k lehetnek, nyomják be a Iwrító-

iinyajíba. Ha a nyomásnál aranyfiistöt nem hasz-

nálnak, úgy vakuyomású díszítésrl beszélünk.

Szalagdíázt és virágmotivumokat az alaptól eltér
-/itiii. .selyempapirvékonyra hántolt IWirrészek,

l'órpajzsok ráragasztá.sával is állíthatnak el, ez a

i>rfeltét, lwrlx>rakás v. brmozaik, melynek kon-
túrjait szintén megszokás aranyozni. Kgyéb br-
iliszító toí-huilíák. mink a metszés, domborífcis
'V-i égeté>. szintén elfordulnak a díszes kötése-

kon. Vfiszontablákra a olmfelírást aranj-füst he-

lyett festékkel is készíthetik. A gyárüzemü K.
""" * -i^yjában ugyanaz, csakhogj' az egyes

r megfoleíó géi)ekkel végeztetik. Fü-
.. /. r,»tfélo géi)ot használhatunk: a drót-

I i/'t-'épet, mely az íveket nikkelezett drótkap-
I -.okkal ersiti esy darab organtin.szövetliez, s a
íi>nalas fu/.«V_'ci>ot, mely cérnával varrja fel az
ívi'ket a megfelel sxAmú szalagokra. Az utóbbi
hkkI sokkal elnylteebb, mint n drótfúzés, mely
iiiegnjngáljaaz íveket. A legnagyobb különbség a
•ryári köté.seknél a tábla elóálllt/ísában van. Iv/.e-

ket a könyvtl elkülönítve készítik önmköd
i.'éi)ekkel, melyek naponta több ezer kötéstáblát is

kéjxr'^ek termelni. A táblák vak-, arany- vagy
-/.Inos uyomá.sn díszítése megfelel sajtó útján
k'V/iil. A kész tábla hátrészébe a kötés gerineét
It^-eny vezik. a kötöket helyettesít organt inszöve-
tet s a védlapokat p«,'dig a táblákra ragasztják. A
- yári fél- és ogészbrkötésekhez a bröket hán-
•lgéppel k«><zítik ki megfelel vékonyságúra.

A K története. A könyvkötés els termékeit
a kla.s6ziku8 ókorban följegyzé.^^ekhez használt
diptirhonok (l. o.) sokszor mvészi faragványok-
kal díszítt'tt fedlapjaiban kell keresniSik. Ami-
kor a mai könyvforma a kereszténység térfogla-

lá.sával karöltve általánosan elterjedt, a könyv-
fedelek készítésénél a diptichonok faragványait
utánozták. Ha az elefántc.sí>ntfaragvány nem volt

elég nagy ahhoz, hogj' a födél egész felületét b«'-

borítsa, úgy (U-ágakövekkel, gyöngyökkel kira-

kott v. zománcozott ötvösmv kerettel vették

körül. A legrégibb fenmaradt emlék a Kr. u. Vlí.

sz.-ból való 8 a monzai sz»';kesegyház birtokában
van. Az Árpádok korában nálunk is divatban
voltak ilyen kötések. Az esztergomi fegyház-
megj'oi kincstál- Sztaurotokéje a XI. .sz.-ból ere-

detileg .szintén könyvtábla lehetett. A XII. sz. óta

mind súríibben elfordulnak a brrel vagy bár-

sonnyal bevont kötéstáblák is, melyek sarkaira

és középi*ó8zére különböz anyagból és techniká-

val készült fémapplikáció került. Talán a legszebb

ilynem emlék a Selmeczbánya régi városi és

bányajf>gát tartalmazó veretes bái-sonykötés a

XV. sz.-ból. Késbb a fémmel borított kötéstáblák

divatjukat multák s csak szórványosan jelentkez-

tek. Így Németországban és Erdélyben a XVI.
és XVII. .sz. folyamán. .Az egjszerbb középkori

kötéseket, melyek szinte kizárólag kolostorokban

készültek s ezért barátkötéseknek is neveztetnek,

ktilönljöz házi és erdei állatok brével borították

s a brfelületet többféle technikával díszítették.

Ezek a brmetszós, a brdomborítás és a vak-
nyomás V. préselés. \ vaknyomású kötéseken,

keleti hatás alatt, már a XV. sz. közepe óta al-

kalmaztak az ola.sz könyvkötk aranynyomású
pöttyöket (ú. n. gyöngyöket), de az aranyozás na-

gj'obb méret alkalmazása csupán a XVI. sz. fo-

lyamán terjedt el Európaszerte. Egész Európát
megelzte e téren Magyarország, ahol már a XV.
.sz. második felélx»n nagyszeren föllendült az

aranyozott brkötés technikája. .Mátj'ás király

híres könyvtárának, a Korvinának (1. o.) egyes
darabjai ugyanis vagy selyembársonyba v. sötét

szín kecskebrbe voltak kötve s míg amazokat
zománcos ezíLstveretek és csattok díszítették,

emezek renais.sance-lzlésü aranyozásban ragyog-
tak. Ezen páratlan szépség míiipari termékek
(1. a képmelféklet 1. áhrájál) két-ségkivül Budán
készültek, esetleg valamely keleti mester útnui-

tatása nyomán. Sajnos, a Mátyás halála után be-

állott kedveztlen viszonyok lehetetleimé tették,

hogy ez iparág hazánkban szervesen tovább fej-

ldjék.
A XVI. század legjelesebb könyvkötömesterei

Olasz- és F'ranciaon^íágban dolgoztak. \ keletiek-

tl eltanult aranyozó-technika els állandó alkal-

mazá.sát az Aldu.sok velencei nyomdájából ki-

került sajtóteiTOékok bekötésein találjuk, me-
lyek nagy hatá.ssal voltak az új kötésdí.sz nyugat-
európai fejlöilésére. Hihetleg az mhelyükben
készült a legnagyobb biblioltl, a francia Jean
Grolier számára jellegzetes szalagmvel és telt

V. rovátkos bélyegzkkel díszített kötések egj'

része is (I. a képnieUéklet 3. áhrájút), míg ugyané
gyjt késbbi szerzeményeit valószíntüeg Pa-

risban köttette he. .\z ola.-z könv^kötmflvészet
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XVI. sz.-i fejldésére nagy hatással volt továbbá

két finom izlésü könyvgyjt, Maioli Taniás ós

Canevari Demeter; a késbbi századokban Olasz-

ország elvesztette vezotöszerepét e téren. Fran-

ciaországban a mvészi K. megizmosodását az

uralkodóház biblinttl hajlamai nagyban elmoz-
dították. 111, Henrik idejében alakult ki az a la

favfares-stiluí^, melyre jellemz a szalagfonadék

közeit betölt hajszálvékony, apró levelekben ki-

hajló csigavonal. K stílus megteremtését az ííve-

család nevéhez fzik, melynek tagjai XIII. Lajos

idejéig mint udvari könyvkötk szerepelnek. A
XVíi. sz. húszas éveiben kezdik alkalmazni a

francia könyvkötök az ú. n. fUigránvonalakat,

amelyek a diszítmények k(rati\rjait kipontozva

ábrázolják (pointillé-stllus). E könnyedebb dísz

alkalmazását a kor legn(3pszerbb könyvköt-
mestere, Íjo öaseon érdemének szokás tulajdoní-

tani. A XVII 1. sz. francia mesterei két újítással

állottak el ; az egyik volt a sokszor leheletsze-

ren flnom vonalakból és virágmotivumokból ösz-

szerakott aranyozott csipkekeret, melynek legjele-

sebb mestere Nicola Denis Derome volt. aki a sa-

rokdíszbe szívesen alkalmazott egy kis madárkát
ábrázoló bélyegzt, miért is kötéseit h Voiseau-

kötéseknek szokás nevezni ; a másik újítás volt

a színes brfeltét, ú. n. mozaik alkalmazása,

melynek legszakavatottabb mvelje Antoine
Michel Padeloup volt. A forradalom kitörésétl

a XIX. sz. közepe tájáig úgy kivitel, mint anyag
dolgában ersen hanyatlott a francia K. szintje.

Ihouvmin atné mhelyébl került ki a XIX. sz.

második könyvkötönemzedéke, mely bámulatos
technikai tudás által válik ki, de beéri a históriai

stílusok szellemtelen utánzásával. 1890 óta a többi

mipari ágakhoz hasonlóan a K. terén is új ízlés

bontogatja szárnyait, melynek els képviselje

Amatid volt. Az új irányt igen elkel ízlés
munkákkal képviselik René Wmier, Petrns Ru-
hán s a kiváló Mayius Michel.

Angolországban aránylag késn, 1540 körül

kezd fellépni a kóziaranyozás. A XVIII. sz. leg-

kiválóbb mestere Tliomas Meame volt, akinek

a pointillé-vasakkal alakított cottage-roof stíl

kötések megteremtését tulajdonítják. E megje-

lölés a szalagmbl és virágos gallyakból szö-

vd díszítmény küls keretének ereszformáját/)!

erd. A XVIII. sz. folyamán a legnagyobb angol

mester Roger Faifne volt (megh. 1797), aki a

naturalisztikus virágmotivumokból nag>' eredeti-

séggel és sok ízléssel alakította a könyvtáblák

díszeit. A XIX. sz. els kétharmada a nagy tech-

nikai tudású mesterek egész sorát foglalkoztatta,

akik a históriai stílusok többé-kevésbbé szolgai

másolására szorítkoztak. A nuígújhodást o téren

i8 Willmm Morris reformátori mködése ve-

zette be, akinek irányelveit a K.-bon elsnek 'T.

J. Cobden-Sanderson (1. a képmellékletet) valósí-

totta meg. Az iskolájából kerültek ki : Donqlas
Cockerell, Gedric Chivers stb. Az új angol iskola

csapásain járnak az amerikaiak is, élükön Léon
Maillard-dal és Ottó Z'i/in-nal.

Németalföld, ahonnan a dúcokkal présolt br-
kötés divatja Európa-szerte elterjedt, a kéziaranyo-

zásban nem sokra vitte. Fordulat e téren mind-

mál» nem állott be. Ezzel szemben Dániában az

új angol iparmvészeti mozgalom termékwiy ta-

lajra akadt s oly nevek, mint J. L. Flygge és

Anker Kyster végleg bekerültek a K. történetób*'.

Norvégia és Svédország, melyek K.-e egész a leg-

újabb idkig túlnyomóan francia hatás alatt ál-

lott, szintén követik Dánia példáját.

Németországban és Ausztriában szintén nem ju-

tott valami nagy eredetiségre a kéziaranyozású
brkötés. Legkiválóbbak Jákob Kraiise drezdai

mester mvei a XVI. sz. második felébl és

&Friedrich Georg Kraiise bécsi cég empirostíl

alkotásai a XIX. sz. els felében. Az 1900 óta

érvényesül angol elveken fölépül új könyvkö-
tészeti stílus leghivatottabb mvelje Paul Ker-
sten Berlinben, aki mellett még a düsseldoili

Paul Adam, a berlini W. Collhis és a Wiener
Werkstátte érdemel említést.

Magyarország újkori K.-ét nehéz egységes képbe
foglalni, mert inkább sporadikus jelenség, sem-
mint sorozatos mvekkel képviselt fejldés ei"ed-

ménye. A XVII—XVIII. sz. folyamán fleg Ko-
lozsvárt, Debreczenben, Pozsonyban és Nagj'-

szombatban készültek figyelemre méltó köny\'-

köt(>sek, jeles technikával, de fleg északnémot
és holland minták hatása alatt. Legkedvesebb vi-

rágmotivumaik a szegfii és körömvirág. Készí-

tik nevét jobbái'a nem ismerjük. Kivétel né-

hány aranyozott és festett hártyakötés, melyek-
rl tudjuk, hogy a debreczeni Telegdy Péter és

Tóth Mihály, iü. a kolozsvári Gutimann János
(megh. 1831) készítette. A bécsi empireiskola ha-

tását mutatják a XIX. sz. elején készült köté-

seink, melyek legjobbjai alighanem Trattner Já
nos Tamás pesti könyvkeresked .saját könyvkö-
tészeti mhelyébl kerültek ki. Hazánkban a gyár-

iparszerü K. ujabb kelet: Gottei'mayer Náv-
(lor 1880. volt az els, aki gépüzemre rendezke

dettbe. Mhelyében külön osztályban állandó ipar

mvészeti segédszemélyzetet foglalkoztat könyv-

tári és díszkötések készítésére. Halfer Józseí
különösen kéziaranyozás- és b^beté^munkákkal
foglalkozik ; az u. n. márványozó folyékony fos

tékek készítje és meghonosítója. Említésre mél-

tók még kiváló munkájukért Dávidházi Kálmán
Debreczenben és Galamb József, aki a székeefo

város továbbképz könyvköt-tanfolyamának
tanítója.

A nagyobb tömegben elállított kiadói vag>

gyárikötós, melynek anyaga a XVI—XVIII. 8z.-

ban a hártya, disznó- és borjubr, a XVIII. sz.

niiusodik felében a tarka papiros s 1822 óta szinte

kizárólag a vászon, illetve kalikó, egész a leg-

újabb idkig c«ak szórványosan szegdött miV
vészi törekvések szolgálatába. Így Geoff'roy Tory
(1-Í8— 1588) párisi nyomdász és könyvkiadó íz-

léses kötései. A XIX. sz. kiadói sokáig boórték

azzal, hogy olcsó kalikóra a régi mesterek rt'

mekbe készült kézimunkájának silány utánzatát

vigyék át gépi úton, vagy pedig sokszín, tarka

barka képekkel éktelen ítsék el a könyvfedelet. A
kötós borltóanyagának s a sokszorosítás techni-

kájának megfelel, mvészek tervei nyomán k«'-

szült diszítmények alkalmazása 1890 óta kapott

lábra s ma már mindjobban elterjedt. Az angol

Gleeson White, Anning Bell, Walt'r Grane «'•<

Talwin MonLs'. az amerikai Will. H. Bradley,
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» német Oissarz, Ecknunm, Kersten. Pánkok
éa Fogeler ilj-nein alkotásai a legismertobbok e

t6ren. A mafrjar könyvkiadók rógel)l)eii nagyob-

l>ára külfúldi mintákat utánoztak, ujabban azon-

ban dio8érot<»s turokvéat fejtenek ki eredeti, szép

kötóMtáblíc alkalnmzására, melyeknek megtor-

vozósében fúlcg FaUus Elek, llelbing Ferenc,

ÍMkatos Artitr, Muhics Sándor. Nagy Sándor
<^ Zádor István tOnnek ki.

fredalomí. Pul AiUm, HaadbOdier der BudibiBderei, 8 köt.,

Hall* &. & 1M6 : O. A. R. Boceair. I>«r Bncheiabud. a. o.

1918; K. Boaqnet, TraJté de Tart da reUeiue, Paris 1890;
Doaslaa Oocfcerell. Bookbindiar aad Uie care of boolu. ».

kiad.. IiMdoa mw; Qnlyáa Pil, A kOayrkatés technikája,

BadapMt 1901 ; HaUer J., A kfiayvkfitAi márrányoiáa, n. o.

1886 ; PanI Keratoa, Der exakte Bacheinband, S. kiadás,

HalIe 191S; J. Zae)ui«dorf. Art of bookbindioK, C. kiadás,

Loadoa 1903; H. Béraldi. Ia reliure aa XIX. »., 4 köt., Pa-
ris 1895—97 ; BraiHini^ii. Hii>tor>' of tbe art of bookbin-
dlag, Loadoa 1892 : Th. (iottlieb, {ludieinbinde, Wien 1910;

L. Omel, Maaael liistMiqoe de I'atnatt-ar de reliure, 8 ktft.,

Paris 1887, 1906; Gatyás Pál, R^ felsAmas^arorssá^
köajTTkOtAcsalád íelJegyséseibAl, Budapest 1918; n. a., A
kfiajTkStáa (Aa iparmavMaet köayre. III. köt.), a. o. 191S: J.

LovUer. Der Bucbeinhaad in alter und ni<uer Zeit, Berliu

és Laipals 1904 R. T. Prideanx, Modem tMokbindings,
Itoadon ltK)6

Könyvkövetelések, ináéiként könyvbeli nyílt

követelések, küruilenhégek, azok az összegek,

araolyoket valaki adósain könyvbeli följegyzései

alapján követel. A K. úgy keletkeznek, hogy a
vevó nem ad váltóolfogadványt a megvíisárolt

árú értékóról. Ezért megtorlielik a számlán meg-
állapodási:zeni lejárattal. Amikor az adós tarto-

zását lejáratkor lerója, számláját elismerik é.s

«'vvel könyvkövetelé«e kiegyonIítí^<LLk. A modern
pénzintézetek s/.élcsbülö üzletkörében új ágként
szerepel a K. leszámítolás^, amelynek az a lé-

nyege, hogy valamely cég elzálogosítja üzlet-

feleivel .szeml)en fennálló könyvbeli járandó-
ságait. A kölcsönvev részletes jegyzéket küld a
kölcsönadónak az elzálogosított (engedményezett)

K.-r61 és az illetó folyószáralalapra ráírja, vagy
bélyegzvel rányomja pl. : «az o számlán mutat-
kozó követ<>lóst X. Y. takarékpénztárra enged-
ményeztük. A befolyó összegek tehát a nevezett
intézetet illetik mega.

K.-nek nevezik egyes német államokban az
olyan államadóssági kötvényeket, amelyeket a
kötvénytulajdonos kívánságára az államadóssági
könyvben (ahol ilyet vezetnek) a tulajdonos ne-

vére bevezettek.

Könyvkövetelések biztosítása, 1. Biztosítás.

Könyvmásolók. A könyvnyomtatás feltalálása

Hlótt írott könyvek (1. Kézirat) közvetítették
a tudományos i.xmereteket. Sok.szorosításuk má-
solás útján tortént. A régi keleti népek (egjipto-

miak, zsidók) könyvmásolóiról alig vannak ada-
taink ; úgylátszik nálnk inkább felolvasás útján

terjesztették ismereteiket írástudóik. A görögök,
m^ inkább a rómaiak az irodalom fellendtUtével

a köztársasági kor végén és a császárság alatt

nagyszámú szép- és gyorsírású rabszolgát tar-

tottak, kik vagy önállóan másoltak, vagy diktálás

után egyszerre többen írták ugyanazt a szöveget
Oibrarii). Az így sokszorosított kézíratok a kor-

rektor kezén átmenve, kereskedésbe jutottak (1,

Könyykereskedeletn). A diktálás után író rab-

szolgák már gyorsírási jegyeket is alkalmaz-
tak (1. Gyorsírás). í^icero egjik könyvmásoló rab-

szolgájának, M. Tollias Tironak (Kr. e. 103-
Kr. 0. 4) is tulajdonítanak egy ilyen gyorsirási

rendszert (notae Tironianae, notao compenda-
riae), melynek némely jegye átment a középkori

latin kódex- és oklevélírásba is. A középkor els
századaiban a tudomány a kolostorukba, uralko-

dók és fpapok udvaraiba szorult, itt kell tetiát

keresnünk a könyvírókat és K.-at. A kéziratsok-

szorosltás nagy lendületet azonban itt sem vett,

magánhasználatra készített másolatot, akinek

szüksége volt valamely könyvre. A vallásos élet és

tudomány fel lendültével azonban mind nagyobb
lett a könyvek kelendsége. Az egyre szaporodó
kolostoroknak, egyházaknak szük-ségo volt a

mise-, zsolozsmás- és szertartásos könyvekre,

mannale-ra, evangéliumra, bibliára, teológiai és

egj'házjogi könyvekre ; a pü.spöki székhelyeken,

káptalanok mellett iskolák keletkeztek, melyek
nem nélkülözhették a tankönyveket. A XII—XIII.
sz.-ban az olasz egyetemek keletkezése, majd az

egyetemeknek eg^ Európában való elszaporo-

dása következtében ez a szükséglet mind nagyobb
arányokat öltött. A könyvírás, másolás és festés

csakhamar a kolostorok falain kívül is rendsze-

resen zött mággá fejldött. A XIII. században
Olasz- és Franciaországban már találimk az

egyetemek felügj'elete alatt álló kéziratkölcsön-

zöket (stationarii) és könyvkereskedket (vendl-

tores librorum, libraríi), kik fizetett Írnokokat,

másolókat és rubrikátorokat (scriptores) tartot-

tak. 1292-ben Parisban a könyvkölcsönzk, könyv-
kereskedk, az Írnokok, másolók, nibrikátorok,

köny\'fe.stök (miniatorok és illuminátorok) a per-

gamentkészítökkol és kereskedkkel eg>-ütt céhet

alkottak. Hasonló állapotokat találunk Német-
országban is, hol a XIV. sz.-ban keletkez egye-

temeken elször a tanárok diktálták le a köny-
veket a tanulóknak, késbb a könyvmásolás és

könyvkereskedés üzletágakká lettek. Mindezen
helyeken írnokokat és másolókat képz iskolákra,

majd a XV. sz.-ban valóságos kéziratgyárakra
akadunk (Joannes Aurispa Velencében, Vespa-
siano Philippi Firenzében, Lauber Diebold Hage-
nauban). Nálimk tömegesen mköd K.-ra csak
Mátj-ás király korában találunk (l. Korvina). A
K. mködése jóval túlhaladja a könyvnyomtatás
feltalálását. A sajt<j els, kezdetleges tormókei

nem elégítették ki a díszes kéziratokhoz szokott

könyvbarátokat. A középkori kolostorokban dol-

gozgató könj-vmásoló és könyvfest szerzetesek,

majd a pénzért dolgozó scriptorok és illumináto-

rok ugyanis nem kímélték az idt és fáradságot,

egy-egy díszes kézirat másolásán, festésén gyak-
ran évekig eldolgoztak; az elbbiektl már a

korai középkorból, az utóbbiaktól a XIV—XV.
sz.-okb<')l valóságos remekbe készült, mvészi
tökéletesség k^óbetükkel (initiale), lapszéli

keretezése&el és egész lapnyi aranyozott, ezüstö

zött és színes rajzokkal (miniatré) díszes kéz-

iratokkal bírunk. Nagy becse is volt a közép-

korban a kéziratnak, a K. munkáját drágán
fizették.

Magyarországon épúgy, mint az elbb említett

országokban, az els Írástudók, könyvírók ós má
solók eleinte külföldi, majd magyar szerzetesek

és világi papok voltak. Szt. István az els püs-
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pökségeknek, székesegyházaknak és monostorok-

nak maga ajándékozott könyvöket. Szigorú tör-

vényben intézkedik, liogy a falusi egyházakat a

püspök lássa el a szükséges egyházi könyvekkel.

A magyarság niegtéríté.sében leghbb társa, Szt.

Gellért még maga másolgatja, tisztázza vallásos

elmélkedéseit. Kancelláriájában külföldi papok

írják az okleveleket az egykorú német császárok

oklevelei mintájára. Harmadik utóda, I. Endre

azonban már magyar püspökkel, Miklóssal iratja

a tihanyi apátság 1055. évi arapítólevelét, ki

még latinul sem "tud kifogástalanul, oly helye-

ken, hol nem boldogul a latin nyelvvel, magyar
.szavakat ós ragokat sz az oklevél szövegébe.

az els magyar, kinek írása fenmaradt. Az Árpá-

dok korából — bár tudjuk, hogy számos kolostor-

ban folyt a könyvírás ós másolás, hisz ezt a szer-

zetesi szabályok is meghagyják, két bencés kolos-

tornak, a pannonhalmiuak és bakonybélmek már
Szt. László korában (1085 és 1093) egész kis

könyvtára van, Kálmán királyt könyvszoretetéért
u Könt/vesv-nek nevezik krónikáink, a veszprémi

káptalannak ós a mellettemköd fiskolának egy
1276. évi oklevél szerint 3000 márka érték, a
székesfehérvári egyháznak 1295. aranyba, drága-

kövekbe foglalt könyveik égtek el, — csak egy
magyarországi könyvmásoló nevét ismerjük, líz

Magyar Tádé mester, ki távol Spanyolországban,

Toledóban 1175.fejoztebePtolomaeus Pheludensis

egy arabból fordított mvének másolatát. A XII.

•sz. legvégérl való legrégibb missalónkat, az ú. n.

Pray-kódexet, mely egyszersmind legrégibb össze-
fliggö nyelvemlékünket, a Halotti Beszéd és Kö-
nyörgést is tartíilmazza, |)annonhalmi bencés má-
solta, de nevét épúgy, mint másik fenmaradt

árpádkori misekönyvünk, a Németííjvári missale
másolójáét sem ismerjük. Szt. István törvényei-

nek XI. sz.-i, Ilartvik püspök Szt. István legen-

dájának XII. sz.-i, Anonymus Gesta Hungaro-
rum-jának és Kézai Simon Krónikája XIII.

századi másolóinak nevei is feledésbe mentek.

A XIV. századból azonban már egész sereg ma-
gyar ós magyarországi könyvmásoló ne\'e és

munkája ismeretes, iígy 13(K) körül valószín-
leg a Dunántúl írt szentbeszédgyüjtemény tar-

totta fenn második legrégibb összefügg nyelv-

emlékünket, a Gi/ulafehérvári glos^zá-kat, ínjja

a vitás novíSíVathachai (?) esetleg JJjtatai János
forencrendi szerzetes. íí^onrád, a szepesmegyei
látókövi (Lapis Kefugii) karthauzi monostor els
perjele 1307—1310 közt számos egyházi könyvet
másolt, 1310. lemondott a perjelségrl, hogy még
inkább a könyvmásolásnak szentelhe.sse idejét.

Szepesi János 1340. másolta Thomas de Argen-

tína egy teológiai müvét, hártyakézirata egykor
Nagy Lajos udvari papjá<'», Bálinté volt, jelenleg

a krakói JagoUo-könyvtár tulajdona. Magyar-
országi János 13-Í8. Ulrik aschbachi apátnak má-
solt pénzért. 1358-ban íratott a fényes kiállítású,

14'2 gyönyör miniatré képpel díszített Bécsi
. képes krónika (Cronica de gestis Hungarorura).
Fest^'tjének és másolójának nevét nem ismerjük,

de a kéj)eken látható típusok, costume-ök, épüle-

tek stb. kétségtelenné teszik, hogy Magyarorszá-
gon készült. 18í)7-ben Vi.segrádoh má.'<olja Szt.

Gergely pápa egy erkölcstani mvét adortmundi

származású, de hazánkban meghonosodott Bre-

denscheyd János, Nagy Lajos udvari jogtudósa.

Benedek íia, Pál, szepesi pap 1357. egy Lil)or

diurnalist másolt. 1377-böl való a díszes Eszter-

gomi missale, a magyarországi könyvfestós egyik
remeke, Westfaliai Stephani Henrik csukárdi (Po-

zsony vmegye) plébános másolta és festette Imre
fia, János, pozsonyi kanonok megrendelésí'-re.

Theuczendoríl (Poprád, Szepes vmegye) bíró íla,

Miklós, 1386. egy zsollármagyarázatot másol.

1394. Bernát ós Temlinus E.sztergomban egy
biblia másolatán felváltva dolgoznak, u. e. évben
Miskolczi László másolt egy hibáktól hemzseg,
de fényes kiállítású misekönyvet és egyet Theodo-

ricus a nagyszebeni kalandosok társulata í^zíí-

mára. 1397-ben Ferenc byrthelmi plébános és

medgyesi kerületi esi)eres összegjiijtötte és le-

másolta a medgyesi káptalan statútumait, u. e.

évben másolta Szenczi Gergely a pozsonyi káp-

talan könyvtárának egy szentbeszéd-gyüjtemé-

nyét. Egy 1388- i ítéletlevél Konrád pilisi ciszter-

cita seriptor nevét említi. — A XV. sz.-ból már oly

sok könyvmásolóuk és könyvfestnk neve ismere-

tes, hogy csak a legkiválóbbakat tartjuk szük.sc-

gesnek felemlíteni : 1403. Nagyszombati Mihály

pozsonyi kanonok, 1410. Stoll Péter bencés ós Pe-

terváradi János, 1423—25. Libetbányai Magyar
Péter ; körülbelül ezen idben másolta Tótországi

(szlavóniai) György vándortanító a Besztenzei

szójegyzéhiek nevezett els latin-magyarszógyj-
teményünket. Libetbányai Magyar Péter 142 (—
1426 közt már Pi'ágában másol, három könjrvet is-

merünk tle : egy a British Museumban, egy a

berlini kir. könyvtárban ós egy a lipcsei egye-

temi könyvtárban van. 1426-ban kezdették /ÍlöV-

möczhánya város Jegyzökönyvét, a XV. sz.-i gót-

stíl festészet egyik magyarországi legszebb re-

mekét, a végítélet és a keresztrefeszités kói>ével.

Ebbl a korból való a selmeczbánya i városi jegyz-
könyv feszület-képe, melyet Gobil Bálint rajzolt.

1430-ban Péter nagyszebeni másoló özvegyét em-
lítik, tehát már világi ember volt. 1446-ban

Nagyszombati Miklós krakói egyetemi tanuló

líremonai Gellért csillagá.^'zati munkáját má-
solja, egy u. 0. egyetemi tanuló. Fehérvári An-

tal, 14.59-ben fáradoz egy csillagászati m má-
solatán. 1451-ben Iwanich Pál váradi kanonok
Vitéz János leveleit másolja. 1456-ban másolja

Columnai Guido ti'ójai históriáját Dortar György
bécsi egyetemi baocalaureus, szomolnoki városi

jegyz és iskolamester. 1460-ban Brassai Péter

B-sben másol. 1466-ban másolja Moldovának
Tatros városában Hensel límre íia, Némethi
György, a legrégibb magyar bibliafordításból, az

úgynevezett ferenciek bibliájából a 4 evangé-

liumot (Müncheni vagy Jászag-kódex). Kbl>en

az idlien vetette meg Mátyás király híres budai

könyvtára, a Korvina alapját. Budán 80, Firen-

zében 4 másolót tart állandóan. Nevezetes má-
solói egy névtelen madocsai apát, Attavantes de

Atfavantibiut, Vespasianus Flnrentiniui stb. (L.

Korvina). Vitóz János esztorgomi érsek könyv-
má.'íolója Bereck palánkai pap. Mátyás történet-

írójának, Bontlninek könyvmásolóját. Jánost II.

Ulászló nemesi rangra emeli. Említhetk még o

korból : lcsei Henckl György. Szegedi Gersrely
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{láloefizerzetee, kiváló könyvdtíusitö. Khalmi Mi-

hály betúfestö ée AsnyomtatviUiydinzító, Ivsztor-

i;uml János betüfeistd é» rubrikátor. Batthyány
Boldittár missaléját (1489), olojón magyar naiv

tárral és számos magyar bejeg>z«58sol, Fáncsy
Antal másolta. S/.nlkay I>ásítló, a Mohácsnál ól-

esett esztíTitoiui t'rsck sárospataki tanuló korában
l'he<Mlulos oklogáit másolí^atta s látta ol mauryar

lílosazákkal U*89—90-igi. ugyanilyenekkel van
t'llátva a N'yirkállay Taraás-félo kir. kancolláriai

fonnuhiííkünyv, melynek lognagyobh részét Magji
•János másolta li76— 90 közt. A XV. .-z. vége ts

XVI. sz. elejérl való magyar ntjcli-emléh-kó-

• leteket leginkább magyar szerzetosok másolták
a tostvér apácarendek számára. De ismerünk már
•• korlnil szorgalmas apáca másolókat is: Ráskay
fjea (llO— 22-ig) a Mar(jit-!e<i>iida s számos
n«Í8 nyelvenili'künk másolója, Síjr/iu/há.:! Márta
(1529—81-ig) az Hrsokújvári ós Thewrewk-kó-
(lexek iii:'i.-oii)ja, mindketten domokosrendi apá-

cák 1 ilin nevrt beteg(>skedó apáca (1516).

Megi /ik még Halabori Bertalan papot, a
Döbrtíutfi-kdex, és Kálmáncsei László i)aiM)t

(1519). a Lányi-kódox másolóit (1. Nifrh'cnilé-

kek).

A mindjobban tért hódító könyvnyomtatás las-

sanként kivette a szorgalmas könyvmásolók ke-

zébl a tollat, a könyvfTstóknek azonban még
egy ideig munkát adott a disztelen nyomtatvá-
nyok kezdtetúinek és színezetlen metszeteinek

diszitéee.
trodtúom. Mag}-«r Könyvezeinle, 1877—1914 ; Csontosi

Jáaos, Adalék^ a maí:varor«»ágl XIV—XV. •'záxádi könyv-
máaolók és történetéhez; a. a., Magyarorasági
IcOBymiso stök a kCsépkorban (Könyvsxerale
lS79); n. a., u mafi^arországi ktinyrinásolók és
lietftfeatök a ks^pkorhao (KCnj-r^zemle 1880) ; Kalauz u
OmágM Magyar IparmfiTÜézett Muzenm részérl rendezett
kflayvkiiUítialios, 1888; Varjú Rlemér, A gvalafehérvArl
Battbyiny-kteyrtir, 1889—1901.

Könyvmoly, tréfás elnevezése a könyvek közt

él, könyveket búvárló embernek.
Könyvnyomda, 1. KöiiiftTii/omtatú.s.

Könyvnyomda-festék, I. }^yomAafesték.
Könyvnyomdái jelvények (ki/itlói jelek, siy-

num), szimbólum, melyeta nyomdász v. könyv-
kiadó valamely könyv címlapján vagy esetleg a
könyv hátán tüntet fel. Már Kust és Schöffer

1457. megjelent Psalteriumán is van ilyen jel-

vény. Ezeket a jelvényeket régebben kiváló m-
vr'szek rajzolták és bizonyos jelent<"«<>gük volt,

mely ~" ' ' m állott a könyv ké.<zitjóvol.

a ii> n jelvényeknek köszönhetjük
azt, ir-^s .1 b.uii_\ \ nyomtatás els évtiz«'deil)en

készült könyvek némelyikérl egész határozott-
sággal meg lehetett állapítani, hogy kinek a m-
helyébl keridtek ki. Ma is ha.sználnak nyomda-
jelekot, de rendesen a nyomda címe is föl van
rajta tüntetve. V. ö. Siflvesire, Marques typogra-
phiques (Paris 1867. 2 köt.); Hane. Slarques
typographiques des imprimeurs et libraires An-
verstils (Anvors 1888-84. 2 köt.): Defalain,

inventaire de*; marques d' imprimeurs et de li-

braires (2. kiad., Paris 1892) ; Heifz többek közre-
mködésével: Die Büohermarken oder Bueh-
(Iruoker- und Verlegerzolchen (Strassbui^ 1892)

;

Heichen, Die Drucker- und Verlegorzefchcn der
'íegenwart (Berlin 1892).

Kdnyvnyomdász-oimer (l. az ábrát). III. Fri-

gyes n«'niet c.<ászár címert adományozott a könyv-
nyomtatoknak. Hnnek pajzsán arany alapon
kétfej fekete sas áll,

mely jobb lábának kar-

mai között tonáknlu-
mot a kézirattal, bal

iába karmai között pe-

dig szedvasat tart. A
pajzs fölött lev zárt

sisak aranykoronával
van díszítve ; ebbl grifT

madár emelkedik ki,

karmai között két egy-
míushoz értetett fér-
kz labdával. A sisak

körüli foszlányok ezüst- és vörösszinúek.

Könyvnyomtatás Oijmiráfia), szellemi ter-

mékeknek lx»tiiklx»l összeállított szedé.sröl való

sok.szorosítása. A K. technikája két részbl áll

:

a szedésbl (l. Betszedés) és a nyomásból, mely
az összeállított létüknek, ill. szedésnek gépen

való sokszorosítása. A szedést a betszed vag>-

szed, a nyomtatást a nyomó v. gépmester végzi.

A szedésnek ismét két fajtája van : az akcideus

KünvvnvomdáiiZ-ciiner.

ábra Szcdövas.

és koinpressz szedés, az elbbihez a kereskeiieliiii

nyomtatványok, táblázatok s egyéb díszesebb

nyomtatványok szedése, az utóbbihoz pedig a

könyv- és ujságszedés tartozik.

A kézi szedéshez szükséges hetüket ú. n. szek-

rényekben (1. Beti(,9Z€krény) tartják. A sze<l a

hetüket szedvasba (1. az 1. ábrát) rakja, s hogy

azok fennakadás nélkül .s«irakozzanak egymás-

hoz, a szedlénúit használja, amely betümagas-

2. áttra. Szt'döliajó.

ságú vékony rézlemez s két végén füllel van el-

látva, hogy könnyen kiemelhet legyen a sorok

közül. Midn a sor már cáaknem teljes, a sze<lö

azt kizárja, vagyis a szavak közé a különféle

vastagságú kizárásokat arányo.san l)eosztja, ez-

által a .<orokat egyenl .szélességvé teszi. A
legutóbb sz<xlett .sor alól ekkor kihúzza a szed-
léniát s reája téve, megkezdi az új .sor betinek

.<zedé.s«''t(l. Betszedés). Ha a szodvatí megtelik,

a szed a sorokat ügyes fogás.sal a hajóra i}. a '^.

ábrát) emeli, addig mlg a hamb el nem éri a
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kcllö magasságot. Ha nem hasábokba, hanem
koluinnákba (1. o.) szed a szed, akkor annak
elébe kolumna-ámet ós a végére vaksort tesz. A
hasábokat v. kolumnákat spárgával ersen körül-

kötik. A kész szedést vagy paplroslapokból való

alátétre (porte-page) helyezik, v. formadeszkára

teszik. A könyv oldalainak alakítását rendesen a

tördel (1- 0.) végzi, az ú. n. sorszedö csak a be-

osztatlan szedésdarabokat állítja el.

Ha valamely könyvet v. lapot könnyebben ol-

vashatóvá akarnak tenni, v. ha a tér azt meg-
engedi, különféle vastagságú térzökkel (1. o.) rit-

kítják a sorokat. A még hasábokban lev szedés-

rl levonatot (1. Kefelenyomat) készítenek, s ezt

átadják a nyomdai korrektornak (1. o.), ki azt gon-

dosan átolvassa, a hibákat a levonat margójára
jegyzi (1. Korrektura). A szed a hibákat ár
segítségével javítja ki a kézi szedésben. Tördelés

után rendesen a m szerzjének is küldenek le-

nyomatot, ki azt újból átolvassa s ha jónak találja,

minden egyes ívi'e reáirja : corr. corr. impr. (a. m.
a hibák kijavítása után nyomható), ezt imprimá-
tásnak nevezik.

Az ily módon elkészült egy ívnyi szedést ki-

lövik a zárólapra (1. Kilövés), hol körülrakják a
könyv margójának megfelel ürpótlókkal, a ko-

lumnák köré csavart zsinórt óvatosan eltávolít-

ják, ügyelve arra, hogy az oldalak szélei q lev
betk le ne dljenek, s most az oldalakat együt-

tesen csavarokkal vasrámákba szorítják s azután

a sajtóba teszik (1. Gyoi'ssajtó). Régebben kézi

sajtón (1. 0.) nyomtattak. Ma már a kisebb nyom-
tatványokat ú. n. amerikai v. tégelynymnó
sajtókon nyomják, a nagyobbakat különféle szer-

kezet gyorssajtókon, a nagy terjedelm és

nagy példányszámú napilapokat körforgógépe-

ken (1. Gyorssajtó) nyomják. A gyorssajtókon

nyomandó ívnek csak egyik oldala nyomható
egyszerre ; az elször nyomtatott oldalt küls- v.

szépnyomatnak, a hátoldalt pedig helsö- v. ellen-

nyomatnak nevezik. Nyomás eltt végzik az

egyenletest., ez abból áll, hogy a hetük v. klisék

(1. Cliché) magassági egyonetlonsógeit a nyomó-
hengerre vont egyenget íven, melyre elzleg
levonatot készíti uek, papirosdarabkák felragasz-

tásával pótolják. Az egyeugetésnek v. boigazítás-

nak különösen nagy szerepe van kói)ek (klisék)

nyomásánál, mert ezek egyes részleteinek gyön-
gébb vagy ersebb árnyékolása az egyongetéstl
Wgg.
A jó nyomás feltótele még a jó festékez hen-

ger és a tökéletes festókeldörzsölés. A festékez
hengereket többnyire a nyomdákban öntik min-

tákba, enyv, szirup v. glicerin ós zselatin keveré-

kébl. Régebben lószörrel töltött brlabdával fes-

tékeztek a szedést. A gyorssajtó a nyomtatást —
az Ivek beraká-sának kivételével— önmaga végzi,

a gépmesternek csupán a gép mködésére, az

egyenletes festékezésre kell ügyelnie. Ma már
azonban sok helyen vannak ú. n. önberakó készü-

lékek a gépekre szerelve, melyek automatikusan
viszik az íveket az ívfogókhoz. A körforgógópo-

ken pedig a hengerpapiros is önmködlég csava-

rodik le.

A szedésrl nyomás után lemossák a festéket

alkalmas folyadékkal, leöblítik vízzel, újra körlll-

kötik zsinóiTal az oldalakat s azok ismét vissza

kerülnek a szedhöz, ki azokat széjjelszedi (el-

osztja), és minden bett visszatesz abba a szek-

rénybe, amelybl szedte azokat (l. Osztás, Betii-

nemek, Betüöntés).
A kinyomtatott íveket, különösen ha azok finü-

mabb és kényesebb nyomtatványok, szárítani és

préselni kell, hogy felületük egyenletes legyen.

Ma már oda fejldött a K., hogy az újságokat,

de a könyveket is némely nyomdában különféle

tipusú szedgépeken (l. o.) szedik. A nagy pél-

dányszámban nyomandó nyomtatványokat rend-

szerint nem magáról a szedésrl nyomják, ha-

nem anyamintát (1. o.), matricát készítenek róla

és azt kiöntik betiemmel (l. Tömöntés), ezt

stereotipiának nevezik. Ha ezeket körforgógépe-

ken nyomtatják, mint pl. az újságot, akkor félkör-

alakura öntik, hogy a nyomóhengorre lehessen

illeszteni ket, míg a lapos gyorssajtókhoz lajws

lemezeket készítenek.

Újabban a körforgógépeken való ujságnyoroá*;

terén új eljárások feltalálása folytán nagy vál-

tozások történtek. Ma már lehet ezeken a gépe-

ken a rézmetszetekhez tökéletesen hasonló mély
nyomatokat készíteni (l. Mélynyomás). Az Offset-

féle nyomás (1. o.) meg ugyancsak körforgógépen
nem az öntvényil történik közvetlenül, hanem
giuumiról.

'

A különböz nyomtatási eljári'töokat amegfelelíi

címszavak alatt tárgyaljuk.

A K. története. A K. föltalálíisa eltt a könyve
ket kézzel írták, másolták a kolostorokban. Ilyen

írott könyvek ma is vannak még egyes könyvtá-

rakban szép számmal.A nagyobb mérv kereslet a

másolásnak iparszor zését teremtette meg ós

ezekbl alakult ki a levél- és kártyafestk cihe,

kik közül ismét különváltak a hélyeymetszök ós

levélnyomók, kik inkább képes ábrázolásokat ké-

szítettek, amellyel a kívánt értelmet kifejezé8i"e

juttatni iparkodtak, késbb azután ezek fémtáb-
lákba betket is véstek és ezeket nyomták le. A
fémtáblákról azután a könnyebben véshet fale-

mezeket kezdték használni. Akkoriban a papiros-

nak csak egyik oldalára nyomtak. Késbb két

ilyen lapot a hátával összeragasztottak, hogy a

lap mindegyik oldalán legyen nyomás. A famet

szetekröl való nyomást már a XIV. sz.-ban meg-
találjuk játékkártyák és szentképek alakjában.

Ezeket ftábla- nyomxitoknak nevezik.

A mozgatható betkkel való K. föltalálása a

XV'. sz. második harmadába esik. Hogy ki a föl

találó, erre nézve eltérk a vélemények, de túl

nyomólag a mainzi Gi(te7iberg Jánost (l. o.) tart-

ják annak. Azok közül, akiket Gutenberg mellö

zésével a K. feltalálójának tartanak, els helyen

áll a schlettstadti Mentei (Mentelin) János, ki

szépíró volt s úgylátszik Gutenberg segédjeként

szerepelt Mainzban. A bambergi Pfisicr Albertet

is gjakran említik a K. föltalálójakéut, de ö i.^;

csak tanítványa volt Gutenbergnek. Az olaszok

Costaldi Pamtllio feltrel (Velence) polgárt tart

jiUc a K. feltalálójának. Sokan pedig a hollan

dus Coster Lourenst (l. o.) tartják a föltalálónak.

kinek szobrot is emeltek. A legtöbb valószinü.sé^:

azonban Gutenberg mellett szól. Gutenbergnek
klüiduló pontja a bélyegz volt, melyen a bet
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kt^p megfordítva ée kiemolkedöen volt vésvo,

arrtl, ha bofostókoztók. lenyomatot lehetett kó-

aslteni. Bbböl indult ki a/ avignonl Waldrogelir*,

U 1444—t<>-lff szint4''n foglalatoskodott ebben az

irányban. Gutenborjí érdeme abetUk mechanikai

sokszorosítania ; 6 k«3szltett olyan öntökészülékot,

mellyol egyenl nagyságú és magasságú betiikot

lelietett önt«>ni és ö teremtette meg a kézisajtót

is. Els nagyobb nyomdai vállalkozása az ú. n.

42 soros biblia volt,' melynek elöállitásáboz 1450.

Füst Jánossal (1. o.) tilrsnlt. De még be som fe-

jezte o mvét, midn Füst lefoglalta a nyomdát
«8 vezetjévé késbbi vejét, Schöffer Pétert (1. o.)

tette, ki szintén Gutenberg segédje volt. Füst és

Schöffer azután társultak 1455. és ök fejozt<^kbe

1457. a híres Psalterlom nyomását.

Németországban Igen gyorsan terjedt el az új

találmány, úgy hogy 1462 eltt már Strassburg-

nak, Bambergnek is volt könyvnyomdája. Azután
jött Köln. Augsbure, Lübeck, Nüriiborg. Lipcse.

Ausztriában Filsen 1468. állított nyomdát. Bt-cs

1478. A XV. sz. végével Németország csaknem
valamennyi nagyobb városában volt nyomda.

Oloüzországhcm még gyorsabban terjedt el a K.

1480. már 4() városban volt nyomda, míg Német-
országnak ugj-anakkor csak 23 nyomdavárosa
volt. A franciák csak 1470. állítottak fel nyom-
dát Parisban, a Sorbonne két tanára : Hejulin

Uans ós Fichet Vilmos kezdeményezésére, kik

Kolmarból három nyomdászt: (íoring Ulrikot,

Orantz Mártont és Friburger Mihályt hi^'ták meg
oda. 1510-ben 20
könJ'^'nyomtatója

volt Parisnak, köz-

ttik Gourmont Gil-

les, kielöszörnyom-
tatott görög és hé-

ber könyvekot. Ba-
dius (akinek kézi-

sajtját 1607-bl 1.

a :í. ábrán), Etienno

és Didót, ez utóbbi

családnak köny\'-

nyomtató ágazata
még ma is létezik.

Németalföldre
1473. vonult be a
K. Antwerpenben a
XVI. sz.-ban fían-

tim Kristóf által alapított nyomda epész felszero-

lóeével egj-ütt jelenleg a varos tulajdona és most
Plantin-muzpum név alatt israorotos. Angliába
emudon Vilmos londoni keresked ültette át a K.-t.

1471. nyomtatta el.s könyvét. Londonban csak
1477. telepedtek meg könyvnyomtatók. Svájrban
Baselnek már 1468. voltak köny\nyomtatói.
Spanyolországban német litográfusok zték el-
ször a K.-t 1474. Porttigáliában zsidók voltak
az el8Ököny\'nyomtatok. Oroszországban Csemi-
govban állítólag már 1493. volt könyvnyomtató.
.Moszkvában császári rendeletre létesült az els
nyomda. Stockholmban már 1474. dolgozott egy
vándor nyomdász, 1483. pedig állandó nyomdát
rondozteic be.

A Balkán-félszigeten II. Bajazid szultán 1483.
halálbüntetés terhe alatt megtiltotta a K.-t. Titok-

Ú.
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1584. külön szabadalmat is nyert. E nyomda Te-

legdl halála után (1586) az Oíiztcrgomi káptalan

tulajdonába ment át. 1615-ben Forgách Ferenc e

nyomdát a Jézus-rendi atyáknak ajándékozta,

helyette Pozsonyban állíttatván fel a kor igé-

nyeinek teljesen megfelel új és nagyobb nyom-
dát. Itt nyomatták Pázmány Péternek örökbecstí

iratait.

A XVI. sz.-ban (Erdélyt bele nem értve) hazánk-

ban csak 23 nyomdahely volt, úgymint: Bártfa,

Befizterczebánya, üebreczen, Detrekö és Rárbok,

(ialgócz, Gyulafehérvár, Alsó-Lendva, Magyar-
óvár, Monyorókerék, Nedolicz, Német-Keresztúr

és Német-Újvár, Pápa, Sárvár, Sempte, Nagy-
Szombat, Szerveszta, Német-Sitz (Löv), Nagy-
várad és Vizsoly, s számuk a XVII. sz.-ban csak

15-tol szaporodott. Ezek voltak: Csopreg, Csík,

l^perjos, Kassa, Keresd, Késmárk, Lcse, Lorótom,

Sárospatak, Somorja, Sopron, Szakolcza, Tejfalu,

Trencsén és Zsolna. Ezek közül kiemelendök az

1626-tól 1643-ig fennálló Farkas Imre-féle csep-

regi, az 1627-töI 1709-ig virágzó Brewer (Breuer)

Lrinc által alapított, utóbb fia Brewer Sámuel,
majd ennek özvegye, végül pedig örökösei által

iíonddal vezetett lcsei ; az 1656-tól 1675-ig

Sárospatakon, majd 1677-töl 1682-ig Rosnyai
János által vezetett débreczeni ; Erdélyben pedig

a Szenczi Kertész Ábrahám haláláig, vagyis 1072-

ig mköd hírneves kolozsvári nyomda.
A XVIII. sz.-ban a nyomdahelyek száma ismét

csak 20-szaI szaporodott, ezek voltak : Buda, Dió-

szeg, Eger, Eszék, Esztergom, Fiume, Gyr, Ka-
locsa, Nagy-Károly, Komárom, Pécs, Pest, Puchó,
Selmecz, Temesvár, Újvidék, Vácz, Várasd, Vesz-
prém és Zágráb. Gyorsabb terjedését e felette

(Idvös és fontos iparágnak a cenzúra békója gá-

tolta ; igazolja ezt az a körülmény, hogy a XIX.
sz.-ban, fleg annak második felében — vagyis a
cenzúra eltörlése után — rohamosan terjedt és

haladt a könyvnyomdászat hazánkban. A leg-

utóbbi statisztika szerint (1911.), Erdélyt is bele-

értve, 1167 nyomdahelyet mutathatunk fel ha-

zánkban, melyek nyomdái állandóan 5436 szedt
ós 1245 gépmestert foglalkoztatnak, s az óven-
kint megjelen könyvek és füzetek száma
ezrekre megy.

trodalcm. A könyvnyomtatást tárgyaló kiválóbb munkák :

Ballagi Aladár, A magj'ar nyomdászat tört. fejldésének
vAíIata 1472—1877., Budapest 187P ; Kerenczi Zoltán, A kolozs-
vári nyomdászat története, 18!)6 ; Bartók Lukács, A ko-
l(i»«vári kath. lyceum nyomdája .Debreczenben 1819-ben,
Vasárnapi üjság, 1871. 38. sz.im ; Kble Gábor, Egy magyar
nyomda a XVUJ. században, Budapest 1891 ; Eötvös Lajos,
A bártfai nyomda múltjához, Vasárnapi Újság 1870. 82. sí.

;

u. a., A pápai nyomda története 1677—1867., Századok
1868., 1869; Firtinger Károly, Hazánk könj-vnvomtalói
Hunyadi Mátyás idejétl 1848— 1849., GraHkai Szemle 1892;
Krícs József, A débreczeni nyomda története, Gutenberg
1866. 2. sz. ; Horvát István, Eperjesi, abrudbányai ésvarasdi
könyvnyomtató mhelyekrl a XVL sz.-ban. Tud. Gyfljtem.
1818. V. ; Karcsú A. A., A váczi könyvnyomdászat törté-

nete, Vácz 1875; gróf Kemény József, Magyar ós erdélyi
nyomdászok külföldön 1472—1494. g a budai könyvárusok
1484—1626., Uj Magy. Múzeum 1857. I. ; Konci J., A maros-
vásárhelyi ev. ref. i(olleginm könyvnyomdájának száz éves
története, Maros-Vásárhely 1887; Kováts 8. Jánoe, A
künyvnyoratatás története Vasmegyében, Szombathely 1891;
Német J., A magyarországi és erdélyi könyvnyomtatóknak
neveik és a helyek ahol, és az id, ameddig nyomtattak.
Tad. UvQjtem. 1817. XI. ; Probászka Ferenc, A komáromi
nyomdinák történeti vázlata, Gnteaberg 1866. 18. 14. sa.

;

KAczkeyy L«Jo#, A pápai nyomda mködeiének rövid váí-

lata, Veszprém 18<>6, 3. 4. sz. : Sennovitz Adolf, Esztergu:ii

könyvnyomdászatának története. Magyar Nyomdászat 189r>;

Szabó József, A pozsonyi könyvnvomdák tört. 1610—182*5.
Gutenberg 1866. 20—23. ; Szabó Károly, A XVI. sz.-i magj ar
nyomdászatról s különösen Heltai Gáspár nyomdájáról, V.i-

sárnapi Újság 1870. 18-20. sz. ; Szilagyi P. A débreczeni
nyomdászat történetéhez, Prot. Figy. 1873. ; Chüröá, A. débre-
czeni városi nyomda története, 1911. ; Toldy Kereiic,

Visszatekintés a nyomdászat négyszázéves történetére Ma-
gyarországon, M. akad. évk. XIV. köt. ; Ttaomas L., A
könyvnyomtatás és a vele rokon találmányok. Ford. Féss
György, Pozsony 1885; Trausch J., Wo und wann wurde
die erste Bucbdruckerei in Siebenbürgen ei-richtet V Magazin
f. Gesch. Siebenb. IL ; Vajda Viktor, A magyar könyvnyom-
tatás történetébl, Föv. Lapok 1876. 220. sz. ; Von der Ofner-

schen Buchdmckerey unter dem Könige Mathias Corvin, Ung.
Mag. 1782. U. ; Bigmore és Wyman, Bibliography of printing,

London 1880—84, 4 köt. ; Weigel és Zestermann, Die Aní&nge
der Bnchdruckerkunst inBildu. Schrift, Leipzigl866, 2 köt.;

van der Linde, De Haarlemsche Costerlegende, Hága 1870;
u. az, Gutenberg, Geschichte u. Erdichtung, Stuttgart 1878

;

Mayer A., Wiens Buchdrucker-Geschicbte 1482—1882, Wien
1883—86, 2 köt. ; Vinne, The invention of printing, New-
York 1876:Dnpont, Histoire de l'imprimerie, Paris 1883

;

Lorck, Handbnch der Geschichte der Buehdi-uckerkunst, Leip-
zig 1882—83 2 köt. ; u. az, Die Herstellung von Druckwer-
ken, u. 0. 1883 : Faulmann, Illustrierte Geschichte der Budi-
druckerknnst, Wien 1882; Bachmann, Neues Handbuch der
Buchdruckerkunst, Weimar 1875 ; Kranke, Handbnch der

Buchdruckerkunst, 6. kiad. u. o. 1885; Lefévre, Gnide pi.i-

tique du compositeur, Paris 1855 és 1872, 2 köt ; J. •!.

Weber, Katechismus der Buchdmckerei, Leipzig 1901

;

Southward, Practical printing, 5. kiad., London 1899 ; Meis-

ner u. Luther, Krflndung der Buehdnickerei, Bielefeld 1900;

Karabacek, Die Sltesten Dmckwerke anf Papier, Phrer
duich den Papyrus Rainer 247. old. ; ugyanaz, Neue Quellén
zur Papiergesclflchte, Mitteilungen aus der Sammlnng der
Papynis Erzherzog Rainer IV., 75—122. — Folyóiratol: : át-

chiv für Buchdruckerkunst, Leipzig ; Buch- u. Steindrucker,
Breslau ; Journal für Buchdruckerkunst. Braunschweig, 1834

óta ; Gesterreichisch-ungarische Bnchdruckerzeitung, Wien;
Schweizer Graphische Mitteilungen, St. Gallen ; Imprimerie,

Paris ; Printing Times, London ; American Model Printer.

New York. Magyar nyelvek : Gutenberg (szerk. Tóth István

lovag, Eger 1866) ; Grafikai Szemle ; Magyar Nyomdászat

:

(iratlka.

Könyvrefogadás (lósport). Angol eredet fo-

gadórendszer, amely nem a befolyt összeg ará-

nyos elosztásán alapul, mint a totalizatr-foga-

dás, hanem két félnek egymással üzleti alapon

megkötött fogadásán. .\z egyik fél, a fogadó

megjelöli azt a lovat, amelyre fogadást akar

kötni, a másik fél, a kön]/ves (ang. bookmaker,
1. 0.) pedig a nála elzleg és mások által kötött

fogadásokhoz irányi t\'a kínálja a megfelel hány-

szorost, amelyet a megjelölt lóra kcx'káztathat.

Miután a könyves ügyleteiben nagy a forgalom,

fogadásairól könyvet kell vezetnie. Innen ered

a könyvrefogadás elnevezés. A könyves hitelez

a fogadónak s az elszámolás kikötött idközök-
bon a lovar- egyesületek által delegált egyén
útján történik.

Könyvrevizor, 1. Könyvrizsgíiló.

Könyvskorpió, 1. Álskorpiók és Chelifer.

Könyvszabadalom (kiváltság), k szerzi jog

megalkotása eltt a fejedelmek kiváltságlevél-

ben biztosították a könyv szerzjének v. kiadó-

jának bizonyos idre a könyv kizárólagos kiadá-

sát. \ könyv utánnyomását a kiváltságlevél

büntetés terhével tiltotta el. A K. kiváltságát

a XVI. sz.-tól a XVIIl. sz.-ig adományozták.
A szerzi jog a szerz jogos érdekeinek ilyen ki-

váltsáiros vMolinét feleslegessé tette.

Könyvszakért, 1. Könuvvizsgáló.
Könyvszakérti szemle. Ha akár büntet,

akár polgári perek v. hagyatéki eljárás közben az

iig>Te nézve fontos ténykörülmények ra^állapi-
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tására vagy felderítésére siemélyee me^tíigj-elés

exXDBéges, bírói szemlét tartanak. Amonnyibon a

sMnüével megáUapitamlú tények felismeri'súhcz

speciálisan a könjrvveietés, vagy a kereskedelmi

élet ismerete szttkségee, a »>irAi szemle kereske-

delmi künyvszakértók 'tével történik

meg. Ilyen K. re a hagy. yim megállapí-

tásnál, általában kereekudelml tárgyú pereknél

van ssttlEBég, valamint a követicezö bncselekmé-
nyek eaetótoo : eealás, sUduntáB, htlen kezelés,

uzsora, osiüárd- és Tettes bukás stb. A K. ered-

ményérl a könyrezakértök véleményes jelenté-

sükbenszámolnak be, amelynek mindazokra a kér-

dése!: - •"íiráaatotke!' • i- - melyekre néz^•e

a sz iidelö végy -'osítást kér A
K.-ii. .. ..... ,11 körülméu:,. .> „. , 4t és elssorban
jirra kell kiterjeszkedni (akár van erre néz^e köz-

vetlen kérdt's, akár nincs), hogy a rendelkezésre

állon könyvanyag egyrészt elégségee-e arra, hogj-

abN>l a feltett kérdésekre kell válasz adas-

.>^jk, másrészt, hogy a könyvek formailag és

lényegiletr alkalmasak-e a tények bizonyítására.

A K. csak akkor njnijt kell támaszt a folya-

matban Ifvó ügyre nézve, ha a könyvszakért
vél'" nemcsak a .-ízámszorú adatokat

állu: hanem szakértelme alapján a
küir -ryát tevü eseményekre is követ-

kezt r a .izenilét elrendel hatós^ eltt
kell vi;, '

i A K-t hatósági kiren-

delésre e_ ikért végzi : ezek lehet-

nek a hatosiuj auaiKio nites szakérti vagy ad hoc
kirendelt és megesketett szakértk is. A legtöbb

'' nz érdekelt feleknek jogukban van saját

uin ellenrz szakért kirendelését is

Könyvszed. Vannak olyan betszedk, akik
csaknem kizáróan könyvek szedésével foglalkoz-

nak. Ezeket K.-knek v, kompressz-szwlknek
nevezik. L. niéa Betszed.
Könyvtár lirör. hiJtliothéka. a. ni. hiblion.

könyv és th'hó, szekrény), 1. az a terem v. épü-

let, melyben a K. el van helyezve ; 2. oly könyv-
gyjtemény, mely valamely terv szerint osz-

tályozva és rendezve van. Itt az utóbbi értelem-

ben lesz róla szó. Lehet magán-, nyilvános- (or-

szágos) és társulati-, tudományos- és közmvel-
dési- vagy nép , szak- és egyetemes K. Egyip-
tomban és Ázsiában már Kr. e. a XIX. sz.-ban

van K.-aknak nyoma vallásos könyvekbl, mint
Memphisben, SusálMin. Jeruzsálemben a temp-
lomok mellett, s K.-maradványok az asszir-babi-

ioniai ékiratos cserepek is stb. Görögországban
a le«rrégibb K. n Peisistratusé ; volt ott több in-

tézetnek is K.-a. Leghíresebbek voltak a II.

Kumenes és II. Attalus által alapított Pergamon-
ban s a Ptolomeus Soteré .-VlexandriálKin. amaz
200.000. emez 7()0,00f> kötetbl (tekeirsi. Kómába
Paulns Aeiniliu.^. Syllaés Lucullus hozták Görög-
országból í's Ázsiából az els könyvtárakat

:

híres matránkönyvtáro volt Cií-eronak. Varró-
nak. .Atticusnak. Utóbb Caesar egj- és Augnstus
két K-t alapított. Kr. u. a IV. sz.-bnn 28 nyil-

vános K. volt Rómában. K tájt híres volt a Szt.

Pamphiliusí' Caesareában (Kr. u. 309.), N. Kon-
stantiné Bizáncban (Kr. u. 836.)- A közáépkorban
n barátok más<ilatail«il állottak el a kolostori

könyvtárak (Sinai. Athos-liegyeii,Monte Cassinón.
ilyenek a Fleurl .sur Loire-i, hersfeldi. ratisboni.

cluírnyi. canterburjl, yorki, durhami, korvei-i,

fuldai, ."it.-galleni apátságokéi és a templomok
mellettiek stb.). A legrégibb köztük a vatikáni fV.

8Z. Kr. u.) s a leghíresebb is. k könj'vnyomtatá.s
8 a humanizmus nagy lendületet adott a K.-ala -

pitásnak. midn már fejedelmek s magánosok,
olykor városok is köny^'tárakat alapítottak, mint
I. Mátjás Budán a híres Korvinát (XV. sz.) és

Frederigo IJorromeo Milánóban az Ambrosianá-t
(lf50t).). A XIV. sz. óta létrejöttek az egyetemi
kunyN-tárak: Prágában (1348.), Heidelbergben

(i;^86.). Lipcsében (1409.), Pécsett (1350.), Cam-
bridgeben (1475.), Nagyszombatban (1635.) stb.

Ezeket követik a humanizmus és refonnáei<»

által létrehozott városi közkönyvtárak: KatLs-

bou (1430.), Bécs (1440.). Frankfurt a M. (1484.).

A feloszlott koloston)k köny\'ei is nyilvános
könyvtíirakba kerülnek, melyek már a XVII—
XVIII. században megnövekednek. Itáliában az
el.< nyilvános K.-t Firenzében alapította Niccoli

(1437.). ebbl lett 1441. a külön épületben el-

helyezett Laurentiana. Franciaországban a Bib-

liothéíine Xationale-t V. Károly alapította 1368.
Amerikában Jamestownban alapult az els K.

1621., a Harvard University-é 1638., New-
Yorkban 1700., majd a híres Library of Congress
1800. alapult Washingtonban. Angliában az

oxfordi Bodleiana alapult 1602., a British Mu-
seum köny\tára 1753. — A könyvtáraknak rau.

céljaikhoz képest, számos fajuk van s a közmú-
veltí^g terjesztésének a tanintézeteken kívül

legszámottevbb tényezi. Els helyen állanak
az ú. n. országos s azután az egyetemi könyv-
tárak. Amazok kötelessége mindent befogadni,

ami nyomtatásban egy ország teriUetén megjeU*-

nik, nem számítva egyéb tudományos onyagot

;

emezek kivált az egj'etemeken mvelt ö.s!5zes

tudományágak tudományos laboratóriumai. Leg-
nagyobbak a Bibliothéque nationale (Paris).

2ii00.000. British Mu.-«eum (London) 2200,000.
Császári K. (Szentpéter\-ár) 1.500.000, Kir. K.
(Berlin) 1.20í).000. Librar\' of Congress ( Washing-
ton), Udvari K. (Bécs) több mint 1—1 millió.

Királyi K. (Müncheni kb. 1 millió, Egyetemi és

tartom. K. (Strassburg), Public Library (Bostoni.

Múzeumi K. (Moszkva). Public library (New-
York) kb. 8-800 ezer, Egyetemi K. (Bécs), Bod-
leiana Library (Oxford), Nemzeti K. (Madrid;

kb. 6-600 ezer kötettel. Ü.sszesen több mint 121

K. van a földön, több mint 2(XJ ezer kötettel.

Hazánkban a legnairyobbak : Nemzeti Múzeumi
K. 467.000, Eayetemi K. 492.053. M. Tud. Aka-
démiai K. 184,000. Megyetemi K. 88.000. Köz-

ponti statiszt. K. 112,0Í()0. Budapest városi K.

85 000. Kolozsvári egyetemi (}» múzeumi K.

kb. 180,000. Kef. kollégiumi K. (Debreezent

139.000. E.<ztergomi fszékesegyh.-izi K. 112,000.

Szt. Henedekrendi K. Paunoulialmán 186.000.

Bruckenthal-muzeumi K. (Nagj'szeben) 116.000.

Iparmvé.szeti mu/.eumi K. (JBudapesti 118.00<i

kötettel. Cjabban. a múlt .^zázad kozep<^ ót«

nagy változiis állott el a könyvtári {Mlitikabaii.

mely Észak-.Amerikából és Angliából eredt. t. i. a

könyvtárakat a nemzeti mvebViés ép oly esz-
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közeivé tették, mint az iskolát. Kzt azzal érték el,

hogy Angliában az Ewart-törvény által (1850.) ós

Észak-Amerikában Quincy Josiah kezdeményére

(184r7.) községi stb. könyvtárak állítá.sára külön

pótadót rendeltek. Ennek hatása majdnem cso-

dával határos lett s e két ország szószerint be

van hálózva mindenfajta közmveldési köz-

könyvtárakkal. A mozgalmat hatalma.san támo-

gatják Észak-Amerikában a Library Association s

a magánosok adományai, kik közül Camegie An-
drew kb. 50 millió K-át adott e célra. Európában
Németország jár elöl o nyomon. Hazánkban az

elszigetelt jelenségeket nem számítva, a K.-ügy
nagyobb arányú fejldése a muzeumok és könyv-
tárak orsz. ffelügyelsége és tanácsa mködé-
.sóvel indult meg (1897.), melyek fleg állami

segéllyel mködnek. A tanács els sorban a nóp-

köny\-tári üggyel foglalkozik s a hazai közm-
veldési egyesületek segélyével ma már több

városi K. mellett 1004 nópkönj'A'tárt alapított

896,759 kötettel, melyek 2000—3000 kötetes tí-

pusúak, a ffelügyelség pedig 30 nagyobb tu-

dományos könyvtárt segélyez és nyitott meg
nagyobb lielyekeu. E mködéshez járul a vá-
rosok mozgalma, melyek közt Szeged volt id-
i-endben els s most Budai)est fvárosa amerikai
mintára szervezi központi ós ílókkönyvtárait.

A népkönyviári ügyet iiathatósan karolta fel a
földmlvelésügyi minisztérium, moly 1914r-ig 3837
községbe és tanyára stb. adott földmívelési nép-

köuyvtái-t. Mellzve itt azt, hogy nálunk is min-
denfajta tanintézetnek megvan a maga kisebb-

nagyobb szakkönyvtái'a, melyek közül egyes ré-

gibb felekezeti intézeteké gyakran meghaladja a
víO—40 ezer kötetet és számos ezek közül ifjú-

sági könyvtárakat is tart fenn, kivált 1902 óta

jöttelv léti'e nagyobb számmal a népiskolai ifjú-

sági könyvtárak Ls, melyek részére Wlassics
(lyula miniszter alakította a Népiskolai ifjúsági

könyvtárakat intéz bizottságot (Nikib) s ennek
közremködésével 190'i óta újra szerveztettek e
könyvtárak, melyekkel ma mindenfajta népiskola

«íl van látva s össze.sen kb. 5—600 ezer kötet van
l)ennök.

Irodalom, liiiíenwood, Public libi-Hiios, London 1891

;

Itostwick Arth. K., The American publlc llbrar>', New York,
liOndon 1910; Library Journal, 1877 óta New York; Maire,
Manuel pratique dn bibliothécairo. Paris 189C ; Gnwísel,

Kandbuch der Bibliothukülebre, Lolpzií^ 1802; Cüntralblatt
riir Bibliothekswestín, u. o. 1884 óta ; The Library, I<ondon

1889 óta, elbb The Library Chroiiicle ; Revues des biblio-

théques. Paris 1891 óta; Brown .lamus UaiT, Manuel uf

library economy, Ixjndon 1907; Morol R., Bibliothéquo,

l'aris 1908; Orovo H. K., Das l'roblom der IJUcher- u. Lese-
liallen, Loipzig 1908; Ludwig 1'., l'ulitik dor Bücheitíi, u. o.

1912; Kerenczi Zoltán, Könyvtártan, BudajHíst 1903; Oulyá*
l'ál, A népkönyvtárak szurvozóöe, funtnrtása és kezuléne
-i. kiad. 1913; Muzuumi és könyvtári értesít, 1006 óta;
Magyar kön>-vtárszemlu, 187t) óta. L. nu'-p Könyv, Könyv-
tártan, lukunabula. Könyvészet alatt.

Könyvtárak országos felügyelete, 1. Mu-
zeutnok éa könyvtárak Mszágos felügyelsége
i'-s taHácsa és Könyvtár.
Könyvtárépület. Kezdetben a könyvtár vala-

•mely más épül(>t része volt, egy szoba, terem,

iiyakran csak elre dlt lapokkal ellátott szek-

njny. A könyvek szaiwraságH létrehozta az ú. n.

tnromkönyvtárakat, ezek díszes nagy toremW!
álltak, magas falszokrényokkel, a terem közoi)én

ilols^dzn-nsztaldkkal. s n knvvokot IiAltchóh vet-

ték le. (Velenczei San-Mareo, Vatikáni könyvtár,
St. Geneviéve, Paris s nálunk is a legtöbb

:

pannonhalmi , egri , sárospataki, Batthyány-köny \ -

tár Gyulafehérvárt stb.). Ezt követték az oly tc-

remkönyvtárak, melyek galériával vannak el-

látva s a könyveket kézzel lehet levenni. Ezek-
nél is a szekrények mind a falak mellett álltak.

Ilyeneket a legújabb idkig is építenek s építt--

szeti kiképzésre nagyon alkalmasak. Lényegileg
a nagy olvasótermek a közkönyvtárakban ma is

ilyenek. A leghíresebb ezek közül a Mimcheni
kü'. könyvtár (1832—34). Ennek egjik alakja az

Angliában és Amerikában elterjedt alkov- v.

kulisszás rendszer. Mind e rendszerek hiánya,

hogy a hely nincsen kihasználva, a könyvek le-

hozása fárasztó ós zajjal jár, a kibvítés majd-
nem lehetetlen. Mind e hiányokon a raktárszerü

könyvtár (magazin-rendszer) segített, melyet el-
ször a British Museumban (London 1854—57) s

aztán a Bibliothéquo Nationale-ban (Paris 1863}

alkalmaztak. Újabban a nagy könyvtái-akat az

egész földön így építik. Nagyszeini mintái a berlini

kir., a New York public és a Congress library

(Washington), nálunk ilyenek a kolozsvári e.gye-

temi, a budapesti megyetemi könyvtárak. A
budapesti egyetemi könyvtíir (1875) még galé-

riáa-^endszer^. B köuyvtárépltós alapelvei: a
köny\Taktár és a könys'tárkezelési részek teljes

különválasztása s amazoknak a legnagyobb egy-

szeiniséggel építése. A raktár csupa 2"30— 250 m.

magas emeletekbl áll szilárd, üveg v. áttört vas-

padlóval, melyekben az állványok 1-50—2"50ni.
távolságban a falakkal merlegesen vannak fel-

állítva s így minden könyv kézzel levehet. A fa-

laknál tehát állványok nincstmek, csak kivéte-

lesen. E raktárakban ma már minden vasból k ré-

szül, tehát az állványok is, melyek polcai fel es

le mozgathatók s o mozgatható l)eakasztásra

ma mintegy 30 i"endszer van, bellük külföldi

utánzásra nálunk is három szabadalmazva, me-
lyek el is terjedtek. Mindé könyvtárakban azon-

ban a ritkaságoknak fajok szerint külön tzmen-
tes helyiségek készülnek. Az igazgatá.si, biblio-

gráfiai (hivatali), olvasó és könyvkölcöönzö helyi-

ségek az elöbbiektól és magukban is ma elkülö-

níttetnek. Az olvasóterem i-endszerint felül- \

.

magas oldalvilágltással központi elhelyezési!,

hogy a raktárhoz könnyen hozzá lehe.s.son fénii.

Ezt fogadták el az amerikaiak, kiknél a könyv-
tárépítés a legmagasabb fokon áll. Nálunk eltei-

tek ettl úgy a kolozsvári egyetemi, mint a bndn-

I)estl megj'etemi kön5'\tániál. A mai könyvliáz-

építós fbb alapelvei : önálló kön.\'\'tárépület,

minden oldalról szíibad tér. viliigosság, száriu

helyiségek építése, a bövít<«s lehetsége, a közön-

ség által használt összes helyiségek könny s a
raktártól ós hivataltól elkülönített elérhetése, a
könyvkivétol könnjní lobonyolíthatása, több ol-

vasóterem (nagy olvasóterem kézikönyvtiirral.

hirlaiwk, tudósok, esetleg nk, gyermekek, vakok
stb. számára olva.sótermek), t^ras, világos könyv-
kivev hely, tágas katalógusterem, kiállítá.si te-

i-em, kéziratok toime, eladó tei-em, osetlea:

nyomda, könyvköt-mhely stb.

Inahhm. Kortuni, Handbuch der Archileklur, IV, ré»»

« 4. fiU, Darinstadt 18".»3: Sclunii-dcn. B.-inknnde der Airlii-
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Mktsr, Berlin 18M: JftrKM, Dto aodcnMB OftttaM tob
BtetecsMteUea. Leteiic 1895; CluuBpMjrs A. L. Psblic

iOnrtoa, Loadoa 1907 : Clark J. W., Tk« e«re of hociu,

CMBkridc* 1901 éa UbnuiM la tlM aadiMTkl naA reua-
•Mce pcrioda. o. & 1804 ; Koch Tb. w., A book of Ctnegle
UmriM, Aaa Arbor 1907 éa A portfolió of CanMcfe Ubra-

rifla, «. o. 1907 : Ft(>tcher \V. J.. Pnblic llbruies ia America,

lioadoa 1894 : Kfreanl Zoltáa, KOayTtártaa, Badapett leos

;

Unlay Imre, TilüáJsoeUtó renseamok é* kODv-vt^irak épi lé-

tén, n. a 1909. MiDtlioKy a kOajrvtái^pítt^Mvt a köoyvtár-

I taa egyik réaie, u irodalmat 1. o. i».

KSnyvtártan (gör. bibliothekonomiaj, azon
ismeretek teszeee. melyek a k^tyviár-n (l o.),

azaz a k" ' ' ro, köny^-oezetre (1. o.),

kön3rN't&rii '^i'zelést'ro vonatkoznak.

Itt a keí©k-.>íui 1-^/. i.M-s' szó. íkíhrettingor óta

(Versodieines vollstandigen Lehrbuohos d. H i blotli,

Mfinohea 1808) szokás ezen ismertök összt^gét

I könyvtártuditiiiánj-nak is nevezni a több tudo-

I miayhgg&\ val" U)ii)í>-^«tlata (könyvét-zet, könyv-

tártfirlteet. k<ii itás, kéziratok ismerete,

i>aleoffráflai k- :i. A könyAtárkezelés

•>nti n kónyvtiü" ^'nrapításiit, a

uoz/tsát. felállítását. kütés<H, mog-
únwét, közhasznává tételét (helyi használat, ki-

k^OBömée). Minden beérkezett könyvtári anya-

it legelráör a jövedéki naplóba kell beírni s

eainek számát a beérkezett tárgjTa is feljegyzik.

Kzt követi a cimtározás (kataloi?izálá.s), szak-

.ízerinti beosztás, számozás, kötés és felállítás. Min-
den kön>'\-tár három alapclmtárt kivan : általános

!)etüren(ioset. Ix'trendos szakclmtárt ós helycím-

tárt. Az ebc'i a legfontosabb és leghasználtabb.

Ebben az anyait szerzk, ilyenek nemlétében
tárgy- V. a kezdöszók szerint könyvészeti pontos-

.'íággal kell leírni, mire ma részletes, kimerít
atasitások vannak. Ennek teljesen megfelel tár-

taimnak a szakcímtár oédulái. csakhogy amazok
egyetemes abc-, emezek szakok szerinti alKvsor-

baa Myestetnek el akár megfelel dobozokljan.

akár kapcsos köny%-ekben, milyenek sziimoo rend-

.•szerüek vannak, vagy fiókokban mogrögíítve
szintén a .számos mód.szerok valamelyikével. Min-
den cédulára a könyvészeti adatokon kívül rá-

írandó a könyv szak- és helyjegye, amaz betvel
V. római, emez arab számmai s ezen kívül más. a
könyv beszerzésére stb. .szükséges adatok, mint
jövedéki szám. darab, kötés stb. A helycimtárt

többnyire könyvbe írják ama sorszám szerint,

amint a könyvek fel vannak állítva ; ez a könyvtár
ama leltára, melybl mindig megállapítható, hogy

' -~ ' ' ' - -n mely könyv áíí. A munka nagj'-

. ímélés miatt a legnagyobb könyv-
' -i.-tv 111.1 'ionok ilyet. mert a szakkatal-
/U.S ezt h' ti. A könyvek felállítá.-ía ma
kevés kiv. , .. , „.ikreiid.'ízerú. A végtelen sor

szerinti, .szakokat mellózó felállítás (bécsi, kolozs-

vári egjet. könyvtárak) nem helyeselhet. A szak-

rendszer megválasstása a könyvtár anyagától
függ. Ma mintegy 500 szakrendszer ismert. Ujab-
ban kivált Amerikában meglehetsen elterjedt

a Mehil Dowey-féle lO-es szakrendszer, ki 10
<>nkényt>s fszak alá 9—9 aLszakot s ezek alá

szintén 9—9 még alscibb f^-akot osztott be, össze-

gen 990-et. mely már is sok változj'won ment át s

iltaIában a tudományokkal ellenkezik. Eztfogadta
el módosítva az Ofílce International de biblio-

grapbie (Brüsszel) s nálunk a bnda])esti fv. könys*-

tár. A szakon belül a könyvek három (2^ 4^. 8^ és

kisebbek) csoportban állíttatnak fel felülrl lefelé

men elhelyezésben egy v. három sorszámmal.
Olykor felállíttatnak betrendben a szerzk és

tárgyszók szerint (Müncheni kir. és Budapest
Nemz. Muz. könyvtár) s ezen belül idrendben.
Gyorsan gyarapodó könyvtáraknál nehezen meg-
valósítható mód. Máshelji az egyes szakokra
vonatkozó mveket megjelenésük idrendjében
állítják fel. de a nehéz.^égek szintén nagyok, még
nagj'obbak. An-a is t<»rekszenek ma, hogy a
könjA'tárak szótárszer címszók alá sorozott

címtárat készítsenek, mely magában foglalja

tánf>sz<ik szerint a könj^-tár anyagát, de eddig

megvalósíthatatlannak bizonjnilt. Ezeket pótol-

ják sok tekintetben az oly katalógu.«ok, mint
Hinrichs-é, Lorenz-é (1. Könyvészet), a Georg's

Schlagwort-Katalog (1883 óta, eddig 7 k.), Biblio-

graphie der deutschon Zeitschriften-Literatui-

(1896 óta, eddig 32 k-X Bibliographie der deut-schen

Recensionen (19(X) óta, eddig 15 k.», Bibliographie

der fremdsprachigen Zeitschriftenliteratur (1911

óta, eddig 3 k.), a természettudományokra nézve
az International Catalogne, az egyes tudomány-
ágak szakkatalógusainak számtalan mennyi-
sége s a különböz enciklopédiák. Mindezeken
kívül minden könyvtárnak több külön címtára

is van a kéziratokról (1. o.), inkunabulákról (1. o.),

régi magyar könyvtárról, egyéb ritkaságokról

(cimelia) s minden más. külön felállított gj'üjte-

ményérl. A könyvtár használatát (helyi haszná-

lat, könyvkivétel helyben és vidékre küldéssel.

cserevi.szony a kön>'\'tárak közt) mindenütt külön

.szabályok állapítják meg. K tekintetben a könyv-
tárak vag>- olyanok, hogy a könyveket v. épen
nem adják ki (British Mus.), v. kiadják otthoni

ha.'íználati-rt L«. Mindkét ha«ználati-a külön, köte-

lez\ény erej térítvények szolgálnak. Maa könyv-
tári munkák rendkívüli kiterjedtsége és nagy-
sága miatt különböz próbákat tesznek a cím-

tárak központi készítésére, kmyoraatására és

szétküldésére s a nyomtatott címtárak egyesíté-

sére. Amazt célozza a brüsszeli Office Internatio-

nal, a berlini kir. köny\-tár, emezt pl. Svédország-

ban raeg\alósították az összes áll. könyA'tárak

évi gyarapodási címjí^Tsékében.
Irodalom. Cousia. De I'orgaaisation'et de rsdministratioB

de« Mbliothfeqneí. Paris 18S2 ; RicboB,'Traitf- de l'administra-

tion de bibliotb^nes publiqnes, o. o. 1886; Maire, Maaael
pratiqae da bibliotbécaire, a. o. 1806; Macferlaae, Iiibrar>-

.idrainistratioa, Loadon 1898: TraoaactioBs aad proceediafr^

of tbp Library Aaoodation; Rye, Tbe Ubrariea of Ix>ndon.

1910; Brown 3. D., Iiibrary claadfleatioii. Ix)adon 1912;

Clark A. I.., Maaael of praetícal indexlag', n. o. 1906; Lib-

rary eoonomictt. n. o. 1909; Uewey, Declmal riacsiflcatiaa,

Boston 1894, kiad.; DsiaUko, laetmktion f. die OrdaiBS
der Tit<>l im atphabetiadwa Zettelkataio^, Berlia 1886:

Wbeatley, How to catalosM a libnuy, Loadoa 1889 ; lastnk-
tioneo f. di<> alpiiabettacbea KaUlo«e der preoMiaelieB Bib-

liothekPB. Berlin 1890; Ssabó Brvin, KtayrtánUc nem-
letkfiii 8aabáIyo»'> rendsaere, Bndapeat 1919, eddiir 1—2
V. 0. móp inknaabnla. Késirat, KOayrtárépitéa, Kfinyvtár.

K6oyvéeset. Aluliban mind e kérdéaekkel miaden könyv-
tártan foi^lalkotik.

Könyvtartozás a. ro. könyvad<'isság, I. Könyr-
ads-
Könyvtetü, 1. FatettvJt.

KOnywallás. így nevezik a kínaiak vallását

az öt King (a. m. könyv), az indokét a Védák. a
buddhi.«nákét a Tripitaka. a régi perzsákét az
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Aveszta, a moharamedánokét a Koráo, a zsidókét

és keresztényokét a Talmud ós a Biblia liaszuá-

lata miatt.

Könyvvitel, könyvvezetés a. m. könijrelén (1. o.).

Könyvvizsgáló (könyvrevizor, könyvszakért)
az. aki üzleti könyvek rendszeresítésével, veze-

tósévi'l, raoírbirálásával, helyreigazításával, le-

zArásíival. iiiórlo..'- készítésével foglalkozik. A ható-

ságok (bin isáü', árvaszék) részérl megbízott hites

könyvszakértk szintén könyvvizsgálók, akik
vizsgálódásuk eredményét többnyire írásos szak-

véleménybe foglalják. Peres, hagyatéki és csöd-

ügyekbeii gyakran veszik a hatóságok a K. szak-

tudásánnk liasznát. A K.-k mködése nálunk
formai kéiK'sitésliez nÍDcscn kötve. Többnyire a

szakiiüdalom Jiiüvolöit szokták K.-nak kinevezni.

A külföldi államokban részint államilag, részint

aiitonóni szervezve vannak a K.-k s igy a kül-

liihli tíiivények által elirt állandó és alkalom-
sz«nü feviziókat hivatásszeren végzik. Nálunk a
íörvóiiyok hivatalos revíziót még nem ismernek,
az érdekeltek peilig üzleti titkaik féltésében any-
iiyira mennek, hogy mindenféle küls revízió ellen

tiltakoznak.

Könyvzacskó, brbl, selyembl, bársonyból,

brokátb(')l és más drága anyagokból készült zsá-

kocska, amelyet a középkorban az övön egy zsi-

nóron hordtak ós értékos imakönyvek (horáriu-

mok, breviáriumok) megrzésére szolgált.

Kolaj (xjetroleuni) alatt értjük az á.svány-

olajnak (1. o.) 150—300'^ C. között forró részét,

jnelyet kénsavval és szódával tisztítottak. Ren-
desen tartalmaz kevés 150" alatti és aOO" fölötti

de.sztillátumot is. Megítélésénél a következ szem-
pontok tartandók szem eltt. A K. jól finomított

«>s savtalanított legyen, vizot v. l)ármi más oldott

V. oldatlan anyagot ne tíirtuliuazzon. Lámpában
az olajtartó kifogyásáig a láng nagj^fokú csökke-
nése nélkül, .szép világos lánggal kell égnie anól-

kiil. hiíir\ a hí'l utólagos felcsavarása válnék
sziiksiiix-ssc V. a lámpaüveget kormosítaná, vé-

i^iil i'iiés közben bzt ne terjesszen. 15" C.-nál a
\k. Is. -a 082-nél nagyobb nem lehet, továbbá
—20"-nál még folyós legyen. A K. színe legalább

140 Stammer-foknak feleljen meg. A K. lobba-

nási pontja 760 mm. nyomásnál 21'0Abel-foknál
kisebb nem lehet. Az Auriiríi-olaj elnevezés tiszta

K-ra használatos.

Kolajadó, 1. A-sr,hui<,ínjadó.

Kpad, az ú. n. szállítható, valamint a helyhez
kötött ki.sebb malmokban az a faállvány, amely a
köjáratnak egyes alk()tói'('.<z(>it cliv lel jcs oüV'sszó

egyesíti.

Kpapiros, litogratiai aliiyomusni \h1u. a
liTográtlai khöz hasonló összetétel réteggel l)e-

voiit kaititnla]). Már rÓL'nta ki.^érleteztek az el-
áll it<i.sjiv a k (ic ez csak r.KM). sikerült a bécsi

grafikai laisuluUiak. .Négyféle fajtája van: az
ciryik sima. a többi durva felület. Nagy elnye,
hogy használata mellett az eredeti toll v. kréta-

rajz hosszú idkiif megrizhet, ameimyiben a
K. c.sak kis helyet foglal el, nem úgy, mint bz
»'redeti k. Átnyoraat az ismert eljárásokkal hhr-
mil{or készíthet rla ; amellett fotográfiai ezüst-,
'•ián

, ]i!at!íi \. ki()iiiiná.soIat is elállítható rajta!

.\ 1\. iM \aln ra|/.()|,i- teelinikája is megegyezik

a má.sfajta átnyomó-pa pirosra és kre meg alu-

míniumlemez re vall) rajzoláséval. A rajz kor-
rektúrája egyszcni ; az illet helyet terpentinnel
kimosva, 27o-os citromsav-oldattal kezelik.

Kpatak, kisk. Vas vármegye kszegi járása
ban, (1910) 197 német lakossal ; n. p. Pi»iL'-r.lóii\

.

u. t. Borostyánk.
Köpcke, Klans. mhact hídépít mérnök, szül.

1831 okt. 28. HannovfMben, megh. 1911 nov. 21.

Drezdában, ahol mint megyetemi tanár mkö-
dött. K. számos nehéz mszaki problémát oldott

meg tudományos alapon. Ó építette a lo.sch\vitzi

függhidat, a riesai és drezdai Blbe-hidakat, me-
lyek K. eredeti szerkezetei. Egyik legfbb mun-
kája a drezdai új pályaudvar. Szászországban a

keskenyvágányú vasutak egész hálózatát terem-
tette meg ós az eszméje a «homokvágány)) is.

mely a vonatok veszélytelen megállítására va!<).

Köpcsény (Kittsee), nagyk. Mosón vm. rajkai

j.-ban, (1910) 3123 német, horvát és magyar lak.,

vasüti állomással, posta- és táviróhivatalla], gr.

Batthyány-fóle kastéllyal és nagy kertekkel. ív.

történelmileg többszörösen nevezetes hely; 1271
máj. 9. Ottokár cseh király megverte itt az V. Ist-

ván vezérlete alatt Habsburgi Rudolf segítségére

siet magyarokat : li5-i-. V. László király ide

akarta trbe csalni Czilley Ulrik ái'mánykodása
folytán Hunyadi Jánost; 1620. pedig (okt. 17.)

Bethlen Gábor serege itt verte meg a kozákokat.
Itt született JbacAií/í József hegedmvész ; szül-
házát 1911. emléktáblával jelölték meg.

Köpecz,kisk. Háromszék vm. miklósvári j.-ban,

(1910) 1299 magyar lak. ; vasúti megálló, posta-

hivatal, u. t. Ágostonfalva ; itt van az erdvidéki
bánya-részvénytársaság barnaszén- (lignit-) bá-

nyája. 18i8-ban az osztrák sereget követ oláhok
itt nagy vérengzést vittek végbe.

Köpenick (Cöpenick, KöpnickJ.igen régi város
Potsdam porosz kerületben,! 1 km.-nyire Berlintl,

vasút mellett, a Spree ésDahme összefolyásánál.

(1910) 21,2.36 lakossal, jelentékeny kelmefestés.sel.

linóleum-, viaszkos vászon-, szappan-, cikória-

készítéssel, üveghutával, fürészmalommal. K.
1157. szláv fejedelmekneií volt székhelye. 1239-
ben a brandenburgi örgrófok véglegesen a ha-
talmukba kerítik. 1631 áprilisban Gusztáv Adolf-

nak K. mellett volt találkozá.«!a György Vilmos
választófejedelemmel. 1571 jau. s. irt lialt nx'ir

II. Joakim választófejedelem.

Köpenicki kapitány, a világszerte liirhedtt*'

vált Voiyt Wilhelm nev börtönviselt varga, aki

190(). a poroszországi Köpenick városban (1. o.)

tüzérkapitíinyi egyenruhában megjelent a kaszár-
nyában, parancsot adott egy káplárnak és hat
közlegénynek, hogy kövessék s ezek kíséretében

fölment a városházára, ott hamis rendeletet mu-
tatván el. lefoglalta a pénztárt, a benne lev
pénzt magához vette, a polgármestert |)edig letar-

tóztat\a. fogolyként a kaszárnyába kísértette. A
városi tisztviselk minden ellenmondás nélklil

engedelmeskedtek, A csalás csakhamar kiderült,

de Voigt már eltnt a várostól. Késbb olfogtí^k

s több esztendei börtönre Ítélték. A tiszti egyen-
ruha eltt való vak mesihunyászkíxlás sok gúnyo-
lódásra adiift ;ikki)r alkalnmt a siijriiiiaii fs .-i >;:'!ti

padon.
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Kdpenj. 1. SseiU K. Allitólsff KriMrtw ysirnt-

lAtiköpenyn, ainelyot t<^bbp*'tldAnybaD. igyaz ar-

gentottUlegy'háxbaii.H laU<nuii bu/ilikábaD RómA-
ban ée m^ több holyUtt (ereklyeként tisztelnek.

Baek kösUl legismoru>bb *'« lognovpz(^«tti$<ebb a

trierl tcBókeí«íír>'hJÍzban örbott szürke K. srégi
hagyomány s»»rlnt ugjaub< Ilona e*<At*zárné, aki

a saentföldnM való vlaasattetóben több ideig Trier-

bon tartózkodott, e városnak még a IV. sz.-ból

Taló eoókeeegyhá/át a/zal n K.-nyol ajándékozta

meg, amelyet Krisztii.^ utolsó útján viselt ós ainely

ftUöttn katonák .soi-sot vetettek. A szt»nt K.-t,

ajnel>rf»l oiry másik bagyoniány azt tartja, hogy
Kygel királynak pal»>sztinai útjában hajótörést

>zonvtxioti On'udol nev tta hozta Tri(nb<v
" '^ n tettt'k ki nyilvános tis/toletre. Leg-

l'>tí. állították ki .Mik.**!! császár óhajára.

iiiuu -1.' aiéltoaz a búcsújárás, amelyet Arnoldi

rrieri püsi>ök 184-I-. a sz»^nt K. tiszteletedre rendiv

/.ett. amely alkalomból több millió keri>sztt'ny

/jirándokolt TrierUv Rendi»s körülmények között

a saent K.t minden 2 évben teszik ki nyilvános

tiarteletre. liegutolso kitétele 1891. vult.

/rpJWow. Kuea. MedutU (tc«tonim Trerir, 1518; Uchcik-

ouuM, TncUtaliu, 161S: BuU!>e], Die Uesrhichte dtín hl.

BoAm, 18M ; wniemg, D«r hl. Roelc, 1891 : uifvanattól. La
*. Robe d« Tréve* et la reliqno dAixeateDil im»«-l8»4:
Kaafiiuuus, IjOfrcndo vom hl. Rock, 1904 stb.

2. A', a heraldikákin, 1. Díszek.

3. A'. (íii.i, l. PuhfUeslüek.

Köpenyeg (bHa.v.i. A bányászatban többértelem-

bt<n használják. Általánosságban a tönu5.>^.szerú te-

lepülés érceknél a felsó, a napszintre kinyúló tvs

n lovt^ö behatá.<a folytán elváltozott ércre szok-

Mk használni, ahol a K. mintegy beb<irltja az

alsóbb értvt. Vas-K. (vaakalap): az ei-edetileg

kónkovandból vagy vítópárWil álló vaeérctömzs
barna vusi're<'é átváltozott része. Réz-K. Sok he-

lyen a va.<érc felett rézb«'ii dús érc települt. Szá-

mos bányánk van, melyet régen rézre müveitek,

mélyebbre haladva már csak vasércet t^ilálnak

iHinne. Ax:fnU-K- : az aszfaltréteg f<»lt>tti H.<7,fait-

ral átitat-ttt kfiiit-ny homokrétotí.

Köpenyhasadék, I. Aguvclo.
Köpenyleraez. l. Kaz<ínletnez.

Köpenyvonal, l. Kagylók.
Köpenyzsák, ))6rböl vagy poHztóból készült

liengeralakú tok, mely egy hosszában nyiló ka-

pocssal kibontható: utazó eszközöknek, a kato-

naságnál pedig a lovasok holmijának eltevéséro

."^zolgált H a nyereg hátnlsó részén* csatolták.

Köpénz, 1. SitmmnlÜnk.
Köper (ném.) a. m. sávoly (1. o.).

KAperény (az«»|ótt : Ulozsa), kisíc. Szepes vm.
kiesei j.-ban. (t»ioi SOi U'tt lak.: u. p. és u. t.

Kpersely, kóji'iratoknál az alsó. nyugvó ma-
lomk nyílásjUxm levö('sai»ágy,mely akótengelyt
körülvebzi. Ki.sehh kójánitoknál a K. a malomk
nyílásában van megersítve, nagyobb köjái'atok-

iiál a K. a kóf«''szekbl a kónyflásba nyúló vas-

tokban van elhelyezve.

Köpesdy Sáudor, peiiagogus, fgimnáziumi
i^razgató. 87.(11. Kí.skunfélegyházán 1840 dec. 10.

lS81-tóla budapesti VII. ker. magy. kir. állami
gimnázium iga74fatója volt; majd az V. ker.

iUInmi fógimiui/.iumbanlett iga/i^atótHnár. 1878--

Hénrt A'a^ LtJBikona. XII. kSt.

1874-ig az Omágoa TanftregyeHOlet Kóslönyéoek
szerkesztje volt önálló munkái : A görög iro-

dcUom története (Pest 1878) ; Maggar-latin és la

tinmagyar kézi xzótár (u. o. 1881—82, két rósz,

Holub Mátyással együtt, több kiadást órth Tan
ügyünk cs n középiskolai Uhi'ényjava.'dat (u. o.

1H82).

Köpet (ftpiUumj, a lógutaknak köhögés vagy
krákogás st^gits^vel a szájon kllli-ített váladéka,

amelyhez többnyia* a garatlx')l, az oirból ós kti

lönösen u szájlx'tl szánnazó onyagok keverednek.

Ép légntakbol K. nem származik. Mennyisége kb
lönös(>n nagy akkor, ha a tüdben kóros üregek
(cavemák) vaimak, ha nagyobb tiid<'sötágulatok

vagy tüdót^ilyog tartalma ürül ki K. alakjában

Színe, levegötartalma. összeálhk^a különböz. A
K. vizsgálata fontos némely beteg-isóg folismenf

sénél, pl. kezd tüdötuberkulózis, tüdógyuladás.

asztma, tddótályog. tüdöechinococcns .'«tb. meg-
állapit;'t.-<ánál.

Köpf, Joacf, o.sztrak festó, szül. iiécsben 1873
jan. l(í. Tanulmányait u. o. végezt<» a mvészeti
okadémián Trenkwald és Pochwalski vezetéwv

vel. Nevezetesebb képei : EgytHÜU a világon : Régi

folyovsó ; Fonó asszony stb.

Köpiel, Wo/fyang, reformátor, 1. CapHo-
Köping (ei]ud: csCping), régi város Westmanland

svéd lönben, a Málar-tó Ny.-i végében, vasút mel

lett, (i»io; 49iy lakossal, élénk vas-, gabona- és fa

kereskedéssel.

Kpor, egyes sziklák elporlás;iból keletkezett

törmelék. Budapesten és vidékén a dolomitos K.-t

idolom it-harau) súrolásra használják.

Köpölyözés, régebbi idben gyakran használ-

ták : ma uz orvt>si gyakorlatból csaknem teljesen

kiszorult s csupán kuruzslók kezén szerepel. A
lényege : vérelvonás a brbl azzal a cí^lzattal,

hogy ú mélyebb gynladt területek vértartalmát

ezáltal csökkentsük. A K. úgy történik, hogy a
brt kis lándzsával vagy késs*»l, vagy külön e

célra szolgíiló e.szközzel felsebezik több helyen,

s azután a felsebzett területre valamelyes .szívó-

készüléket (köpöly) alkalmaznak, mely a sebeken

át lassan vért szív ki. A legegyszerbb köpöly

egy kis üvegharang, amelyben melegítéssel meg-
ritkítják a levegt 8 azután hirtelen a .«»ebe8 terü-

letre borítják ; a kihl leveg szívó hatást fejt

ki. Ha a szívást elzetes felsebzés nélkül alkal-

mazták a brre, száraz K.-rl beszéltek. Ez az

alapgondolata az újabb idkben nagy érdekldést

kelt Bier-féle kezelésnek (I. o.).

Köpösd, kisk. Nyitra vm. vágsellyei j.-ban,

(1910) 1289 tót lakossal, postahivatallal: u. t.

Mocsonok.
Köppen, 1 . IfVü-rfrícA Iheodor. természettu-

dós, szül. Karabaghban (Krím) 1833.. meghalt

Szent-Fét<Tváron 1907 jím. 6. Klször mezgazda
ságtannal foglalkozott, majd 1872. a szentpéter-

vári cs/iszári nyilv. köny\'tiir fkönyvtárosa lett.

Utóbbi álltksuiian nagy irodalmi munkásságot
fejtett ki : fleg az entomológiai és dendrológiai

irodalom terén szerzett nagy érdemeket. Fmve
Oroszország káros rovarairól .szól (német nyel-

ven megjelent Szent-Péter\ár és Leipzig 1880,

oroszul 1881-83, 3 köt.>. Másik jeles mve üroaa-

ország európai részeés Katikázus fáinak földrajzi
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eltérjedését ismerteti <u. 0.1888—89, orosz nyel-

ven 1889). Élete végén fleg Oroszország emlös-

Allatainak földrajzi elterjedését tanulmányozta.

Becsos mve a Bibliothecn zoologica rossica,

mely az oroszországi állatvilágról szóló müvek
I)ontos jegyzékét foglalja magában.

2. K., KarJ Friedrkh Albert, német pan-

(lektista, szül. Goldbergben (Meeklenburg-Schwe-

lin) 1822 dec. 17., megh. Lichtenthalban (Baden)

1898 máj. 13. 1857-ben Marburgban, 1864.Würz-

burgban, 1872. Strassburgban egyetemi tanár.

Pöbb müvei : Die Brbschaft (Berlin 1856) ; System
des heutigen römisehen Erbrechts (Jena 1862—
186i) ; Lchrbuch des heutigen römisehen Erb-

rechts (Würzburg 1886-88, 2 rósz).

3. K., Feter, orosz geográfus és régiségtudós,

szül. Harkovban 1793 febr. 19., megh. Karabagh-
bau 186-i jún.4. Több geográfiai, etnográfiai és ar-

cheológiai kutató utat tett Oroszországban. Müvei

:

Nordgestade des Pontus (Wien 1822) ; Materialien

zur Kulturgeschichte Russlands (1825) ; Ueber die

Deutschen im Petersburger Gouvernement (1850)

;

Die vorzüglichsten Seen und Plussmündungen
Russlands (1860); Bthnographische Karte des

europáischen Russland (1851).

4. K, Vladimir, meteorológus, K. 8. fia, szül.

Szent-Pétervárott 1846 szept. 25. 1875-ben a ham-
burgi Seewarte osztályvezetje lett. 1903 óta a
Seewarto sárkányállomását vezeti Grossborstel-

ben. Munkálkodása a meteorológiai tudományt
jelentékenyen elmozdította, különösen szinop-

tikai és tengerészeti irányban. Számos értekezése

jelent meg a Repertórium füi- Meteorologie, a Me-
teorologische Zeitschrift, az Annalen der Hydi'o-

graphie und maritimen Meteorologie c. folyóira-

tokban, amely két utóbbinak egyideig szerkesz-

tje is volt. Összefoglaló munkái : Grundlinien
der maritimen Meteorologie (1899) ; Klimalehre

(2. kiad. 1906).

Köpping, Kari, német rézkarcoló, szül. Drez-
dában 1848 jún. 26., megh. 1914 júl. 16. 1889-ben
a berlini akadémia rézmetsz mesteriskolájának
vezetje lett. Legkitnbb rézkarcai : Froufrou,
Clairintöl ; Éjjeli csavargók, Krisztus a Golgotán,
Munkácsytól ; Pérfl-arckép, A posztócéh elöljárói,

Rembrandttól. Színes üvegek elállításával is fog-

lalkozott.

Köprili^/toj>W(7í<>, albán eredet, Kis-Ázsiába
vándorolt töröK család, mely nevét Köpri köz-

.sógtöl kapta. E (;saládból a Törökbirodalom há-

rom jeles nagyvezére származott

:

1. K. Mohanmied,töT'ók nagyvezér, szül. 1596.,

megh. Drinápolyban 1661 nov. 1. Részt vett a
perzsa háborúkban s a damaszkuszi helytartó-

.ságig emelkedett. Hatvan éves korában a kis-

korú IV. Mohammed szultán anyja nagyvezérré
onielte 1656 szept. K. ügyes, ravasz, erélyes és

kíméletlen politikusnak bizonyult. Rendbehozta
a birodalom pénzügyeit, helyreállította a had-
sereg fegyelmét és lovei'te a lázadásokat. Kgyút-
tal fel akarta újítani a régi liódíti^ politikát,

melyre az egész török hatalom épült. 1667-ben
elvette a velenceiektl Teti&Joftz ési Leiiniosz szi-

geteket, azután //. Jiáhórzi, Oi/örgi/ erdélyi fe-

jedelemmel éreztette haragját, ki a porta tilalma
ellenére indított hadat Lengyelország ellen. 1657

szén letétette t s helyébe Rhédei Ferencet vá-

lasztatta fejedelemnek. Minthogy Rák()czi ezután
is ragaszkodott a hatalomhoz, K. parancsára tö-

rök hadak törtek be Erdélybe s azt 1668—1659.
feldúlták. Barrnaij Ákos, az új fejedelem csak
az adó felemelésével és óriási hadisarc árán vá-

.sárolhatott békét. 1660-ban RákíMjzi eleste után
a törökök elfoglalták Nagy- Váradol is, Erdély
kulcsát. 166I-l)en a német-párti iTí-íííé/í// Jcóíos
ellenében K. Apap Mihálijt tette meg fejede-

delemnek s 1661. Elrdélyt újb<>l feldúlatta török-

tatár seregekkel. Halála eltt fiát, Achmerlet
ajánlotta utódának.

2. K. Achmed, török nagyvezér, az elbbinek
idösebbik fia, szül. 1633., megh. 1676 okt. 30. At>-ja

t ulemának (törvénytudósnak) neveltette. Mint

erzeridiii és damaszkuszi helytartó okos és be-

csületes kormányzásával a lakosság szeretetét és

a szultán bizalmát érdemelte ki. Atyja halála után
27 éves korában nagyvezér lett, mire még nem
volt példa Törökország történetében, ó is atyja

szellemében vezette a birodalom kormányát s új

hódításokkal akarta a hanyatló oszmán hatalmat
feléleszteni. 1. Lipót császár és magyar királynak
Erdély ügyeibe való beavatkozását azzal torolta

meg, hogy 1663 nyarán hadüzenet nélkül Ma-
gyarországba tört s 1663 szept. 25. elfoglalta w

fontos Érsekíijráii. k következ évben Zrinyi

Miklós eszéki hadjáratának megboszulására a

Mura balpaitján épült Zrini/iráraf (Zerinvár)

foglalta el Montecwcoli császári vezér szeme-
láttára (1664 jún. 30). Ezután a Rába balpartján

északra húzMó Montecuccolit Szeui Goithórd
mellett aug. lén csatára kényszerítette, de itt

súlyos vereséget .szenvedett. Mégis 10 nap múlva
a hazánkra nézve oly káros és végzetes rasráii.

békében oly elnyöket szerzett magának, mintha
gyzött volna. Lip<)t császárral ezután baiát-

ságot tartott fenn, azért nem hallgatta meg a
hozzáforduló magyar elégedetlenek kérését ('Tf^e.y-

seléni/i összeesküvése). Magyarországi sikerei

után tefejezte Kréta meghódítását. 29 hónapi
ostrom után 1669 szeptember 27. elfoglalta an-

nak fvárosát, Kandiát a velenceiektl. 1672-ben

Lengyelország ellen indított háborút s elfoglalta

Kamienir várát Podoliá ral együtt. E h(')dltásait

Sobieski János, az 1674. megválasztott lengyel

király gyzelmei dacára megtartotta.

3. ír. Musztafa, török nagyvezér, az elbbinek
testvóröcscse. in. Szidejmán, kinek életét egy
felkelés alkalmával megmentette, 1689. nagy-
vezérré nevezte ki. 1690 nyarán visszafoglalta

Szerbiát a csá.'^záriáktól, okt. 8. pedig Xátidor-

feliérrárt is visszavette. Ugyancsak küldötte

Tltököhf Imrét Erdély vl.sszafoglalá.^ira, ki a

zernifest i c>i&iÁb»r\ verte meg a császáriakat (auir.

21.). A következ évben K. új sereggel jelent meg
a harctéren é^'Szalankemén mellett ütközött meg
Baden i Tjajos esá.szári hadvezéi-rel (1691 aug.

19.) A sokáig k«'tes kimenetel, rendkívül véres

ütkíizetben a törökök vereséget szenvedtek s maga
K. is hsies harc után elesett. V. ö. Brosrh,
Goschichten aus dem Lebon dreier Gros.svezire

(Gotha 1899).

Köprü (török) a. m. híd : innen a köprülii szo.

nielv iniiit szeinélvnév írvnkriin fordul el.
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Köprülú (Küprüla, KjöitrUü, Veleszah város

< iontgotsxágban, Szalonikl volt törk vilajetban,

a fahMdal áthidalt Vardar minkét partj&n, vasút

meUett, 20,000 nagyobbára bolgár lak., n^ ers-

éggel, éréeke& bolgár templomokkal és kolosto-

rokkal; sétfeak; gyapja-. Itearsaövéssel és cse-

répedénykéarfltewi. As ókoriMui Bylazora volt

a nevp.

Köprtt-BSQ. azEurimeéUtn 0- o.) pamtitiai folyó

mai novt» Kis-Azslában.

Köptet szerek (ejpettortmtia, beckicaf azok,

itinolyek a légutak váladékának kiOritéeét elsegí-

tik, s'igy föIeg a légzszervek l>ántalmaibaD alkal-

iiuutatoak. Többnyire oldják a nyálkát. fokozzák a

isillóhám mozgását a légutakban (ami a nyálka
' ' ' ' -'.adá^t segíti elö), a garat ingerlése ái-

köbögésre kéeoctetnek. A K. egjik cso-

i-'iij.. ^z.enfeltÜ maga is izgatja a nyálkahártyát

bvebb elválasztásra, s a váladék \^' felhígulván.

könnyebben lesz kitlríthetó ; ilyenek : a konyhasó,

a kétanr síéimTas nátrium (szóda bikarbona), a
szalroiák, as ipecacoanha s a senega-gyökerek,

a quillajakéreg, a stibium sulfuratum anrantia-

<'um stb.

Köp, 1. kaptár, amelyben a méhek laknak s

a nu'zet lerakják, továbbá a. m. köpül (1. o.). —
2. K. a gépészetben a munkatermeló gépnek az a

része, melyben a dugattyú mozog. Ugjanazt je-

lenti a szivatt> úgépeken is, azonban inkább hen-

ger néven ismeretes. — .3. K. a zúzóban, a zúzó-

gépnek az a része, melyben a zúzás történik. 1.

KrcéSkéizitós. — 4. K. a .^zigon^naak tülökszerú

rv'szo. amelybe a rudat illesztik.

Köpül, >lyan eszköz, mely a megfelel h-
mérséklet (15—16 C«) tejszínbl vagy tejfölbl

rázás, ütés vagyis verés útján a vajat kiválasztja.

A K. rendszerint tölgj-- vagy bükkfából készült

hengeres, hordószeni edény, moly mozgatható
verfezorkezettel és veröléoekkel van ellátva. Haj-

tása nagy wöt veez igénybe, melyet kis üzemben
kéxier, nagy üzemben pedig géper .szolgáltat.

Hazánkban a kis kéiiköpaiökön kívül az álló és

eróhajtásra l)erettdezett holsteini, továbbá a V'ik-

tória nevú vajk(»i»ülö van leginkább elterjedve.

.\ köpülés munkája 2—50 percet vesz igénylx?,

mialatt tökéletes munka esetében a tejszín zsír-

tartalmának ÍHjo/o-a válik ki s alakul át vajjá.

Kör. 1. A', (rirculn-s). Ha egy punt a síkban

úgy miizog. h«»gy egy szilárd ponttól való távol-

sága állandóan ugyanaz marad, önmagába vissza-

tér görbe vonalat ir le. Kz a körvonal s az a

sikrész, melyet körülzár, a kör. Rendesen a kör-

vonalat is. moly tulajdonképen a kör keriilde,

röviden csak körnek nevezzük. Az a pont, mely-

tl a kör pontjai egyenl távolságra vannak, a

kör hSúfpon^ (centrum), a középponttól a kör

kMfiteMnek vm. p<jntjához vont egyen»i vonalda-

rab a kör sugara (küU, radius). Egy egjones-

nek a }ü6it kortUetével csak akkor lehetnek (valós)

köiöe poD^, ha az egyenes merleges távol-

sága a középponttól nem nagyobb, mint a su-

gár. Ha egyenl a sugárral, akkor az egyraiesnek
a körrel csak egj' közös pontja van. Az egyenest
ekkor érintnek (tangen.<) s a körrel való egyetlen

közös pontot érintési pontnak hívjuk. Az érint
merleges az érintési ponthoz húzott sugárra. Ha

^í. A körmérés els szigorú tárgya-

az eg)'enos kisebb a sugárnál, akkor az egyonos
két pontban metszi a kört es gztl (secaoB) a neve.

A szelnek a két metszési ixmt kfoé foglalt része

a húr (cborda). A húr legnagyobb, ba a szel ke-

resztül megy a középponton, akkor a metszési
pontok közi:> foglalt réézt átmérnek (diametw)
nevezzük. Az átmer hossza a sngár kétszeresé-

vel egyenl. Bármely átmér felezi a reá mer-
leges húrokat. A körvonal bármely részét körív-

nS( (arcus) nevezzük. Eg>- körív és a végpontjait

összeköt húr által bezárt síkrész neve körszelet
(körszegvény, segmentum), egy körív és a kör
középpontjától ezen ív végpontjaihoz húzott .-suga-

rak által bezárt síkrész neve körcikk (soctor).

A körvonal és a körív ho.s.'izúságának. vala-

mint a kör, körszelet •'s körcikk területének meg-
határozásával a körmérés (ciklometria) foglalko-

zik. A kör kerülete, vagyis az egész kön'onal
hosszúsí^a 2r', hol r a körnek sugara és ;: =
314159. ... a Ltulolf'féle szám. A kör kerületének

360-ad része a fok (•) : egy foknak hosszúsága
nz r::

tehát — . A:s fokú körív hosszúsága i^;?A
loO löU

kör területe : r*n, a 5«-ú körívhez tartozó körcikk

r*n
területe : -rr— ®, s a megfelel .-szelet területe :

/•*

360 •

(ce sin

3m~ 2
lása Archimedestl való. Szerinte a kör kerüle-

tének az átmérhöz való viszonya (n) nagyobb
mint 3f°, de kisebb mint 3f. Utána számosan
foglalkoztak e viszony pontosabb kiszámításá-

val. Ludolf van Ceulen a XVI. .<z. végén ezt a
.<zámot elször 20, utóbb 35 tizedesre .-Jzámította

ki. Századunkban Dase 200 tizetlest számított

ki, s akadtak, akik még több tizedest számítot-

tak ki. A kör kerüloUmek rae<íhatározá<át kiegye-

nes'ttésnek. rektifikálásnak v. rektifikációnaJc, a
terület meghatároz;ksát a kör négyszMÍtésének v.

quadraturajának szokás nevezni. StikAn e két

feladatot úgy akarták megoldani, hogy pusztán

vonalzó és körz segítségével oly vonaldarab el-
állítására törekedtek, mely egyenl hosszú egy
adott sugarú kör kerületével s egy oly négyzet
.<:zerkeszté.-íére, mely ^yenl terület eg>' adott

sugaríi körrel. Végre Lmdemann 1882. kimutatta,

hogy ily szeikesztés lehetetlen. Ennek oka abban
rejlik, hogy a k szám transzcenflens, azaz nem
gyöke oly algebrai egyenletnek, melyben az

egjiltthatók egész számok. De ha a t<?lj«v;on pon-

tos szerkesztés lehe-

tetlen is, nagy meg-
közelítést nyujt«) szer-

kesztéseket tcibben ta-

láltak. Különö.sen

használható Ko<:han-

ski lengyel jezsuitáé

1685., mely - helyett

3U153...at adja, sa
követkéz*'* ( 1. ábra) :

Rajzoljuk a K. AB
átmérjének .-l vég-

pontja körül az adott kör sugarával egyenl
körznyílással az OCD körívet s ennek az adott

körrel való C metszési pontja körül az AD kör-

A kftr kj'-t»t-nr!.ii<rBe.
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Ivet, mely OCD-K D pontban metszi. Az OD
egyonpsnek és az A pontban vont AF érint-

nk E mefcízóspontjából mérjük fel a sngár há-

. romsizorosával
• QgyenlöEFhosszú-

Ságot ós önnek F
végpontját kössük
össze B-vel, Az így
nyert BF vonal-

IB í durab igen keveset

3. ábra. Köriv kie^enesitétíc. kttlönbözik a kör
fólkerületétöl. Egy

tetszleges*, de 4;6o-uál kiisebb Ív kiegyonasítésére

Snellius a következ közelít szerkesztést találta

(2. ábra) : A kiegyenesítend AD körív A vég-

pontján keresztül vonjuk meg az AI' érintt s

az AB átmért, melynek meghosszabbítására

mérjük fel a sugáiral egyenl BG hosszúságot.

Ha E pont a CD egyenesnek AT- vei való met-

szése, akkor az AE egyenes vonaldarab csak

igen kevéssel rövidebb az AD körívnél.

2. Kö)', logikai mtiszó, fogalom köre, azoknak
az alárendelt fogalmaknak v. egyedeknek összes-

sége, melyek a fels fogalomban foglaltatnak.

krajz, 1. Knyomás.
Krakás (ném. Steinhauf'enj, azok a kerek hal-

mok, amelyek pusztán felhalmozott kövekbl ál-

lanak és földdel elbttrítva, fölhantolva nincsenek

;

halmok jobbára sírokat födtek, de határdombok
és emlékhalraok is vannak ilyenek. B halmokhoz
legtöbb vidéken az a babona fzdik, hogy a n»ol-

leite oliialadó köteles reájuk egy követ vetni, s

ha elmulasztja, szei"encstHlen8óg éri útjában. L.

még (Jairn és GomiUi-
Kör-alagút, 1. AUigni.
Körárnyúak, 1. Arnyéktakmok.
Körbástya, 1. Rondella.
Körben \aló bizonyítás (circulun vitiosusj,

ha A tételt B tétel által bizonyltom, de B-t ismét

A által ; világos, hogy akkor egyik sincs bizo-

nyítva, li. BizovyÜás.
Körber, 1. (KoWher)Enist iwi, osztiák állam-

férííú, szül. Trientl)en 18O nov. 6. Állami szol-

gálatba 1872. lépett s a kereskedehni miiiiszté-

riumbau szolgált, hol 1895. az államvasutak
vezérigazgatója lett. 1897 nov.—1898 máixt.-ig

kereskodoími miniszter volt Oautsch kabinetjé-

ben, majd rövid ideig (1899 okt^ec.) Ijolugymi-

nlszter Clary kormányában. Knnek bukása utíin

a császár 1900 jan. 19. öt állította a kormány
élére s a belügyminisztori tárcát is i-eábizta. Mi-
után az a törekvése, hogy a csehek obstnikcióját

megszüntesse, nem sikerült, 1900 szept. 7. fel-

oszlatta a képviselházat és az alkotmány 14. §-a

órtolmébt<n kormányzott. 1901 jan. megtörténtek
az új válaaztí'isok s az áj képviselházban meg-
induló olwtrukciót K. vasút- és csatornaépítési

javaslatolckal tudta leszerelni. De végleges W>két
ö sem tudott tei-omteui a cseh-nénu't nyelvi kér-

désben. 1902 végén kötötte meg Széli Kálmán
magyar miniszterelnökkel az új kiegyezést, mely
K. makacssága következtében csak nehezen jött

létre. Epj)oly ellenséges álláspontot foglalt el a
magyar nemzet katonai kivánaágaival szemben s

az 1903 szept. 17. kelt chlopyi napiparancs ki-

adósa után az osztrák kópviselöliAzban oly ma-

gyarellenes beszédet tartott, mely általamé fei

háboixxlást keltett a magyar i)olitikai közvéle
ményton. A magyar képviselházban pártkttlönb
sóg nélkül olítt'lték K. viselkedését s leszavazták

Khuen-HkUrváry minisztei-elnököt, ki nem védt«
meg eléggé a magyar álláspontot. Minthogj' K
ezután is kótst!gbe vonta a magyar (írszággyúins

alkotmányos közremködésének jogát a hadsereg
kérdésében, gróf Tisza István, líhueu-Héderváry
utóda, 19f)3nov. 18. K. nyilatkozatát egy Kelókei
idegeiui (distinguished foreigner) véleményének
miúösítette. K. eriv s<!'rt<:')dve válaszolt s a német
pártok tüntettek Is mellette, de mindez nem biz-

tosította K. kormányának állandóságát. 1904-ben
magára haragította a németeket az innsbrucki
egyetem olasz fakultásának felál Utasával s mikor
a troppaui ós tescheni tanítképzk mellé cseli,

111. lengyel párhuzamos osztályokat állított, tel

jesen elvesztette nép.szerüségét. Az 1904 nov.

megnyílt új tílésszakon a csehek is ellene fordul

tak, mire K. 1904 dei'. 31. beadta lemondá.sát.

2. K., Chistav Wilfielm. 1. l/r.
Kördal v. körének, társas eladáwra szánt ének.

melyben minden versszaknak kezdetét v. végét n/.

egész kar, a többit egy énekes adja el.
Körégk, l, Petrolemnlángzók.
Kör-erdités az, melynek müvei köralakú téi

séget vesznek körül.

Krész Kelermu, ferencrencü áldozópap, üc.
szül. Nagy.szombatban 1821 szept. 7., megh. Ks/.

tergomban 1891 nov. 10-én. Több helyen mint
tanár, könyvtiU'nok, hitszónok múködött. Önálló
müvei: Krisztus követése (Pest 1857); Marin
tisztelete (u. 0. 1858) : Nyelvészeti tanubnányok a
szakjelekrl (\x. o. 1859) ; Nyeli>észetitanulnMnyolc

a mondatkötésröl (u. o. 1860) : Bölcsészeti tanul-

mányok (u. 0. 1861) : Szenfkeresztúti ivfések (Ks/-

tergöm 1868) stb.

körfa, 1. Alakfa.
Körial, az ágyúkuak áitaUinos használata eltt

a váro.><okat köi'ülvev, hátul gáttal, elül árok
kai ersített, kbl, véd cölöpökbl, v. rz.se

fonatok közé .sulykolt földbl épített vái-fal, mely-
hez egymá.stól kétszeres uyíUövésnyi (250—300
lépés) távolságra kifelé és befelé nyúló védö-tt>r

nyok voltak építve, hogy azokból a K.-ra rohaii«)

ellenségre oldalvást is lehessen lni s hogy a

netalán a K.-ra s a gáti'a jutott ellenséget a tor-

nyokból folytatott ldözés ált«l ismét visszavonu-

lásra lehessen kényszeríteni.

Körfolyamat, a testek állapotváltozásának

olyan 8<.)rozata, amelyeken keresztülvezetve n

test újból kezdeti állapotába tér vissza. V. ö.

Jalsoviczky, A tzgépek és a stabil-gzgépek
szt^rkezete és kezelése.

Körforgó-gép, 1. Gyorssajtó és Rotációs gép.
Köríutás, a futásnak az a neme. melynél a

futiís |»ályája nem egyenes, hanem köralakú;
mint kitartó futást gyakorolják.

Körfürész, l. Frész. — K.-gépek, 1. Fámon-
káló gépek.

Körgallér, nyakpajzs, fémbl készült félhold

alakú gallér, az országos címerrel, vagy má.-^

eg.\'ébbel díszítve. Némely had.seregben még j<'

leiileg Is, mint a hajdan viselt vértezés utol^

maradványa, a tisztek szolgálati jelvénye.



KORISFA.

Ma«ras krisfa. (PraxiBU exceUior.)

I, 2. A TÚgy taiuuláM. — S. Vlrinó h«]tás. — 4, 6. 6. A kétivarú rirág, kfllOnMzfi oldalról tekiPtre. — 7. A
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léTSn a csira. — 14. A csirmofiTéojr.

>KSH^a» caM«9. I#VM HAOV ICXMOIIUU





KOrgyalu - 166 - Körtefa

KSrgymln, Rlk felületeik elöAUitáflán szolgáló

KMonssámgép. A tém a gyatagépddcel ^lentét-

ben fo^ mosgást végwtriflnMrelesek fQggtiyw
taagelyfleszterga (L Sserazámgépéki v. karnsssel-

pad olnevezésml te.

Ktegjim, 1. Köziig.
Ktegyr oly felttktt, mely valamely körnek

-ry Klkjában fekvít, do a kürt nnm metsz egyenes

•'ii!/»'iyi kniiil vuló foreásAból kolotkezlk. (tyok-

lun K.-riok nevezzük a k^t konconti'ikus kör korli-

iete k6zé (^ síkrót^ is.

Körhagyó sajtó, f^«roine(;munkái6 szeívzóm-

\\\. Snjtó.

Körhajó (mMn. h'reijs.t(hi/f' : oroszul ropotka),
Popov orosz tenfieniagj' tervel szerint épített vór-

teaett, köralaká, lapoe fenek bajó. A tengerpart

nkSKTMéeéiiek céljaira használták mint mozgó
(vMOt TBaérségi felscerriéee két nagy kaliber
obndjov-ágyú volt Az orosaok összesen két ilyen

hs^ eletetlek, de mintán a kívánalmaknak mot;

nem feleltek, abbahagyták ily hajók ép(t4V««^t.

KMMnger, 1. Henger.
Kdrhinüt, 1. Fiiggszerek.
Körhitellevél, 1. Hitelletvl.

KArigó (Monikola .foxaiilis l^-s Jiz lineklök

rendjébe és a Rigófélék családjába tartozó madár-
faj. A hlm feje és torka hainu-kok, a nsténynél
és a rtatalokcál a hát fízUrkésbama. világosabb v.

Htétebb foltokkal, a torok pedig fehér, különben
a fark roz.'^da.szinú, a szárny sötétbarna, világo-

sabb siegtMlyel. Hossza 20. szt'imyhossza 13. fark-

hoena 7 cm. Hazája Közép- és Üól-Enrópa. Ván-
ilormadár. Magyarország .sziklás, hegj'es vidé-

in elég uyakori. Földön fészkel. L. Rigófélék.
Körirat (rirkiiláre), az olyan hatósági vagy

niagánközlemény, mel>TiéI az a cél, hogy arról a
közÖDS»>g V. a hatóságok minél szélesebb körben
tndomást szerezzenek. hog>' az kézról-kézro

udasBék.

Krisbogár (LijUo [(knxthorisj itsúatoria
I.., .\iiat). a liúlyaghii».'i bogarak egyik közismert

faja. k 15—22 mm.-es, solyomfénytl, zöld bogár
május —jániosban. kisebb-nagyobb számban,
évente megjelenik u körísfákon, a fagyaion s

orgonabokrainkon.túrhetetloii ers, fszeres, fojtó

.sza^t árasztva s a b<jrdúkit; lekopasztva a lombot.
Bonyolult, tülátalakulá.<sal (1. o.) járó fejlödé.se

vadméhek fészkél)en t<»rténik.

A körisbogarakbau. küli)nüs*<n a mar teljesen

kifejldött rovarnak neinzöszerveiben. egy mér-
ges zsírsav : a kantaridin van. A fris.sen szedett

b(^arakból már 15 gr. halálos lehet. \z állatgj'ó-

gyászatban tett tapasztalatok kétségen kívül iga-

z(dják, hogy a K. porának a nemi ösztönt fokozó
tiilajdou.>^ni vannak; emberen is bekövetkez-

hetnek a K. bí'vétele után efléle iziratotfc^ágnak

jelel, de rendesen már osak akkor, mikor a ve-

séket és a húgyutakat a méreg már ersen
gynladásba hozta. A vele törtónt mérgez«?s jelei

:

n^iéz nyelés, égetó érzés es hólyagképzödés a
szájban vagy a garatban, ei-ós szomjúság, véres

hányás és hasmenés, vizelési inger, fájdalom a
veeék táján, olykor göri'sök és fájdalmas mero-
vedéeek. A veeaedelora a hamar bÍBáll«'» vesegyu-
ladásban van, vizelet alig választódik el, a beteg
nrAmiában pus-ztul el. A gy<'>g>Tiláp mindig la.«»sn.

krónikus veeebajok hátrabagyáeáTal. A gyóg>-
keaelée nyálkás italoknak ós langyos OiófOrdók-

nek, izzasztóknak nmdelésében áll : tilos bels-
leg olajos szereket (tejet, ricinust) adni, mert
ezekben a kantaridín jobban uld/>dván. könnyeb
ben szívódik fel.

Krisbogárkámíor, 1. Kaniaridin.
Krisbogár kencs (cantharia-keitörs, ung-

uentum lantharidum K ki">rÍ8b<»garak pora 1—
lOo/o-han kenhet zsiradékokkal keverve. Bór-

vörösltö, hólyaghúzó a koncentráció szerint.

Krisbogár-tapasz (cantharistapasz) két-

féle van : 1. hólyaghúzó-taimsz, mely áll 200 gr.

sárga viasz, 25 gr. szezámolaj é.s 50 gr. torpentin-

balzsam összeolvadt kevei-ékéWl, mihez .50 gr.

krisbogárport szitaInak sogyenlote.seneldörgöUk;

2. hörvürösüötn^kxsz. amely kevés korisbogáj-

port s inkább bönzgató gyantákat (euphorbiimi,

ammouiacum) tartalmaz. Vá.szonra késhátvasta-

gon kenve felkötik okot ; bezsírozott br»iön er-
s<«bben hatnak. L. HlyagMizó szerek.

Kxisfa v. körösfa (Fraxinm L. növ., 1, a kép-

mellékletet), az ülajfafélék génu.sza ; 39 faja az

E.-i félgömb<»n honos fa. Levele osaknom mindig
páratlanul szárnyas, a szárnyak legtöbbször f-
résZiOeek. Virága apró, porzús v. termös és két-

lakú V. kétivarú : rendesen itatni, virágtakarója

hiányozhatik. .\ virágzat csoportos, összetett fürt.

A termés lapos, keskeny, szárnyas, rondesen

1 magú. A magas v. közönséges K. (Fr. excei-

siorh.) 20-40 m. magas, csinos fa, törzse magas,
kérge csak idsebb korban rep*.>dezett. Rügye fe-

kete. IjevéLszárnyai kihegj'ezettok. fúrószesek.

Virága lombfakadás eltt jelenik meg sötétlila

csoportokban, csészéje ós pártája nincs. Termós»>

csüng, (gyökere nem hat mélyi-e, inkább szóles

ségben terjed. Kertben szomorú (csüng ágn.

var. pendula). bodros és tai'ka, st osztatlan Ío

vel fajtája is van. Európában az é. sz. 62«-áig

terjed, a keleten is el van terjedve ; nedves tala-

jon erdt alkot. Hegyen rendesen csak szálan-

ként n, erdt csak ültetvo alkot. Friss, termé-

keny földet szeret, a fiatal gyorsan és buján n,
de néha a fag>' megviseli, másrészt a vad, a le

gel marha és az egeivk rágásától is szenved.

Fájában a bélsugarak ig<«n finomak. \ fa szép,

sárgásfehér, sugármetszetben fényes; kemény,
nehezen hasad, szívós, hajlékony. Mindenféle asz-

talos, esztergályos, k<x'sigyáitó munkára, sokféle

gazda'iági és házi eszközre kiválóan alkalmas.

Zöldre pácolva mint zöld i'benfa ismeretes. (íso-

moros fája, különösen a maiígyarországi K.-*\

gj'önyörü burkolatfát atl. Kérgével cserzenék,

feketére és kékre f<»stenek. l^ombja kitn jub-

takarmány (fkép Stirlában, Karintiában*. Mairva

októberben érik ; rendesen csak másotlévre csí-

rázik. Rovarellenségoi közül a körúltogár a lom-

lx)t pusztítja. A virágos v. manna K. (Fr. omtts
L.) 9m. magas fa. Rügjei szürkésfehérek, moly-
hosak. Ijevélkéi nyelesek. A virágok a levelekkel

egy idben jelennek meg, illatosak; zöld cséezi'-

jük és i sárgásfehér szirmuk van. 'l'erméso már
júliusban érik. Fkép Dél-Európában van elter-

jedve; Horvátországban és Dalmáciát)an erdt
alkot: azután a Keleten és Közc'p-Kuropában.
Oyakori díszfa. Fája keményebb, finomabb roítú
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és fehérebb az elbbinél. Szicíliában a bemetszett

kéregbl kifolyó nedvbl a vmnnacukrof (mannit)

nyerik, mely orvos.ságnak használatos, l. Mainia.

Néhány K.-faj nálunk díszfa.

Krisjuhar (növ.), az Arer negundo, 1. Juharfa.
Krispatak, nagyk. Udvarhely vm. székely-

keresztúri j.-ban, (1910) 1313 magyar lak. ;
posta-

tlgynokség, u. t. Erdszentgyörgy.
Körítés, a húsételek mellékétele, mely a hús

minsége szerint édes, pikáns v. savanyú íz.

Célja részbon a hús einészthetöségét, részben a

tálalás csinosságát elmozdítani. K.-ül alkalmaz-

hatunk salátát, ugorkát, tormát, céklát, fzelék-

félét és befttet.

Körív, 1. Körén Fok.
Körjárat, 1. rjárat.
Körjáratú gyorssajtó az olyan, amelynél a

taliga ki- és bejárását fogaskerék közli. Nyomó-
gépekre König és Bauer alkalmazták elször

1832. A nagyobbik kör bels oldalán fogazott,

miért is fogas koszorúnak nevezik ; átméret a

járat hosszának megfelel. A benne forgó kisebb

kör saját tengelye körül is forog. Fogainak száma
fele annyi, mint a fogas koszorúé. A bels kere-

ket táncos keréknek is nevezik, ehhez van a toló-

rúd egyik vége ersítve, a másik vége pedig az

alapzat hátuljának alsó részéhez. A bels kere-

ket az alatta elhelyezett kúposán fogazott kerék

mozgatja : ez a kerék közvetlen a hajtótengelyon

elhelyezett kisebb, szintén kúposán fogazott ke-

rékkel van egybekaiKJSolva.

Körjegyzék, 1. Jegyzék és Kollektivjecfyzékek.

Körjegyz, 1. Községi jegyz.
Körkamra (ném. Bunamkkkamera), fotográ-

fiai késziilék, mely a szerkezet forgatása által a

köröskörül lev táj teljes lefotografálását teszi

lehet\é. Ij. még Panoráma-hésziilék.

Körkánon i/ene), 1. Kánon.
Körkemence, 1. Tégla.

Körkép, 1. Panoráma.
Körkörös edénynyaláb (növ.) a. m. koncen-

trikus edénynyaláb, 1. Edéiiyiiyaláh.

Körkúp, l. Kúp.
Körlaptábla. Oly táblázatos kimutatás, mely

az átmérknek megfelel körlapok területeit mu-
tatja.

Körlevél, 1. Kereskedelmi levelezés.

Körmagyar. Az angol contrediinse és a francia

quadríUo mintájára készült a XIX. sz. harmincas

éveiben. Zenéjét legelször Rózsavölgyi Márk
írta, követi nagyrészt az táncainak beosztását

vették át. A K. hat része a következ : 1. andalgó,

2. lelkes, 3. toborzó, 4. ömlodezö. 5. három a tánc,

6. kézfogó. \i. még Koszorú.
Körmend, fejld nagyk. Vas vm. K.-i j.-ban,

a Rába mellett, (i9io) 687 házzal és 7153 magyar
lak. ; a járási szolgal)irói hivatal székhelye, van
járásbírósága, telekkönyve, polg. Hú- és leány-

iskolája, kórháza, királyi kíizjegyzöségo és adóhi-

vatala, csendrszakasz-parancsnoksága, két taka-

rékpt'nztára, honvédkaszárnyája. K. iimra és ko-

resk«xlelme is élénk, van gzmalma. magiKTgetö-
gyára, fiirésztelepe, élénk marha- és fakereske-

dóse, gabiinapiaca ; vasúti állomás, posta- és táv-

iróhivatal és telefonállomás. Legnevezete.sí>bb

épülete Batthyány-Strattmann herceg hitbizomá-

nyához tartozó pompás kastélya (gazdag gyüjt(^-

ményekkel, levéltárral), melyet nagy angolkert

övez. A Batthyány-téren Kossuth Lajos szobra

áll. Van csínos ág. ev. temploma és ref. temploma.
l-ióB-ben Nagy Simon, Mátyás király vezére itt üt-

között meg III. Frigyes n('*met császárral, de kény-
telen volt visszavonulni. K.-et 1595 eltt Erdódy
Tamás és Péter bírták, 1595. azonban kaszaházi

Joó János, László és Pál testvérek birtokában volt.

V. ö. Századok, 1889. évfolyam 227. 1.

Körmendi Frim, 1. Errin, fest, szül. Buda-
pesten 1885 márc. 27. Els mvészeti tanulmá-
nyait HollósjTiál végezte, aztán Parisban dolgo-

zott J. P. Laurensnál s UK)4 óta .szerepel Paris,

Budapest, London kiállításain.

2. A'. Jen, szobrász, szül. 1886 okt. 21. Buda-
pesten. Tanulmányait fkép Parisban végezte.

Els nagyobb mve, amellyel a nyilvános.ság elé

lépett, az 1910. Jászberényben leleplezett Török
és magyar hsök emlékszolrra. Vámhéry Ármin
szobrai és plakettjét, 1912. készítette a Turáni
Társaság számára. Khaen-Héderráry Károly

gróf plakettjét a belügyminisztérium, Hubay Je-

nét Szabadka mogbizásából készítette (1912).

1913-ban mintázta Korányi Frigyes báró már-
rány.fzoljrát a budapesti klinika számára.
körmend-németújvári h. é. v. A Máv. Kör-

mend állom'ásától Xémetújvárig terjed, 23 km.
hosszú, rendes nyomtávolságú gzüzem h. é. \

.

a Máv. kezelésében. Megnyílt 1899.

Körmend - zalalövö - öriszentpéter - mura-
szombati (Magyar délnyugati) h. é. v. A Máv.
Körmend állomásától Mm*aszombatíg terjed, 74

km. hosszú, rendes nyomtávolságú, gzüzem
helyi érdek vasút a Máv. kezelé.sében. Megnyílt

Körmendtl Salíff 1906.. innen Muraszombatig
1ÍX)7.

Körmenet, l. Isteni szolgálat és Proeess-io.

Körmérés v. ciklometria, a geometriának az a

része, mely a kör kerületének és területének moir-

határozásával foglalkozik. L. Kör.

Körmérési számok, ciklometrikus szátnok v.

cikl&metrikus függvények, a trigonometriai szá-

mok V. függvények megfordítát;ai. Ha pl. x annak

a szögnek mérszáma ívmértekben, meljTiek szi

nu.'íza y= sín. x, akkor x= arc sin. y. Hasonló-

képen az //= COS. x,y= tg. x, y= vöt. x egyen-

letek megoldásai a következ K. : x = arc cos. y.

X = arc tg. y, x == aic cot. y. Ritkábban hasz

nált K. : a következ egyenletek megoldá.<5ai

:

= ~L- =— -
cosx sin x'

y = 1 — sin x,y ^= 1 — cos X, melyek i-endr**

következleg jelöltetnek : x= arcsec. y,x= an
cosec. y, x = arcsinvers. y, x ^= anrosi'ers. y.

Körmondat (gör. mszóval jm'iodus), a gram
matikálmn oly mondat, mely több szorosan ösz-

szefzött mondatbtM van kerekded egé.«;szé al-

kotva. Az egyes mondatoknak egymásba való f-
zését körmondatai kotásnak. az egészrl szóló tant

pedig K.-tnimak (periodológía) nevezzük. A mon-
datoknak ttnjedelem és szám dolgában helyes

arányt kell feltüntetníök és az egésznek oly ko

rekdednek lennie, hogy a teljes jelentés a K. utob^'

szavával kerekedjék ki. A fömondat majd töli
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ki./.hcvptPtt mondat által van kettóváUíurtva,

mondat mi^llórendelt viszonyban van
>r«lvn. iiiajil ismét el6rÓ62t és atórésst

I tik moi(, melyek kOitweBÖmooda-
I u alkaimiki kötöoök segítségével

fu-:guek uaize. Kzen elvek ós sMbályok képezik

a -zónuki K. alapját. Ez utól>biak kitttnösége a

tatrok {üz egyes) mondatok Nsámarányától és a

lios/.é(iiK>k ritiniktis menetétl fflgg.

Körmosgis, a kür kerületén mozgó pont moz-

^'a>a. Ennek legfontotjabbesete

a/, egyenletes K., amidn a

pont állandó 8ebeeBé(rgt>l halad

a köifályán. Ilyen pontnak

van a BOa^Hwnt felé irányaié
./v..iviiiá«j», mely csak a pá-

ti, do a mozgást nem
Kzt a gyorsulást a

!• -
;

!
r t. -: tömegével

,- :../> ,1 . . -k ;• ik" a közép-

(. !ii í-i. • ráli.<)

,
....._

i t-en-

. Ha a korpá-

-on niMZgó pon-

tot miiidiü pillanatban a kör

eify átmérójóre votitjük, a

rezffö mozgás fogalmához ju-

tunk. A átmérn mozizó pont

i középp<jnttól a kör

^'. aztiin ismét a kö
zt'ji|M.ut U'\t; tartva s azon túl

haladva, az átméní tuls<) vcg

pt)ntj •= ' •? -stb. sez éppen

rz ;. melyet rezg" .. ..eveznek (1. o.).

•n Jelleg az inga-

rályn házai, melyeknek egjikében gyönjör fa

mennjozot van (ma gyógj'saertár). A külf^ vároif-

részek újabb jellegitek : nevexeteeebb épiiletf>ík a

Szt. Krzs«;bet-templom (1383) és várt»si ápulda. a

ferenerendi templom és kolostor(1634),az ev. tem-

plom. a pénzver, .s a bányatisztség háza. K. ma,

noha bányászata már korántsem oly jelentékeny,

mint hajdan volt, egjike FeLs-Magjaritrszág ne-

vezetesebb bányavárosainak. Van állami freál-

iskolája, polg. leányiskolája, siketnémaintézete,

I
Körmöcake, község, lás*!

Úköntiötzke.
Körmöczbanya (Krémni tz I.

rende/.í'tt tanácsú város sz. k.

iimel Bars vármegyében, mély
es szúk N : I.60 m. magasságban) fek-

.-/ik. K -óMagyarorság legrégibb és

-álnak. A belvárost, mely esak
itfalak vették körül s ebben

van a t<>ruyo.-< kapukkal ersített fellegvár, a
f!'-:íe< Szt. Katalin-templommal (XIV—XV. sz.,

-raurálvai. valamint itt volt a talaj alá-

: volta miatt 1870. lebontott plébániatem-

pl iiu. .\ fötórem áll a városháza, felótte becses le-

véltárral ée r^iségekkol ; közelében Mária ki-

(sipkeverö tanmhelye, városi ni ipariskt>lája,

2

kórháza, járásbinxsiga.kir. közjegyzsége, bán) a-

hivatala. múzeuma, adóhivatala s néhány ipari

vállalata, mint pipa-, festék-, kóetlény- és fémárú-

gyár ; továbbá takarékpénztár és népbank ; vas-

úti állomás, poéta- és táviróhivatal és tdefon^

állomás. Btoyáanta aranyTa, ezüstre és láaé-

ércre ma is jelentékeny, bár hajdanta sokkal ki-

terjedtebb volt ; bányamvé a m. k. arany- és

ezUstbánya. mely K. és a szomszédos küssaégek

határaién van. Lesnovezetesebb a»mban a K-m



Körmöczbányai hegyosoport 168 — Körner

xaagy. kii. pémveröMvaial, mely jelenleg hatónk
egyetlen 6 joggal iiagyhü'ü pónzveröje, melyben
(Wenkónt átlag 8—10 millió K. amny- ós ezüst-

pénzt vernek. A bányamvekhez a vizet Turócz

vmegyéböl a tnrcseki völgybl egy 20 km. hosszú

ceatornán vezetik, egy másik vízvezeték (36 km.)

a várost Ivóvízzel látja el. Természeti szépségek-

ben gazdag környékét télen-nyáron állandóan

látogatják a turisták, akik részére a város ké-

iiyeSnes menedékházat létesített a Szkalka nev
erdben. Lakóinak száma (i9io) éblb, ezek közt

1601 magyal', 1514 német és li82 tót, hitfeleko-

zet szerint 3487 róm. kat., 674 ág. ev. ós 297
izraelita. A lakóházak száma 511. Határa 9952 ha.

Törtenete. K. alapítását a hagyomány már a
750—776-iki évek közé teszi, amikor a város kö-

zelében lev Sachsonstí>in nevti hegyen, majd a

bányák jobb mvelése érdekében a mai K. helyén

alakultak telepek. 1328-ban már sz. kir. város

;

1336 óta a kamaragrófok széke. KirályainkaXIV.
és XV. sz.-okban sok kiváltsággal é^ szabadalom-

mal ruházták fel a bányamveléssel foglalkozó

polgáiTságot, mely itt is a Ringbüi^er névvel ékes-

kedett és jogosítva volt saját házában boltot nyitni

és italt mérni. A huszita hábomk idejében K. is

sokat szenvedett a cseh és a királyi hadaktól.

A város mint szab. kir. bányaváros szerepel, a
kIr. városok minden jogosítványával. Az 1445-iki

országgylésre megWvatván, országrondi állásra

jutva, elssége az aLsó-magyarországi bánya-

városok közt biztosíttatott. 1429-ben Zsigmond
király Gara Miklós nádoniak, II. Lajos 1522. ne-

jének, Máriának adta, akitl Thurzó Elek királyi

kincstárnok vette bérbe. A Thurzó-csaiád a Fug-
gerekkel szövetkezve, csaknem egy századon át

gyakorolt díint befolyáí<t az egész bányavidékre.

A XVI. sz. haivai közben a protestáns polgárság

mindig rokonszenvezett Bocskay, Bethlen, a Rá-
kócziak mozgalmaival és 1644. 1. Rákóczi György-
höz h ragaszkodása miatt htlonségi perbe is

került 1678-ban Thököly Imre elfoglalta a várost

s az itt talált aranyból saját nevére veretett itt

pénzt II. Rákóczi hadai 1705. rövid idre meg-
szállották. Ezután vára és körfalai jelentségüket
elveszítve, pusztulásnak indultak. V. ö. Wag-
rter Q. Ede : K. képes kalauza (Kassa 1913)

;

Krizskö P. : A körmöczi r»^gi kamara és grófjai

(Budapest 1880).

Körmöczbányai hegycsoport, az BNy.-i Kár-
pátok vulkanikusvoniilatának egyik tagjaBarsés
Zólyom vm.-ék határán. Jelentékenyebb kiemol-
kedó-sei : a Floehova (1324 m.), Vihnatova (1281
m.), Sttcliahora (1227 m.), Goldbrunii (1266 m.)

íis Lam'in (1026 m.). Nem lehet a Fátra folytatá-

sának t<>k inteni, mert a Fátra kristályos köze-

tekbl, ez pedig ernptivus kzetekbl áll, s Így
nem egyforma ei-edósüek. Körmöczbánya vidé-

kén nagymérvíi bányászat folyik a hefrysi>igben.

Körrnöczbányai magyar egyesület 18K(). ala-

kult a magyar nyelv terjesztése érdekében. Az
egyeetklet mködésének nagy része \-ftii n város

" raegmagyarosodái^ában.
Eörmöczi arany, 1. Arany.
Körmöczliget, kisk. Bars vm. ganunszent-

UereHzti j.-ban, (iMo) 281 tót és német lak. ; u. p.

éw u. t. Körmöczbánya.

Kdnnöezy Imre, egyházi író, szül. Pest vm.-b0n

1811., megh. 1871 okt 22. A kalocsai szeminá-
riumban az ^?yháztörténet és jog tanára volt.

1844-ben Pestre nevezték ki az egyháztörténet
tanárává, 1846. nagyv'áradi kanonok. 1852-ben
lemondott tanszékérl. Önálló mvei: Az igaz

hazafiúság alapvonalai (1837) : A keresztény kit

és egyház történeti kifejldése (4 köt., 1846); A
magyar kot. egyház jogállása a mai viszonyólt-

ban (Pest 1867).

Könnös, 1. kisk. Liptó vm. németlipcsei j.-bon,

(1910) 92 tét lak. ; u. p. Kisolaszi, u. t. Liptótepla.

— 2. K. (azeltt : Kozsiihócz), kisk. Sáros vm.
felsvízközi j.-ban, (loio) 134 rutén lak. ; u. p.

AlsókomáiTiok, u. t. Felsvízköz.
Kormösbékákf'Dadí/fe^Arviae, állat >, a Nyei-

vetlen békák (Aglossa, 1. Békafclék) egyik csa-

ládja, melyre jellemz, hogy az idetartozó fajok

fels állkapcsában fogak vannak és hogy végtag-

jaik három ehsö ujját éles hegy körmök fegyver-

zik. Legismertebb az Afrika tiópusi részében ól6

közönséges körmösbéka (Xenojms laevis Dand.^.

Körmös golyóbis, 1. Kajo)nteke.

Köroaöshal, a csapó sügér népies neve.

Körmös majmok (Gebidae, iiiat), a szóles-

oiTú majmok (Platyrrhini) egyik családja, kz
idetartozó 72 él fajra jellemz, hogy valamennyi
lábujjuk körömmel van ellátva ; fogaik száma
36. Testük karcsú és kicsi ; farkuk van s rendé

sen kapaszkodó szervül szolgál ; pofazacskójnk

ós fargumójuk nincsen. Az serdk fáin élnok.

Kitnen kúsznak és nagyszeren ugranak. Az
ó-világl majmoknál azonban lomhábbak, esetié

nebbek és kevésbbé értelmesek, de kevésbbé káj -

tékonyak is. Amerika trópusi részében honosak.
Idetartoznak a Bgmajom-félék (l. Bögmajont
és Bögmajom-félék), Csuklyásmajom-fólék (l.

Csuklyá»niajniok), Sátánmajom-félék (1. SéUM
majmok) és Ejimajom-fólék (1. o.).

Körmös patkó, I. Patkó.
Körmös rúd, a ladiknak nád között való tola

Sára szolgáló hosszú rúd, mely az alján elálló

fakörömmel bir, hogy ne hatolha-sson az Lszapba.

KOrn., 1. Ecke.
^

Kör négyszögitése, 1. Kör.
Korner, 1. Christian Gottfried, német Iro.

K. 4. apja, szül. Lipcsében 1756 jül. 2. megh.
Berlinben 1831 máj. 13. Drezdában a fszontsz^.
majd a fölebbezési törvényszék tanácsosa volt.

Schillerhez bens bizalmas barátság fzte. Schil

ler 1785—87-ig K. vendégszorot házában lakott.

K. 1815. porosz szolgálatba lépett. Piának m<i

veit adta ki és látta el bevezetéssel (1814), va-

lamint Sohiller mveit is (Stuttgart 1812—1816
12 kött). Eredeti mvel leginkább e.sztetikai ós

államtudományi munkák. Schiller és Korner lo

velezését kiadta Geiger (Stuttgart 1893); Hum
boldt Vilniovssal való levelezését Jonas F. (Berlin

1879); fiával váltott leveleit A. Weldlor-Stoin-

berg (Leipzig 1910). V. ö. Peschel u. Wildenotr:
Th. K. und die Seinen (2 k., Leipzig 1898).

2. K., Edmimd, német fest, szül. Drezdában
1873 aug. 23. Tanulmányait szülvárosában ó^

Münchenben végezte G. KuehI és P. Höctor ve-

zotésével. Leginkább tájakat, városképeket é»;

kikötket fost.
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3. K., Bmtt német fest, sittl. • oy.-poroez-

<«ni4^ StihbPben 1846 nov. 3. v. 6. Tanulmá-
nyait különböze meetereJcnél végeúste, adatán

nagy ntazáaokat tett, melyek kösben i»<-mót«lten

uiefj^fordalt a Kelot<*n is. Képeit K. Hildebrand

modor&ban festi. NovfveteseWKík : Suez látképo

(slettlni niuzcuni): Az Arany-Szarv; A Fara-

t^lkmi-Kziklák t'aprinál : Kaalbek; Az pdfn-itom-

pl(»m ; I )«ndera sth.

4. A'., Tltfodor Kari, német költA, AT. 1. fia,

.^atil. Dreziláhan 1791 pzopt. 23, elesett 1818 aug.

26. Schworin és Qadebusí-li között Ros<>nberg

íalu mellett. IHOH— 181(>-iir a freibersíi bányttsz-

.ündémiát huogatta, majd a lii)owi egyotomi-e

imtkoxott be. Csakhamar N'IekcM-ült a diáksóií

imtxgalmaiha s az egyetemrl kitiltották. Kkkor
Berlinbe, majd k(j«söbb B«'«oybe jnent. ahol apjá-

nak befolyásiiís barátai, \V. v. Humboldt és Kr. v.

Hchlegel .szívesen fot'adti'ik. Itt eljegyezte AiUxm-
t>erger Antoniet (l. o.). a Biirg-szinluiz szlnész-

nójél Ifjákori költeményei már 1810. megjelen-
te KnoKpen (Bimbók) c. alatt. Bécsben több drá-

mát Irt. l>egism<«rtebb dai-abja a Zriny. melynek
tárg]^t a magyar történelembl vette. Zriny

1812 dee. 30. került szinre ée igen nagy hatást

gyakorolt különösen a színházban jelen volt ma-
t^arokra. Két fordítása ií? keletkezett. Az egyik

fíeénehevich Hotnáth Dániel müve (Kolozsvái-

1819>, a másik Szemere Pál<) {Élet és Llttera-

tura 1826, ujalíban 1879). Szemére fordításával

ogytitt jelent meg Kölcsey kiváló tannlmánya K.

Zrínyijérl. Számos kis vígjátékán kivül b«?<'si tar-

tózkodása alatt megírta I)ie Bühne, Tóni, Hedwig,
Kosamnnde c tragéiliHit. Az 1818. kitört szal)ad-

ságharo elaö hiivív Boro.«zl6ba meut. ahol raárc.

19. beállott Lützow szabadcöapatába. Itt nem-
aokára fövadii.sz, majd hadnagy »''s Lützow adju-

tánsa lett. Jón. 7. a Kitzen melletti összoütkö-

aéeben (Lipcse közelében) súlyosan mf»gsebesült

;

Karlebadbiui meggyógyalván, visszatért a bare-

térre és Mecklenburg területén Ismét csatlako-

sott Ltttiowhoz. Alig néhány nap|)al megérke-
zem vtÉo emtt el egy kisebb c^tepatéban. Utolsó

kMtoBénye volt a halnia eltt két nappal kele^

kcjwtt Bséip Sohwertlied. Wöbbelin mollett temet-
ték el. A szabadságharcban való részvétele alatt

K. hazafias költeményeivel és ceatatlalaival

Állandó lplk«>s«,Hlést tudott társaiba önteni. Igazi

fontossága ezekl)en a költeményekben van, ami-
ket apja lieyer und Schwerdt e. alatt adott ki

1814. (Berlin). .Müveinek els összkiadását ISat.
adta ki Strwkfnss (Boriin) ; legjobb kiadá.sa 07, A.
Sterné (KOrschn^r: l)putpchr> Nationalliteratur,

Stuttgart 1890).
ínóaá^mk. Pe4Cb«l und Witdenow. Th. K. und die Sc-inea,

l^ipaiir 1898 : Kari Df-rger, Th. K., Bieleteld uod licipzijr

1911 ; A. \\ nbt-rg, Th. K-n Briefw»^,llSt•I mit den
*^«i»e«, U Th. Herold, Werthor und dio deut-
s<Ae« Zrin. ^ inster i. W. 1898 ; .í^. \VelK;r, Th. K. n.

•^•e B«Biul>uü;;t'n ^u L'a^uii, UngarUobe RandschMU luu.

Köniieke. Friedrkh, német botanikus, szül.

1888 jan. 29.. raf^h. líK)8 jan. 17.. 1. /Tdbf.
Kömónioaa, I. Sóniwsz.
Kftmje, nagyk. Komárom vm. tatai j.-ban,

11910) 2000 magyar és német lak., vafr-ütállomás^

IMBta- és távlróhivatal. Nag>' kiierjedésú alap-
falak, toválrbá az idnkint kl-kiásott áldozó oltá-

ix>k. fölirások stb. azt mota^ák, bogy itt a római
korban jolentékeny városnak kellett állania.

Kömyei Bélcu, operaénekes, szül. 1876 máj.
18. Pei-ócsényben (Hont vm.).1908-l)an Budapesten
a KIrály-szinház. majd a Népszinház-Vígopera
tagja lett. 1907. pedig az 0|H>raház tenoristája.

Kivál<'»bb alakítá.sai : Don Jósé (Carmen), Canio
(Bajazzók), Turridu (Parasztbecsület), Manri<»
(Ti-oubadonr). Kadames (Aida). Pedro \K hegj'ek

alján).

Kömyéktérkép, a nagyobb helyrségeket kör-

nyez tereprl készített térképek 1 : 200,000 ós

1 : 75,000 arányban, hogy gyakorlatok alkalmá-
val csak egy, no podig több térképpel kelljen dol-

gozni.

Körogln, eg>' kis-ázsiai török népmondának a
hf)se. Roppant nagy erejérl és (csodával határon
bátorsiigáról híres, aki rabló seregével évtizede-

ken át rettegésben tartotta a szultán birodalmát.

(Jsámli-bilben volt rablóvára, ahonnan kiroha-

násait szokta volt tenni. Egyúttal lantos költ Ls,

és számos, mai nap is ösmeretes népdal fúzdlk
nevéhez. V. ö. Kunos Ignác, K., egy kís-ázsiai

trök népregény (Budapest 1893).

Körontó (növ.), I. Saxifraga — K.-félék, 1. Saxi-

fragaceae-
Körorvoe, I. Község. Orvos.
Krosta. I. Cséplgépek és Gainmntitztüó

gépek.
Köroeztás. A kör kerületének meghatározott

számú egyenl részre osztása. Minthogy a kör
egyenl íveinek egjenl középjwnti szögek felel-

nek meg »'S az egész körnek megfelel középponti

szög a négy derékszögbl álló teljes szög. azért

a K. problémája azonos azzal a feladattal, mely a

teljes szög meghatározott számú egj-enl ró6zn»

való felf>sztását kívánja. Másfell ha valamely
egyenl részekre felosztott kör ogj-má«ra követ-

kez osztópontjait egyenesvonalú közökkel kötjtlk

össze, egy a körbe írt szabályos .sokszöget nye-

rünk, amibl az következik, hogya körbe Irt szabá-

lyos sokszög szerkesztése szintén f»g>enl érték
feladat a K. problémájával. A kört geometriai
szerkesztéssel, azaz a körz és vonalzó alkalma-
zásával egyenl részekre osztani bizonyos ese-

tekben már a régiek is tudták. Eiikiides elemei-

ben benne vannak az elemi geometria kéziköny-

veiben elforduló ama módszerek, melyek segítsé-

gével a kört 2, 6 és 10 egyenl részre oszthatjuk

fel. A ki és 10 egyenl részre való felotatással

együtt megvan a 3 és 5 egyenl részre való fel-

osztJís is, má.srészt po<lig, minthogy i—,15==,' j.

ezek alapján a kört \ egj'enlö részre is felttra-

juk osztani. Ha még tekintetbe vossztlk, hogy
minden ív felezése geometriai .<zerkosztée segít-

ségével végezhet el, világos, hogy a kör felosz-

tása 2', illetleg 2'.8, 2'., 2'.8..'> egyenl róore
szintén geometriai szerkesztess .«<egítsésévf4 elvé-

gezhetik Vájjon a K. probl(>májának csupán «

felsorolt esetei oldhatók m^ geometriai .szer-

keestós segítségével, vagy eseken kívtU más
ilyon esetek is léteznek, egészen a jeloi ssá-

zad elejéig eldöntetlenül maradt, (hiussnak az
X" -1"0 alakú egyenletekre vonatkozó vizsgá-

lataiból (1. Egység gyökei), melyeket a K. iMX)b-

lémájával való összoftlggéiíük miatt K.-i egyen-
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leteknek is szokás nevezni, kitnik, hogy a kör

felosztása n egyenl rószro geometriai szerkesz-

tés segítségével végezhet el, ha törzstónye-

züire felbontva n = 2''
p, p., . . . Pr, hol p,, Pj . . . p,

csupa különböz törzsszámot jelentenek, me-

lyek a 2' + 1 alakban állíthatók el. így pl. szer-

keszthet a körbe irt szabályos 17 szög, mert

17 = 2*4-1.
Körosztási egyenlet, 1. Binom egyenlet.

Krózsa (növ.), 1. Sempervivum.
Köröm, 1. (lat. nngnis, gör. onyx), a kéz és láb

ujjainak végs, ii. n. körömpercén, az ujj fe-

szít oldalán helyet foglaló képzdmény, mely a

br hámrétegébl alakult. Egyes állatokon mint

pata. másokon mint karom jelenik meg. (L,

(Jmlök, Karom, Mancs, Pata). Az emberen fel-

felé domborodó, lekerekített négyoldalú lemez,

amely a br irharétegének egy módosult részén,

az ú.'n. körömáfUJ-on fekszik. A K. felületes ré-

tege a br szaru-rétegével azonos, ez tolódik elre

a k. növésekor ; amely réteg él sejtekbl áll,

ez a mairix. A K. a tövénél és két oldalt a kör-

nyez br alá tolódik ; a rátolódott br a K.-sám,
az errl lecafatolódó hámszövet az eponychium.

A K. tövén látható félholdalakú fehér folt a

Innnla; az itt-ott látható fehér pontokat a K.

rétegei közé kerül leveg okozza. A K.-ágy

erekkel és idegekkel bven van ellátva, ezért

vérzik és fájdalmas, ha a K. «eleven»-jébe vá-

gunk bele. A K. alakja, gondozottsága stb. jelen-

tékeny befolyással van a kéz minségére.

2. K. (unguis, növ.), némely sziromlevél (1. o.)

alsó megnyúlt része, ellentétben a fels kiszéle-

sedett lemezzel (pl. a szegfüszirma).

Köröm, kisk. Zemplén vm. szerencsi j.-ban,

(1910) 803 magyar lak. : u. p. Girincs. u. t. Tisza-

lúcz.

Körömágy, l. Köröm.
Körömbetegségek néven nevezik a páros ujjú

patás állatok patáinak («körmeinek», csülkeinek,

mancsainak) megbetegedéseit, 1. Körömfájás.
Körömelkorcsosodás. Az ember körme két

irányban n : hosszirányban a telep (mátrix),

vastagságban a körömágy mködése miatt. Ha a

mátrix megbetegszik, a hosszirányú növekedés
szabálytalan, rostos, barázdás, gödrös stb. lehet

;

ha egészen elpusztul, a köröm csak vastagság-

iján n, merlegesen felfelé, néha az egyik olda-

lon gyorsabban, amikor a kos szarvára emlékez-

tet kunkorodó tömegek keletkeznek. Viszont, ha
az ágy nem mködik, csak a mátrix, a köröm
lemeze satnya, vékony, teropedezö stb. lesz, szó-

val a köröm termelhelyeit éi-ö behatások a leg-

különbözbb nyomorék fejldésü körmöket eretl-

m»jnyezhetik.

Körömfájás, legtöbbször mint a száj- és köröm-
fájás (1.0.) egyik tünete észlellietö hasított körm
állatok lábvégein. Önállóan és nem fertz jel-

leggel kifejldhetik, ha az állatok rossz, görön-

gyös, kemény utakon járnak v. piszkos, nedves

, talajú istállókban tartózkodnak. Különös alakjai

az ilyen K.-nak : 1. A csülök közti bör üszkös

gyuladása, moly többnyire nyáron, a tarlón való

legelés közben támad ; heveny gyuladás kísére-

tében a csülkök közti br egyes részei elhalnak

és ollöketé.sUk után szennyes, cafatos szél fe-

kélyek maradnak vissza. 2. A csülök közti kipál

lás, melynek folyamán a csülkök közti br gj'u-

ladásán kívül a szaru a talpnak a sarokvánko
sokba való átmenetele helyén cafatos és sokszor

berepedezett. 3. A juhok sársántasáya, itt a kör-

mök közt a csülkök közti faggyumirigy megna-
gyobbodott és belle sok genyes anyag nyomható
ki. Mindig sáros utakon való járás következtében
fejldik ki. 4. A juhok büdös sántasága, melynél

a gyuladásban lev lábon a szaru-tok pártaszéli

részén sárgás-fehéren áttetsz foltokat láthatni,

melyeknek megfelelleg a szaru és a húsos fal kö-

zött kevés bzös geny foglal helyet. Trágyalében
vagy ilyennel boivódott almon való hos.szas állá.s

idézi el. A felsorolt esetekben els sorban az el-
idéz okot kell eltávolítani, azután pedig a tiszta,

száraz, lehetleg puha talajú helyen tartott állatok

beteg lábai ferttlenít folyadékokkal mosandók.
vagy hasonló és még összehúzó hatású porokkal

bohintendk. Gyógyulás természetesen csak akkor
remélhet, ha a lábak végein feltnbb eltorzulá-

sok még nem jöttek létre.

Körömfü (növ.). 1. Tnssilogo.

Körömhüvely, 1. Macskafelék.
Körömméreg (panariiium), l. Ujjgyuladás.
Körömrovás, az ácsmunkában a gerendaköté-

seknél a rárovásoknak egyik neme, 1. Rovás.
Körömszélke, a körömre ráhajló, azt beborító

hámsánc könnyen berepedhet és nyelvalakú le-

benykéket képezhet, amelyek környéke meglolK)-

sodva, fertzve körömméregre (panaritium) ve-

zethet.

Körömszépit szerek, 1. Kozmetika.
Körömvas, bányász-szerszám, mellyel a re-

peszt lyuk fúrásánál képzd fúróiszapot a lyuk-

ból kikaparják.

Körömvasalás, 1. Patkolás.
Körömvirág (imjv.), 1. Calemhda.
Körös, a Tisza egyik legjelentékenyebb balol-

dali mellékfolyója, a Sebe.s-, Fekete- és Fehér-K.
egyesülésébl ered.

1. A Sebes-K. Kolozs vm. Ny.-i részében Bánffy-

hunyadtól DK.-ro Körösf község közelében fakad

és kb. 25 km. folyás után a Kalota-patakot, azután

a Sebest veszi fel, amely Havasrekettye község-

tl D.-re ered a Gyalui-hava.>íokban s kb. 25 km.
hosszú. Azután Kissebesen alul fölveszi a Dragan
(1. 0.) patakot, amely a Vlegyásza felöl jö s igen

bviz, kb. 35 km. hosszú. Leginkább innen

kezdve nevezik Sebes- K.-nok, amely átmegy
Bihar vármegyébe s itt Barátka és Kév községek

közt gyönyör barlangi eredet mészk hasadék-

völggyel tör keresztül a mészköhogységen s

azután már mindinkább táguló völgyben siet Xy.

felé Élesd, Meztelogd s Nagy-Várad érintessevei.

Köröstarjánuál DNy-ra, Okánynál EXy-ra, majd
Ny-ra kanyarodik s a Kissárréten keresztül folyva

Körösladány alatt a Fehér-Körössel egyesül.

Hossza 288 km., a forrása és torkolata közti egye
nes távolsiig 121 km., esése 1536 m., tehát km.-en

ként 833 m., bár Nagy-Váradtól kezdve marosak
42 m.-t esik, ahol szélessége 35—70 m.

2. A Fekete-K, Bihar vármegye DK.-i hatiuáii

Rézbánya közelében ered vadregényes helyen

(Biharkapu vagy Portaié) több forntepatakból.

ÉNy. felé folyik az Alföldnek ido benj-úló belé
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nyesi-öblében. Belónyesüél Xy. felé furdul, Belé-

nye^zentmiklósnál kiér az Alföldre. Tenko, Ta-

máshida érinuksével nagy kauyar^Hí«okkal íJoboz

mellett a Febér-K. csatornázott medrébe turkoUik

(régi medre BékésnM egyeeftlt). Hossza 258 km.,

ej^'íie 1^3 m.. kilométerenklnl 621 méter, mély-

hsége 0-4--2 méter, szélesst'íre als«> folyásában

30-50 m.
3. A Fehh-K. Hunyad vármegye É.-i határán

Bul -' mellett ertnl ; eleinte Ü.-nek, Bihar-

kri nak, Hnvltul íiNy.-nak folyik, Kö-

lo- '1 vm. t<>rUletére ér, mind-

iiik !'''n hatalmas kanyarula-

tokkal v-i-v^' '..,... uau folyik, Boroasebesnél

ér ki az Alföldre, érinti B(jrosjenöt, Kisjenót.
(jy^ii ,t< , i'..k',»te Körössel egyesülve csatornázott

m«" • v.-nak folyik és Köröstart'sán alul a

Sel I t'iryesiil. Ez a leghosszabb K.,

h()> . -. -^ 1 303 m., km.-enként 430 m.,

olyii .
— >/i|es, mint a Fekete-K.

4. Az hjuijeniilt-K. Köröstarosától kezdve ka-

nyarogva Ny. felé folyik, Gyoma, Szarvas Öcsöd,

Kunszentmárton érintésével Csongrád mellett öm-
lik a Tiszába. Az Egyesiilt-K. azaka.sz rendetlen

árvízü, sok helyütt mocsaras, hossza 273 km.,

az egyesülése és torkt)lata közti egj^enes távolság

az<mban csak 63 km. Békéstl a Tiszáig 219 km.
hosszúságban evezs hajókkal és tutajokkal ha-

józható.

.-1 K. szabályozása. Az a terület, melyet nagyobb
árvizek alkalmával a három Körös és a velk
egy vízrendszert)e tartozó Berettyó elárasztottak,

mintegy i600 km». 1820-tól kezdve az érdekelt

törvényhatósíigok : Arad, Békés, Bihar vármegyék
és a Nagy-Kunság több ármentesítö munkálatot
hajtottak végre : védtöltéseket emeltek, csator-

nákat húztak, st egy-két átvágást is készítettek

:

ezek a munkálat«>k azonban többnyire minden
összefüggés nélkül tört<>ntek.

Az 1855. bekövetkezett árvizek pusztitiisa végre

meggyzte az irányadó köröket arról, hogy ilyen

rendszer mellett az ármentesítö mukálatok több

kárt, mint hasznot okoznak. A Nagy-Váradon szé-

kel helytartó-tanács tehát megbízta Henter-Bo-

doky Károly fmérnököt, hogy a Körös-Berettyó

vlzvidékére vonatkozólag szabályozó tervet dol-

gozzon ki. A munkálatok 1856. megindíttatván,

szakadatlanul folytak 1860-ig, amikor csaknem
egy egész évtizedig tartó szünet állott be. Nagyon
hátrányos körülmény volt, hogy bár a kivitel a

megállapított terv keretén belül mozgott, a na-

gyoblíára közervel foganatosított végi^ehajtás-

ban a kell eg>'másutánt nem tartották be, hanem
miden község egyszerre belefogott a határába

es átvágások elkészítésébe és ezek kell kiképz-
dését be nem várva, a védtöltések felépítésébe.

Ennek az eljárásnak az volt a következménye,
hogy a töltések közé szorított ár\'izek a kiegye-

nesített folyókon gyorsan az als<) vidékre zúdul-

tak, ott megrekedtek és folyton nagyobb és na-

gyobb magasságra emelkedtek. Mindjárt az alkot-

mány h^yreáUitása ut'in a magyar konnány
1869. a Ketts- és Hánnas-Körös fejldésben el-

maradt átvágásainak kibvítését határozta el. E
végre (iyulán folyammérnöki hivatalt állít^ttt föl,

amely a rendelkezésére bocsátott csekély összeg-

gel (évi 60,000 kor.) foganatosította az átvágások
kisebb mérv kibvítését. A hetvenes évek má-
sodik felében, különösen 1879-ben (és késbb
1881-ben) bekövetkezett igen magas és tartós

árvizek kártételei azonban arra kénj^szerítették

a kormányt, hogy nagyobb figyelmet fordítson a

K.-re. E célból az évenkénti beruházást 600,000-
800,000 koronára emelték. A folj-tat^'ilagos szabá-

lyozást a Ketts-Körösön kezdették meg, mint-

hogy Békés város körül mutatkozott a legnag>'obb

veazedelem. A Hárnias-Körs rendezkor, ill.

az átvágások méreteinek és a töltések egjTnás-

tóli távolságának megállapításakor az a szem-

pont volt irányadó, hogy az árvízi meder a leg-

nagyobb árvíz tömegét is képes legyen levezetni

még akkor is, amikor a Tisza magas vízállása kö-

vetkeztében a vízszin esése igen csekéllyé válik.

A munkálatok 1883. kezddtek. Mostanáig a sza-

bályozás már túlnyomó részében sikeresen be

van fejezve és megkezddött a munkák újabb

fázisa : a folyónak csatomázás útján való hajóz-

hatóvá tétele (l. Folijók csatornázása}. E célra az

els vízlépcs, a Tiszába val»') betorkolás közelé-

ben elhelyezett ú. n. bökényi kamarazsilip és

duzzasztóm (1. Mozgóyát) már 1907. elkészült.

A további vízlépcsk kiépítése is bizt«jsítva vau
az 1908. XLIX. t.-c.-ben.

Körös vármegye, azeltt Horvátország egyik

vármegyéje, melv többször szenvedett területi

változást ; így 1870-l)en 1366-92 km*, 1881-ben

216322 km* terület volt. lako.ssága pedig a két

évben 87,752. illetve 120,416 lélek volt. Szék-

helye Körös (Krizerci, 1. o.) volt. Az 1886. évi

politikai felosztáskor Belovár-K. és Várasd vár-

megyéhez csatoltatott. K. vmeg>'e a középkorban

nagy szerepet játszott a történelemben. V. ö.

Csánki Dezs, K. megye a XV. sz.-ban (Budapest

1893).

Körös (Krizeixi), város Belovár-Köröe vme»
gyében, I. Krizeixi.

Körös, községek, 1. az c»««^efóíe/«A" alatt (^Csoma-

körö.s, Kiskörö.s. Xagykrös stb.).

Körösbinlaka (azéltt ; Bátúaka), kisk. Bihar

vm. élesíli j.-ban, ( iíuoi 1368 oláh lak., vasúti meg-
állóhely: u. p. és n. t. Barátka.

Körösbánya, nagyk. Hunyad vm. K.-i j.-ban,

a Fehér Körös mellett, (1910) 1001 magyar és oláh

lakossal ; a járási szolgabírói hivatal székhelye,

van járásbírósága, kir. közjegyzösége, adóhiva-

tala, p<jsta- és t{lvir<'»hivatala és telefonállomása.

Plébániaépülete' nemrég várszerüleg erdített fe-

rencrendi zárda volt. Hatíirában arany- és eziLst-

tónyák vannak. K. hajdan sokkal jelentékenyebb

hely és Zaránd vm. székhelye volt.

Körösbányai hegyvidék, az Erdélyi Erczhegy-

s»;g eiry része a Fehér-Körös forrásvidéke körül.

Körösbarafalvs, azeltt Barest néven önálhV

közs«>g Bihar vm. vaskohi j.-ban, 1912 óta önálló-

sága megsznt és Vaskob-hai egyesült. L. Vns-

koh.
Körösbarlang (azeltt : Pe-ntere), kisk. Bihar

vin. élesdi j.-l>aii, iíuoi 657 oláh «'« mag>'ar lak.

;

!
u. p. és u. t. Kiesd.

Körös-belovár-vercze-barcsi h. é. t. Több

j
h. é. V. egyesítésébl létesült. .\z 1912 máj- 31.

! kelt egj'séges engedélyokirat szerint a r.-t. tar-
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tama 90 6v. Alaptökéje 20,416.800 K. Kaproncza
m Körös állomásokon a Máv.-hosí, Veröczón a
l»arc8—paki'Aczi vasúthoz csatlakozik. Megnyílt

:

Körös— Belovár 1894., Bclovár— Misulinovac

1899., Misulinovac— Katalona 1900.. Körös—Ve-
röcze 1900., M.-.lózseftáma—Eduárdtánia 1899.,

Klostár-Virjo 1909., Virje -Kaproncza 1912. A
Máv. üzemében van. Rendes nyomtávolságú, göz-

iizemú.

Körösbökény (azeltt : Buttyinj, nagyk. Arad
vm. borosselKísi j.-ban, (loio) 3632 oláh és magyar
lak. ; van jántebirósága és adóhivatala, kir. köz-

jegyzi széke, vasúti áUomása, posta- és táviró-

hivatala, postatakarékpénztára, telefonállomása.

Köröscsente (azeltt : Csintye), nagyk. Arad
vm. klsjenöi j.-ban, (i9io) 1781 oláh és magyar
lak, ; u. p. és u. t. Nadab.
KÖTÖsdombró (azeltt: Dumbráva), klsk.

Arad vm. nagyhalmágyi j.-ban, (i9io) 368 oláh

lak. ; u. p. és w. t. Peleskefalva.

Körösény (azeltt : Krimnyecz), kisk. Sáros
vm. felsövízközi j.-ban, (loioi 94 rntén lak. ; u. p.

és u. t Sztropkó.

KöTÖsfa, 1. Körisfa.
Körösieketetó (azeltt : Feketetó), kisk. Bihar

vm. élesdi j.-ban, (i9io) 2296 oláh lak., vasúti meg-
állóhely, iK)8t«üg5Tiökség ; u. t. Csúcsa.

Körösiényes (azeltt : Fényes), kisk. Arad vm.
boroesebesi j.-ban, (iDioi 468 oláh lak. ; u. p. Ko-
i-oknya, u. t. Honcztö.

Körösf, kisk. Kolozs vmegye bánffyhunyadi

j.-ban, (1910) 1073 magyai- lak., poataligjTiöksóg

;

11. t. Bánffyhunyad.
Körösföi-Kriesch Aladár, fest, szül. 1863

okt 29. Budapesten. Els nuístore Székely Berta-

lan volt, azután Münchenben és R<imában tanult,

Klsö Ízben 1886. állított ki egj- arcképet Buda-
pesten, azután történeti képeket : II. liáköczi

György halála a fetiesi csatában (1888) ; a Tor-
dm országgylés (1896), amelyet a Múbarátok
dijával tüntettek ki, azután Dobó István meg-
védi Eger várát cím képét, amelyre 1900. a
Vaszary-díjat kapta. K. fképp a monumentális
falfestés felé vonzódott, ily míivei pl. az s-
vadászat és Öshalászat az Országházban, az-

utto a budapesti Zenepalota és a marosvá.^r-
helyi kultúii)alota froskódisze. Ezenkívül számos
Mkvarellt s grafikai lapot készített, illusztráci«')k-

kal ékesítette liippich lí. versköteteit, nagyszámú
i-ajKot készített a magyar népmvészet tíirgyai-

ról 8 ez utóbbi tanulságainak értékesítésével

iparmvészeti t^UTeket készített, ilyenre kapta
1907, az Iparmv. Társnlat kiállításán a nagy
aranyérmet. Mint mvészeti író I.s széleskön'i

Tritiködést fejtett ki a szaklapokban. Önálló kö-

tete : Ituskinröl és az anqol m-aerafaelitúkról

(1906). Chiarrképét (1903) és men para.tztok

(1903) c. festményét a Szépmvészeti Múzeum
rzi. K, egyik vozetömestere a gödölli mvész-
telepnek s Uv(»frfestészet (!>8 textilmunkák szá-

ftiára való kartonokat is tervezett. Azonkívül
Küobrászattal foglalkozik, ilyen mve: Sanda
MaUr (nuu-vány).

Körösgégény (a^ött : GégényJ, klek. Bihar
vm. élesui ].-))ao, (lotot 801 oláh lak. : u. p. és n. t
líév.

Körösgyéres (azeltt: Qyíres), kisk. BUuu
vm. központi j.-ban, (leioi 1982 oláh és magyoi
lak., vnsútállomáfl táviróhivatallal ; u, p. és u. t.

Köröstaj'ján.

Köröshegy, a Bakony lemagasabb csúcsa, Ba-
konyból közelében, 713 m. magas.
Kröshegy, klsk. Somogy vmegye tabl j.-ban,

(1910) 1625 magyar lak., postahivatallal; u. t.

Szántód. lOiO—41. épült híres román-gót temp-
lommal, melyet a Memlékek Országos Bizott-

sága 1907-ben restaurált.

Körösi, 1. AUnn, tanái- é.s mfordító, szül.

Selmeczbányán 1860 jan. 16. Belépett a kegyes
tanítórendbe, áldozópap lett, majd tanári okleve-

let szerzett. 1891-ben a budapesti piarista gimná-
zium tanárának nevezték ki. A spanyol kir. ak«-

démiáuak 1899, a barcelonainak 1901 óta leve-

lez, a Spanyol írók és Mvészek Társaságának
1902, a kölni Litterarische Gesellschaftnak 1907
óta tagja. 1912-ben a budapesti egyetemen a spa
nyol nyelv lektora lett. Fbb mvei : A XIX.
század spanyol köUi (Budapest 1893) ; A spa
nyol költészet gyöngyei (u. o. 1895); Spanyol téli

esték (1901); thistave A. Befiuer (a spanyol
Heine) dalai és riogatott versei (1902) ; Idill

(G, Nunez de Arce-tl) ; Az apja fío, (I. M.

Peroda regénye) stb. Tankönyvirodalmi mvei

;

Föld- és természetr ajz a középiskolák szá)nára

(5 köt.); Az európai gyarmatok térképe aX VIII.

század végén. Átdolgozta Kozma Gyula földrajzi

atlaszait, munkatái-sa a Világatlasznak. K. ismer-

tette elször spanyol nyelven Petfit. Mnnkíf tárna

e Ijexikonnak is.

2. K. Henrik, pedagógus, sztU. Nagyköi-ösöu

1859. aug. 1. Tanulmányainak elvégzése után

mint középúskolai tanár mködött. 1897. szolga

lattótelre a közoktatásügyi minisztériumba i'en-

delték Ije kir. tanfelügyel címmel. A kultusz-

minisztérium népoktatástigji osztályában tevé-

keny részt vett az ezer új állami elemi iskola

létosíté.sének, az analfabéták, az uszályhajók tan

köteles gyermekei számára rendezett tanfolya

moknak, valamint az ifjúsági könyvtárak szer-

vezésének nmnkálataiban. Az iskolai hely6sirá^

eladói munkáját ó végezte, továbbá a tanfel-

ügyeli kongresszust 1911. Kaoskovics Mihály

min. tanácsossal ö készítette el s szerkesztett*'

annak Napló-ihX. Ugynniísak ö dolgoztw ki a tan-

felügyeli iskolalátogatók lHas^iiását.'iá.\m)LiA: A
magyar népmesék anyagáról (Budapest 1889);

Pedagógiai Kalauz (u. o. lí)00)j az Uránia msor
darabja : Magyar LaiU (zenéjét szerzetté Szto

janovits Jen, 1901); Népoktaiás»7)k nemzetközi

m£gt4lágítá.<)han (u.o.l911). Ifjusási iratai; Petiké
(u.'o. 19()2) ; Bözsike (n. o. 1904) ; továbbá : Nép-
iskolai szemléltet képek (Benedek Elekkel es

Tomosányi Jánossal, n. o. 1908—1914) : Vezér-

könyv a magyar szó meotaniüására. Irt ezen

kíviil több tankönyvet Is. Kiadta Apponyi Albert

gróf válogatott beszédeit (u. o. 1902). Szab*""

Ijászlóvnl eiívütt szerkeszti Az elemi népofdalá^
cneiklopé<liáj{U (I. köt. 1911, II. köt. 1912), te

vábbá 1913 óta szerkesztje a Séptanitók tiOp-

jának. Munkatársa e I^exikonnak is,

8, J^, Jöz^f,BtatÍKctíknB, 1. Krösy, 1-

4, /C Judit, szinésznö. l. Krastno*/n^.
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.V K. Ldgztó, Író, síül. Eaalergmnhan 1869 jón.

37. 1892-ben as V. ker. Ali. fóreéHskola tanárává

nevratók ki. 1894-bon alapította a Kom^jzok r.

fttaetes vállalatot. Irt nóhány iv^ónyt. rajzokat és

elbeeaólési'kct tRudapfst 1892), több InKialomtör-

t^hieti ÓH os/.t«'tikui tanuljunnyt, óh'tníjzokat.

ft. A'. Márk hti'án (lat. Crrnnm). Ix»1(íi>íí, ji

kassal vértnnuk »*«^ylke, szUl. Körösön (Hoivát-

orBz.Uh8.. uiogh. Kassán i5r.)szopt. 7. Tauár és

rektor volta nagyssombati papnovclfibeii. késbb
•wzterK<>ini kanonok ée a stüépluki btíncés-apjitság

admiui.sztrátora. Mint ilyen szenvedett vértanúi

íialált iíuhUh-z Monyliért és Pongrúcz István

jósostArsasiigi atyákkal. Boldotrtíá avatta X. Pius

1906 Jao. 15. Kinlékuapja szept 7.

7. A. Sándor, jogi ivó, szül. Ket-skoniéteu 1821
dec. 15)., inoirh. Budaixjsten 1895 máj. 2U. ügy-
védi * tott, do a szat)ad.<ágliaro kitore.se

ljál\ /itlította, liuílbiró. majd katonai vész-

rörvfiiN~/'Ki tdnök lett. .\ szabad-siurharc uttin

íialálni ittltt'k. de büntetésjét kogyi-íembol hat

i'Vi varfitir-áirra változtatták át, melybl öt évet

.lüHefstadtbaii ki is töltött. Hazajvén, 1861. Ko-

márom viui>,-ia f6j<»)rj'zójévé válttóztotta, de állá-

sútól a provizórium alatt önként megvált é« ügy-

véd lett. lS<hl-bona pápai, 1875. a debrecztmi jog-

akadémián vála.sztották meg tanárnak. 1881 -b«'n

tt debreczeni III. került szabadelv programmal
képviselnek választotta. Tanári állásáról 1887.

lemondott. .Müvei: Büntet jofftun (Pápa 1872,

2. kiadásából .1 maifiiar büntetöjof/ tankönifiyí e.

alatt 12 ftizet jelent meg) ; Az amerikai páiiHij-

ról (Debreozen 1878) ; A vallásfelekezetek- és lel-

késxh'e t^onotkozn nuufpar, fleg büntet törvé-

nyek nt" '< (u. o. 1881): Az uzsoráról
ég kárv^ fékrl szóló I8SS. XX V. t.-e.

,nagyar(i:iir,i |i,udai)est 1883).

8. A'. Sáfiáor. íni «v> tanár, szül. Nagykrö.<ön
1867 jim. 27. Kgyetemi tanulmányait Hadapesten
végezte. Él meg elavult képzk »'. tanulmányát
a M. T. .Akad. dicsérettel tüntette ki. A közokta-

tÉBi kormány megbizásából ( )laszorsz2igba ment,

ahol a római egyetemet látogatta, egj'Uttal pedig

Szarvas Uábor biztatá.>«áni a római, tlrenz<'i és

velencei könyvtárakban magyar nyelvbeli ola.>íz

líölcsönízavak anyagát gyjtötte ös-sze. 1884-ben
n fiumei áll. fögimnázinmlioz a imigyar nyelv
tanárának nevezték ki ós ebben a minségében a
magyar nyel v olasz nyelven való tanításának alap-

ját vetette mi*g. 1893-ban Fost .Almlárral egjlitt

alapit<jtta a Magyar Tengoii)art c. lapot és ennek
l8£Í8-lg szerkeszt-tulajdonosíi volt. Hár<jm éven
at volt liiixit fhereegnek (a késbbi Wöltling
Lipótnak) magyar nyeívtanáni. 1900-ban Buda-
pestre helyeztette magát, hol az István-úti gim-
oázium tanára. Kmlítend müvei : Olasz kölcsön-

«f<fifc(188-í- 87) ; .1 nuviiiar nyelvlieli olasz ele-

mek (1892) ; (iranmiatiea teoretico-pratica della

lingna augheix^(1890í's 1898, 2 köt.) : Ailalékok
Fiume néprajzához (Kolozsvár 1892) : .1 r a<tiók
a magifar nyelvtanítás szempontjából (Budaix^st

1901); Zrinyi és Macchiavelli (u. o. ltK)2): Az
iskolai és akadémiai helyesírás (u. o. 1903)

:

Olasz-magyar szótár (u. 0. 1912), melyet a köz-

oktatásügyi kormány mogbizá.<ábóI ki'szített.

Munkatársa e Ix>xikonnak is.

KMW Osoma Sándor, htre» áslaí ataxö, u
tiljoti nyelvtu>k legórdemetíebb tudóea, sÉOL Kö-
rösön (inast í 'rionuíkörös, Háromszók vra.) 1784
ápr. i., megii. Dardzsilingben 1842 ápr. 11. Mint
szegí'ny katonai .szülk g>'ennekei?sak nagy nehéz -

.>íégek leküzdés«}vel végezhette el a nagyenyodl fó-

i.'-'kolát 8 ugyanott tanár lett. .Már ekkor felébredt

Ix'unea vágyazsökismei-etlen honának felkeni

sé.^'re, Pártfogói segít-iégével harmadfél évet ta

nult(4öttingeni)en, a jeles Kichhorn mellett, T6I0
hallotta, hogy a középkori arab írókban a uiagya
r<tk ázsiai törtóiietérl és vándorlásairól sokadat
van ; ezért elhatái'ozta imigát ezen arab írók tanul-

mányozására s az arab nyelv el.sajútítiisára. Blu-

menbftclí egy megjegyz«'*8e is sarkalta ázsiai út-

jára, mely szerint a nuigjarok a kínai évkönyvek
uigurai volnának. 1819-ben tollút Németországi)* »1

hazajövet végleg elhatározta, hogy keleti útjára

elindul s ezt barátaival is közölte. I^lször OrosK-

országon keresztül szándékozott Ix'hnt/dni Kína
fels részébe azon az úton, melyen át a magyar
sök kijöttek Ázsiából ; e célból elbb a .-szláv

nyelvet akarta megtanulni s gyalog Zágrábba
ment, hol több hónapig tartózkodott.

Kenderesy Mihály kormányszéki tanácsos volt

els páltfogója, aki száz forintot adott útjára,

lízzel indult el Oláhországon, Bulgárián és Ru-
mélián keresztül, DK-i irányban törekedve célja

felé. Alexandrián, Palesztinán át szenvedések,

nélkülözések közepette .Aleppóba, majd 1820öezén
Bagdadon át Teheránba, Pozsüi föváro.<ába érke-

zett, hol a perz.sa nyelvet s Wilhxík pártfogása

mellett az angolt tanulta. Itt s késbbi útjain is

.segítette öt anyagiakkal tiz angol konzulátus.

Innen nemsokára Tibet felé vette útját, hová öt

néhány til)eti szó magyaros hangziisa csábította.

1821 tava.száu örménynek öltözve Khoras.<zánou

kei-es/tül Bokharába, majd 1S22 január 6 áii

Kabulba érkezett. I^ahoretés Kasmírt francia tu-

dósok társasligában ért ol. kikkel útja közben
találkozott ; itt megismerkedett .Moorcrafft angol
tudóssal is. Bokharán keresztül a Gobi-sivatag

felé vette útját s TiU>tbe érve, bejárta az egéez

Tibetet s a Himalája völgyeit, alaiK»san, forrásai-

ból tanulva meg a tibeti nyelvet s irodalmat, mi-

ben Moorcrafft volt legnagj'obb segélyére. Tibeti

tartózkodását homály takarja, de valószínleg
buddha záixlákban szenvedések és nélkülözések

közt dolgozott s összeüt mintegy 40,í)00 tibeti

szót s elkészítette a tibeti nyelv els nyelvtanát

és szótárát. Kikészítve nagj' mvét, Subhata felé

Kalkuttúnak indult. Hubhatuban az angol-indiai

kormány egy darabig feltartóztatta, míg a kal-

kuttai fökormányszéktöl a továbbutazásra vo
natküzó engedély njegé-rkezett 8 a rezidens búcsút

véve több hónaixtn át magánál tartott s raegkod

veit vendégétl. Princep Jakab híres kalkuttai

tudósnak ajánlotta s a kormányhoz intézett leg-

kedvezbb jí'lontéssel bocsátotta útjára. Knnek
következménye lett, hogj' Kalkuttában a legszi-

vesobbeii fogadták. Az ázsiai tu-sasag 1830. tag-

jává választotta : ugvanezen társaság támogatá-
sával kia<lta tibeti nyelvtanát és szótarát s újabh

ervel fDgutt a szanszki-it nyelv megtanulásához.

Az angol társaság, tudományos érdemei jutaLmáuI.

1 könyvtárnokává nevezte ki s megbízta 1 100 kü-
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tf'tMl álló kéziratgyüjtenK'nyónek rendezésével,

mely munkát ö 18 hónap alatt végtelen pontos-

sággal és lolkiismoretességgel elvégezte. Ugyan-
ekkor a társaság havi 200 rupia tiszteletdíjat

akart adni neki, K. azonban ezt nem fogadta el.

Közben érkezett meg az az összeg, melyet az

1830-iki országgyiilésen itthon gyüjtöttekpieki.Ön-

zetlensége annyira ment, hogy mivelaz angoloktói

nyert munkadíjakból szerényen meg tudott élni, a

részére idehaza gyjtött segélyt s különösen az

Akadémiától s Nagyenyedröl küldött 200 s 450
aranyat, melyeket Esterházy herceghez s Döbren-

teyhez, a magyar Akadémia titkárához intézett

leveleiben hálásan megköszönt, visszaadta az ille-

tknek, nevezetesen : 200 aranyat az Akadémia
tkéjének növelésére ajánlott fel, 450 aranyat

pedig a nagyenyedi kollégiumnak juttatott Ken-
deressy-Csoma nevet visel alapítványra, els jó-

tevjének emlékéül, végül 100 aranyat a kézdi-

vásárhelyi katonai nevelintézetnek ajándékozott.

1834-ben kiadván két nagy munkáját, a tibeti

nyelv angol nyelv grammatikáját s a tibeti és

angol szótárt, e nagy mveibl 25 hazai könyv-
tárnak küldött ajándékpéldányokat. Ezenkívül

tudományos cikkeket írt angol folyóiratokba

s az angol misszionáriusoknak számos liturgiát,

zsoltárokat, imakönyvet fordított le tibeti nyelvre.

Ekkor már nagy tekintélybon állott az angol

tudósok eltt. 1835-l)on, miután a szanszkrit

nyelvet tökéletesen megtanulta, elhagyta Kal-

kuttát s 1836. tavaszától kezdve ismét a Himalája
tövében, benszülöttek kunyhóiban idzött egész

1837 nov.-ig hogy nyelvtanulmányait s történeti

kutatásait más irányban folytassa. Akkori meg-
gyzdése szerint ugyanis a dzsungar nev nép,

mely Lasszától ÉK. felé Kina határán lakik, lett

volna az a nép, melyben végre a magyarok roko-

nait s az sök ivadékait feltalálhatja, mire a
nyelvrokonság s történeti források utalták. 1841
márc. 24. ért Dardzsilingbe, hol Campbell angol
ügyviv igen szívesen fogadta. Rövid id múlva
azonban az ott uralkodó veszélyes lázt megkapta
s nemsokára elhunyt.

K. összes gyjteményeit a kelet-indiai angol

kormánynak, pártfogójának rendelkezésére bo-

csátotta. Sírja fölé az ázsiai angol társaság em-
lékoszlopot emeltetiitt. Duka Tivadar K. összes

dolgozatait kiadta életrajzával s arcképével

együtt (Budai)est 1885); ugyan e mvet angolul

is kiatlta (London 1885). A Magyar Tudományos
Akadémiáién b. Eötvös József mondott felette

emlékbeszédet. 1910-ben szülöközsége, Csoma-
krös állított sírja fölé márványoszlopot. A Magy.
Tud. Akadémia koszorúját Tóth Jen hazánkfia

helyezte el a dai-dzsillngi nagy halott sírjára.

körösihegy, Kecskeméthez tartozó puszta

l'est-Pilis-Solt-Kiskun vm.-ben, (i9io) 497 magyar
lak. : u. p. és u. t. Kecskemét.
Körösi hegység, 1. Kalnik.
Körösi monostor, Baranya vármegyélxMi, Kis-

asszünyfát<')l északra a mostani körösi pusztán

állott. A Negol-nemzetség építtette. A Xlll—XIV.
sz.-ban virágzott. V. ö. (Isdnki, Magyarorsz.ig
földrajza (II. 499).

Körösi püspökség, a legkisebb s egyedüli gör.

szertartású katolikus püsjxikség Horvát-Szlavon-

országban, melyet az 1611 nov. 21. V. Pál pápa
által alapított és 1612 jan. 10. királyi megersí-
tést nyert svidnicei, a zágrábi püspökök jogha-

tósága alá tartozó, felszentelt püspöki jelleggel

biró apátságnak önálló püspöki egyházmegyévé
történt átszervezésével 1777. Mária Terézia ki-

rályn alapított és a zágrábi érseki tartomány-

hoz tartozik. A körösi püspök joghatósága alá a
horvát-szlavonországi, dalmáciai és bácsbodrog-

vármegyei görög katolikusok tartoznak. Hivei

fleg Zágráb, Szerem ésBácsBodrogvraegyékben
laknak. Az egyházmegye védszentjei: Arany-
szájú Szt. János és nagy Szt. Vazul.

Körösi Uri János, ref. teológus, 1. üri.

Körösivánd (azeltt : Jnonesd), kisk. Arad
vm. nagyhalmágyi j.-ban, iioio) 375 oláh lak.

:

u. p. és u. t. Nagyhalmágy.
Körösjánosfalva (azeltt : Jáno.sfalra), kisk.

Bihar vra. belényesi j.-ban, (i9io) 552 magyar és

oláh lak. : u. p. és u. t. Várasfenes.

Köröskisjenö (azeltt : Kisjenö), kisk. Bihar

vm. központi j.-ban, ii9io) 1817 oláh és magyar
lak. ;

postaügynökség, távbeszélöhivatal.

Köröskisújfaln (azeltt : KisíijfaUt), kisk.

Bihar vm. központi j.-ban, (1910) 738 oláh és ma-
gyar lak. ; u. p. Köröskisjenö, u. t. Meztelegd.

Köröskocsoba (azeltt : Kocsnba), kisk. Arad
vm. borossebesi j.-ban, ( 19101 112 oláh lak. : vas-

úti megállóhely, u. p. és u. t. Borossebes.

Körösladány, nagyk. Békés vra. szeghalmi

j.-ban, (1910) 7585 magyar lak. ; vasúti állomás,

posta-, távíró- és távbeszélöhivatal.

Körösmart (azeltt : fíinpa), kisk. Bihar vm.
tenkei j.-ban, (1910) 908 oláh lak. : vasútállomás,

u. p. és u. t. Tenke.

Krösmez, nagyk. Máramaros vm. tisza-

völgyi j.-ban, (1910) 2351 házzal és 9795 lakossal

(közte 1461 magyar, 1484 német, 6824 rutén ; hit-

felekezet szerint 1285 róni. kat., 6904 gör. kat.,

1520 izr.), vasúti állomással, posta- és táviróhi-

vatallal, kir. erdészeti hivatallal, óriási határát

(45,453 ha.) magas hegységek és renget<>g erdk
borítják. A lakosok juhtenyésztést és sajtkészítést

znek. K. közelében petroleumforrások vannak.

Körösnagyharsány (azeltt : Nagi/harsán;/}.

nagyk. Bihar vm. cséffai j.-ban, ti9io) 1411 ma-
g>-ar lak. ; vasúti megállóhely, postaügynöksó-i,

u. t. Körösszakái.

Kröspatak, község, 1. Sepsiköröspatak.
Kröspataki János, XVII. sz.-lieli versszerzó,

mezöcsiivási pap, ki 1655. megénekelte II. Rákóczi

György gyzelmét Lupuj vajda felett: Jupiij

vajdáról valóének (höcse 1655) és A havanaJföUh
hartTÓl való história (1686). Mve jelentékenyen

kiválik a korabeli históriás költemények közül,

kivált eladásának itt-ott balladai erejével és jó

verselésével.

Körössebes (azeltt : SebesJ, kisk. Bihar vm.
belényesi j.-ban, 11910) 472 oláh lak. : u. p. és u. t.

Belényes.

Krössy Gi/örgt/ (ér-köröfei és sánisondi), ber-

ezeli birtokos, a sárospataki trinitárius kolostor

alapítója ; 168()-tól a gyermek II. liák(')czi Ferenc

bels kamará.^a volt, 1688-tól a R;ikóczi-ház szol-

gálatában pataki várnagy, majd borin.>ípektor.

Utóbb Kák*»czi fökamarásává nevezte ki. 1711
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elején Rák<iczi klncsolvol kövotte nrát Lcngyol-

ensAgto és Franciaországija, de 171 t-tói 178() ig

ititaét Patakon kormányozta a líákm'zifólo ol-

kobzott javakat. Koljf'kryzésoit Thaly Kálmán
közolto a Századok 1875. é.s 1888-lki évfolya-

mában.
Körösasakii (ajselutt : Szakái), na^yk. Bihar

vm. biharkweaztegi j.-bau, (i9io) 886 oláh és ma
syar lak. ; vasútállumás, ixísta-, táviró- és táv-

í)eszt'lóhivatal.

KörÖBsxáldobágy (azeltt : Szelistije-Száldo-

lxigy}.kisk. Hihar vm. masryarosékoi j.-ban, (i9io)

HX1S oláh lak. ; u. p. és u. t. Vont<ir.

Köröflszeg, naa:yk. Bihar vm. cséflfai j.-ban,

(i»io> UlMolah é.s majryar lak.: vasúti megálló,

II. p. és u. t. Borekböszörmény. Van benne ofry

rt'gi vártorony (1400. mint «ar.\ antiquissimao

szerepel), 4m. vastag falakkal. Történetileor arról

nevezetes K., hogy 1290 jiil. 10-én itt gyilkolták

moe IV. (Kun) László királyt.

Körösszegapáti lazolótt : Apt'iti), nagyk. Bihar
vm. biharkereszteei j.-ban, ii9ioi 214-í' magyar és

oláh lak. : u. p. és u. t. Körösszakái. Környékén
tartottak a kunok IV. László alatt gyülé.seiket.

Köröstarcsa (azeltt: Tarcso), nagyk. Békés
vm. békési j.-ban, (i9io) 5650 magyar lak., vasúti

állomás, posta- és távbeszélöhivatal : a pálya-

udvaron távinihivatallal és ixistaügynök.séggel.

Körostarján, kisk. Bihar vm. központi j.-ban,

(!9io) 22Hi magyar és oláh lak., po.sta- és táv-

líeszélóhivntnilal.

Köröstárkány (azeltt : Tárkámj), kisk. Bihar
vm. belényesi j.-ban, (i9io) 1483 magyar lak.

;

u. p. és u. t. Belényes.

Körös-tisza-marosi ármentesit és belvíz-

szabályozó társulat, nagyságra nézve a negye-
dik helyet fo<ílalja el ármentesit társulataink

között. Kiterjedése ;>w.0^t5 kata.szt. hold. A Kö-
rívnek BékÓ8tül és a Marosnak Apátfalvától le-

felé eeö róffite és a Tisza közt fekszik Békés,

.lász-Nagyktin-Szolnok, Csongrád és Csanád vár-

megye terület^/n. Tölté.>;einek ho.ssza lí)6 km.,
melybl 29 km. téglaburkolattal van ellátva. Be-

rnházása 30.ií2,800-9t> K, melybl 28.3.ó4,244'48

K az ármenU^'sitésre és 2.08H,556"48 K a belvíz-

rendezésre esik. Belvlzrendez csatorna-hálózata

838 km. hos.szú, melyeken 1130 belvízzsilip és

áteresz van. Az összegyjtött belvizek leveze-

tésem a kövptkezö zsilii)ek szolgálnak : 1. Szent-

Antf ' U)-.ö m. hosszú és egj-enként 1.50

cm. .. ottf^s betoncs ; 2. a 18'7.ö m. hosz-

szó és 4- 11

.

! lású Kurcza-zsilip : 3. a kioi-

xsentmáit li 42 m. ho.sszú, 1 m. átm.
betoncs ; \. u Kusili-zsUip. mely .5 db 1.50 cm. át-

mérj egy alapra épült, egyenként 48 m. hosszú
lietoncsból áll. A |H)rgányi zsilip rozzantsága
miatt használaton kívül van helyezve (Ix^ van föld-

del tömvei. \ tjirsulat belvizeit árvíznél 5, ö.ssze-

.<en 51.50 l's<»c. teljesítókéjjesség szivattyútelep
emeli át a Tiszába. .\ tái-sulat 3 .^zaka-^zra (i. a
lH>kés-báb<H'zkai Szarvas székhellyel, 2. a bá-
l)oczka-mind.szenti Szent<»s székhellyel és 3. a
mindszent-apátfalvi H<Klmezóvii.s<irhelyszékhely-

lyel) van fölosztva. A központi igazgatás szék-

helye Szentes. 1912-ben a szárazéri társulat cgj'

részét is a K.-h«»z esatolták.

Köröstopa. klskOzség Bihar vármegye élesd

i

járásában, (miio) 434 oláh lakossal : u. p. és u. t.

R«'v.

Köröstyén (azeltt : Kristyán), kisk. Vas vm.
szentgotthárdi j.-ban, (19101 1043 német lak. ;a. p.

és u. t. (jyanafalva.

Körösvajda (azeltt : Vojvof/yeti), kisk. Arad
vm. Ixnosjenói j.-ban, (1910) .331 oláh lak.; u. p.

Barza, u. t. Boros-sebes.

Körös-varasdi ezred, azeltt a horvát-illir ha-

tíü'rvidék egyik hiízi-ezredo, melynek területe

1625 km«, lakóinak száma (isTo) 66,187 volt. Az
1886. évi területrendezés Belovár-Körösvmegyé-
hez c^yitolta.

Krösy (szállt (III. 1 József', hírneves statiszti-

kus, .<zül. Pesten I8i4 ápr. 20., megh. líK)6 jún.

23. 1868-l)an a Pesti Napló, késbb a Reform gaz-

dasági rovatának szerkesztje lett. 1870-ben a

fvárosi újonnan alakított statisztikai hivatal

fnökévé választották s ebben az állásban maradt
meg állandóan. 1879- I)en a Magy. Tud. Akadé-
mia levelez, 1901^. rendes tagja lett. Mint statisz-

tikus számos kongresszuson szerepelt és a nagy
városok nemzetközi statisztikájának szerkesztése

reá bízatott (Statistique inteniationale, 2 kötet

;

Bulletin annuel des flnances. 10 évf. : Bulletin

hebdomadaire de stat. inteniationale, 18 évf.).

A fvárosi statisztikai hivatal kiadványai túlnyo-

mólag az tollából kerültek ki. Különösen sokat
foglalkozott statisztikailag a lakáskérdés-sel és

halálozással : az ö indítványára léptették életbe

Budapesten a közegészségügyi profllaktikus óvó-

intézkedéseket. Nagy elismerést arattak mód-
szeres dolgozatai is, melyek közül a relatív inten-

zitás elméletérl s az indexszámításról szólók

általánosan elterjedtek; elkel szerepe volt a

himloltás körül folyt nemzetközi vitában, melyet
Kritik der Vaccinations-Statistik (Berlin 1890)
és Neue Beitráge zur Frage des Impfschutzes
(Berlin 1891) c. mveiben a himloltás javára
dlre vitt ; a születési statisztika fejlesztésében

is korszakot alkot az ö mködése s a budapesti

észleletek alapján szerkesztett el.s natalitási

tábla megteremté.«e, An estimato of the degree of

legitimate natality (London 1895) c. müvében.
Szerkesztette a Nemzetgazdn.sági írók tárát és a
Megyei monográfiákat. Kzenkívül számos nem-
zotgazda.sági «>s stati.sztikai dolgozata jelent meg
magyar, német, francia és angol nyelven, mink :

Projet dun recensement du monde (Paris 1881);
Az emberi élettartam és halandóság kiszámítá-
sáról (Bpest 1874) ; Armuth und Todesursachen
(Wien 1886); Place de la démographie (1884);

Über den Zusammenhang zwischen Armuth u.

infectiösen Krankheiten (íjeipzig 1894): Mass
und Ge.setze der ehelichen Fmehtbarkeit (Wien
1894): Demologische Beitráge (Berlin 1892);

Demolof/iai tanulmányok {18S9) ; Hontmeyye nem-
zefi.sétfi állapota (Budapest 1883): Üie seculiire

Weltzáhlung (Berlin 1897): .^1 f'elviílék elt'koso-

dása (4 füzet) ; .4 részvémjtársuUdi statisztika

reformja (1900).

2. A. Kornél, flziológus, egyetemi mag-ánta-
nár, K. 1. tla, szül. Budapesten 1879 dec. 2.

1903-ban orvosi diplomát szerzett, de hajlamai
a teoretikus tudományok felé vonzották. 1911.
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míigántaMári képeáltóat uyert. N'ag>'8záQiú dol-

gozataiban a l'ehórjók kémiájával, anyagforgal-

mival, a klorofll-asszimilációval. a cukoranyag-

forgalommal 8tb. foglalkozik. K. érdemo továbbá,

hogy a biometi'ia számítási módszereit az orvos-

tadomány credményojjiok értókelósébe bovezett*".

Körözés általál)an valamely iratnak v. inbsz-

kedésnok több személlyel közlése, pl. a szóbeli-

ségi'o alapított peron eljárásokban az elkészít
iratoknak a tanuk minden tagjánál K. e. A bn-
vádi eljárásl)an (Bp. 468—470. §§) a megszökött
V. ismeretlen taitózkodású terhelt kézrekerítóséro

iiánynló hat«jsági intézkedés, amely abban áll,

hogy a Bp.-l)en meghatározott esetekben, büntott

esiében a vádtanáes v. a vizsgálóbíró körözö-

lovelet (n(}m. Stockbrief), nyomoz()levelet bt^csát

ki. amelynek alapján a rendrség a terheltet kn-

tíitja éa ha bárhol megtalálja, a köröz bíróság

elé állítja. Vétség esetében a bíróság felhívja a

hat<teágokat, hogy a terhelt feltalálásáról értesí-

tést küldjenek. Kihágások e8etól)en járásbirósági

ügyeklMm a K.-t a flgyellap (1. o.) pótolja.

Eörözölevél, 1. Körözés.
Körözvény, parancsnak. meghagyá.snak,éitesí-

t<*>nek írúisban közlé.'ie mindazokkal, akiket illet.

Körözvénytáviratok, a távirdahívatalokat

érint, .sürgs távirati r^índolkozések, melyek
a körözvényje! (elrebocsátása után a távirda-

vezet<!kl)e kapcsolt összes hivataloknak egy-

szen-e adatnak. Ily táviratok fleg új hivatalok

megnyitá-^át, kábelutak megszakadását, a meteo-

rológiai intézetek idjíislását. az árú- és éiliék-

tózsde árzárlatait tartalmazzák. Ily módon jut-

tatja el sürgs rendelkezéseit az igazgatá.s is az
összes távirdahivatalokhoz s ily módon történik

naponkint déli 12 órakor a pontos idjelzés is.

Korpa, kisk. K'rassó-Szörény vm. karánsebesi

j.-ban, (1910) 1057 oláli lak., vasútállomással s

ugyanitt po.'^ta- és táviróhivatallal.

Körrendelet, a felsbb hatosáig által az alan-

tas hatóságokhoz egyforma szövegezésben inté-

zett rendelet.

Körrey György (Iberáll-j, fest, szül. Tót-

megyeren (Njitravm.) 1811 nov. 21., megh. 1880
ápr. 8. Pwten Peeki Józ.'^efnél tanult, majd a bécsi

festészeti akadémiába keriUt, ahonnan visszatér-

vén Budapestre, eleinte Peski József mtermében
dolgozott, majd pi\r év nmlva önálló mtermet
nyitott s mint mestere, is a vidék több templo-

mát látta el szentképekkel. A függetlenségi harc-

ban mint nemzetr szolgálta hazáját, annak vé-

gével pedig elbb Pesten, majd 1858-tól fogva
Segesvárt festegetett. Utolsó mve V(»lt a f('<legy-

házi templomban lév két oltárkép.

Körsánc, 1. Erdítés.
KT9zkjua.k(Cyclostoini\. Cydostoinuta, áiii«),

a Halak oszti'vlyának egyik rendje. A vaU'»di halak-

tól s a többi magasabb gerincesektl abban külön-

böznek, hog>- állkapcsaik és pári>! végtagjaik nin-

fS4inek. lirük pikkelytolen, hát- és hasoldalukon

páratlan ú.'ízótaraj vonul végig. Gerincoszlopuk a

rsigolyák helyett hátlmrMl (chorda dorsíilís) áll,

amely azonban tagolt. Koponyájuk egyszer por-

vogós tok. Agyuk igen kicsiny, szemeik néha a l)r

alatt mólyen fekszenek és a halakénál egyszerbb
.szerkezetek. Orrnyilasuk ogys/oni. páratlnn l>e-

mélyedés, amfMy néha a garattal is kö^flekedík

Hallószervük nagyon egyszer szerkezet. Szájak
kerek nyílás, melynek húsos falazata .szívóko-

rongok módjára mködik .s az egész szájüreg fa-

lazatán kúpalakú szarufogak emelkednek. A ga-

rat két oldalán 6-7 pár zac^kóalakú képzd
ménylxm vannak kopoltyuik eü'ejtve ; a kopoltyú
zacskóklja a víz rendasen a küls lélegzönyiláwo

kon áramlik be. Szívük a kopoltyú közelében van.

üszóhólyagjuk nincs. Bélcsatornájuk, veséik és

ivarszerveik egysztírií szerkezetek, csírasejtjeik

elbb a t<?stüregbe jutnak. A ma él 17 fajt két

családba osztják. 1. esalád: Kfúrófélék (Ptíro-

myzoníidae). Orrüregük vakcm végzdik ; szívó-

szájuk és nyelvük szarafogakkal van ellátva

;

hét pár koi>oltyúzacakójuk van : Iwlc.^övükben a

spirális billenty gyengén fejlett : íitalakuláasal

fejldnek. Ide tartí)/.ik az iugola (Petrmm/zon/
nem három ismertebb fajjal: tengeri ibgola

(Petroniuzon marinm L.), vak ingola ( Petro

myzon ftuviaiilis li.) ós a Planer-iugola (Pe

tromyzon Planeri Bloeh). A tengeri ingola

1 m. hosszúságot is elérhet és a Fekete tengei

kivételével az összes tengerekben honos. A fo-

lyókban ivik. A vak ingola 30 50 cm. hos.szú :

az Kurópa. Kszak-Amerika és ,Iapán köi'üli ten-

gerekben (íl, de ivás idején a fctlyókba vándorol,

hol helyenként állajidóan megtelepszik. Hazánk-
ban a Dunában. Poprádban, tírdfly t<»bb vizében,

a Rákos-patakban, Garamban észlelték. A Planei-

ingola hossza 20-2 cm. ; hazánkban a Béga-

patakban és Erdélyben találtiik : egj'ébként az

Kurópa »ís Kszak-Amerika körlüotti tengerekben

honos. 2. család : Élsdi halak (Myxinidae). On-
üregük a szájtü-eggel összeköttoti'fsben áll ; szá-

jukat négy bajnszszál vovszi körül; ajkuk hiány-

zik : nyelvüket fésalakú fogak borítják. A hide-

gebb tengereket lakják és a tengeri halakban
élsködnek. 5 faj ismeretes. Legközönségesebb a

t/)kehalak, félszegúszók, tok-féíék stb. izmai ós

bels szervei közt öl güisztahal (Myxitie ghiti-

nosa L.); 20-30 cm. hos.szú. L. Gilisziahfú-

Körszék, a kötszövögépek egyik válfaja,

amelynél a tk egy nagyobb gjTirüben sugarasan
vannak elhelyezve. A K.-en ké.szült árú (l. Kelnu)
tö]nlszer. L. Kötén és kötö.'izörés.

Körszektor. Szektorunk általáltan n síknak

olyan részét nevezzük, melynek valamely görlx-

vonal egy darabja és az eme darab vt'gpontjait

a sík bizony«>s pontjával összokö^') két egyenes
vonal a határai. A K.-nál a kör középpontja az

utóbb említett pont, úgy hogj' a határoló egyéne
sek a kör sugarai. A tast<»knél is beszélhetünk

szektoroknd, Ezeknek határai a görl)e felület og>"

része és azon kúppalást, melyet a görbefolület-

rész határvonalának a tér egy bizonyos pontja

Vftl val»'> egyenesvonalú (>s8zeköté«e révén nye
rünk. A gömbszektornál a gömb k(>zéppontja az

ntbb említ»»tt pont.

Körszelet, 1. Kör, 1.

Körszelet-iv, szegment- v. romanái-'w, az ívek-

nek egjMk neme. mely a körívnek egy resztébl 611

:

van lapos és magas K.. 1. tv[\. ábra).

Körtánc c^saknem minden nemzet táncai k^>

zött találhat<S. A német K.-ot íReigeu, Reiheo)

láncszeren ös<zrtfo?ózvfl lejtett^^k T.>b?)nvir«^
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iivrró lépéeekben ; a francia K.-ot tréfáé dalok ki-

.MTetébén. Kéeöbh több tátK^t egy sorozatos tánccá

fo;;laItak oKybe. így keletkeztek a XVIII. sz. vó-

in'o ós a XIX. 82. elején a fran^aite, anglaiae,

qufulriUe. cotillon. kosznrú ée köt^magyar társas

tHnc4)k.

Körte (ii»v.), 1. Körtefa t* Ttrwéit.

Körte, kömény fából faragott súlyuk, uifllyol

hujukik(>u>sni>l a kötelet vetik át az állúltidm.

Körte, (Jnstar. uémot m"cheológus. szül. Ber-

linbon l«2. lH«l-b<^n a rostucki, 1907 óta a göt-

linironi egyotom tanára; közbon 1905-06. a római
urmot arclKH)l(')giai intc'zotelsó titkára volt. To.st-

vórével, Alfroddal vezette a gordioni ásatásokat,

orról szóló müvük : Gordiou. Krg«>bni.s.s<3 der Aus-

srrabuníTon iiii Jaliro 1900 (Boriin 1901-1. Fömü-
voi : Dio antikon Skulptui-en aus Böotion (Athén

18791 ; 1 riliovi dollo nme Etrusi'lio (Róma- Berlin
1S90—96: II. köt., !. köt. Bmnnfedt: Ktmski.M-ho

Spiogol (Borliu 18Hi—97).

Körte-barométer. 1. Barométer.
Körtebetegségek, 1. Ktief'a.
Körtebor. I. (itjtimölcstjor.

Körtéd (azeltt ; Knisicza), kisk. loim^^ vm.
li-iu-rtomrlomi j.-ban, agio) 2.417 .szerb i* CíM>h

!í»k. ; u. p. és u. í. Fehértemplom.
Körteéter v. knrleolaj, etil- és amila<*otát ko-

\ fp-ko. Likr és cukorkák készíté.sóhez használ-

jak. 1,. I'}:etsar észterei.

Körteia v. körtvélyfa (Pirwt conimums L.,

v. P. pirasier (L.) Borkli.; 1. a színe.9 képmellék-
letet). Az almától öaszo nom forradt biboszála,

mog a g>'ümöl(r8 alakja különbözteti meg, mely-
nek a nyelénél levó vt'gén nincs köldökszer mé-
Iyodés«>, mint az almának. A körto belsjének re-

kosíe () kifelé kerekített, az almáé hegyes. 6—20
méter magas fa, koronája nom ritkán toinyoean
nó. Levele tojáísdad. aprón fün'ASZf^s, kíVsóbb a haj-

ta.s8al oifviitt lokopaszodik. V'adon v. sovány föld-

Ix'n tövisí«. jó földbon a tövise olmarad; április-

lian OS májusban vinigzik a lombfakadással egy
idben ; virága kis ornyókben áll. szirma fehér,

ritkábbjin rózsaszinn. Heíryi_ ei"döben csaknem
egéez ft!un>pában s .Ázsiának K.-i részén vadon nó
ívadkörto). a bükk határáig felhatol,M méterig,
sót Tirol D.-i rószé'n 1.400 méterig tonyi-szik. .Mint-

f'v 1 :•( ír I fajtáját az K.-i sz. tíO«-áig termesztik,

szinéro. alakjára, ízéi-e os nagyságára,
(1 húsa minósógéro nézve is nagyon kü-

lönböz.
.\ K.-nak vad törzse 1. a P. pi>a«<er Wallr. v.

vackor. Gyümölcse apró, gömbölyded, belle
asánnaznak a gömböly fajta körték. 2. A P.
achrns (iaertn., löviének a molyha tovább meg-
marad, gyümölcse hosszas. Kbböl tökélett«odett

a nyakas körte. Ennek a két fajnak a fája tövises.

.K kerti A-r;r/''(P. conmiunis L. var. sativa DC.)
tov^i- iiiiölc.s»> jóval nagyobb és jóíz. .\

kerti iiapításához a kaukázusi, kisázsiai

«'s (irm<iiy i'trti.-i etneagrifolia Pali., a szíriai,

arab és pí'rzsa F. persira Pers. meg a mediterrán
/'. i'i,ri1ot/i Desv. faj is hozzájárul, részint mint
tornn'sztt'sbeli olfajzás. részint véletlen kero.szte-

zi'kíw útján.

A körték érés szerint nyihmk. sziek és téliek,

molyok csak eltartás közben lösznek oi-ett*' (nt«'»-

érés). A körte alakja szerint vannak lapos (po-

gácsa-, l»ergaraott-körte), hkpforma, hosszas ós

nyakas (kobak-) körték. Szín szerint egyszín,
színes és kormos vagy rozsdás körték vannak.
Lucas körterendszere 16 csoportból épül fol ; meg-
különböztetve 1. vaj-K., 2. félvaj-K., 3. berga-

m(»tt-K.. 4. fólbergamott-K., 5. zöld hosszú-K., 6.

kübak-K., 7. Kálmán-K.. 8. pirók-K, 9. .Muska-

tály-K., 10. háj-K., 11. szogfú-K., 12. hosszúkás
fözö-K., 13. gömbölyded föz6-K., 14. hosszúkás
bor- V. mus^K. ós 15. gömbölyded bor- v. must-
K. csoportját. Napjainkig az ismert és pomolo-
giailag leírt köitofajták <« változatok száma meg-
haladja az ezr(>t.

Legelterj«>dtebb és legajánlatosabb körtefajták

(érési idószerinti sorrendlion) : nyárink: Zöld-

Magdolna. Júliusi espei-es, Ái'pával éró körte, Gif-

fard-vajkörte. Takarék-körte, Nagy szegfü-körte,

Clapp-kedvolt, Stuttgarti pirók, R('>mai hájkörte,

Amanlis-vajkörte, Kongresszus emléke, dr. Guyot
Gyula, Jó szürke, Vienne diadala. Vilmos-körte,
Esporon úri-körte. stl). : sziek: Hardy- vajkörte.
Avranciiesi jó Lujza, Marianna hercegn, Capiau-
mont,Német nemzeti l)ergaraott. Legílnomabbvaj-
körte, Krdoi vajkörte. Császár- köite, Bosc-kobak,
Clairgeau-vaj körte, Chameuxi ízletes, Napoleon-
vajkörto.Társulati esperes. Angoulómoi hercegn.
Üiol-vajkön4\ Papkörte, Liegel téli vajkörte, Har-
denpont-vajkörte. Six-vajköite, Pisztráng-körte,
stb. ; téliek : Nemes kolmár, Drouard elnök, Nemes
Crassane, Jozefina, Serres Olivér, Téli esperes.

Bsperen-bei^amott, Ijepin jegyz, Óognée asszonv
stb.

A körtében általában 80*02 rósz víz, 19-98 szá-

raz anyag. 6'53 oldatlan rész, 1343 a levében
feloldott anyag, 926 cukor, 301 pektin, fehérje

és so, 0*58 szabad sav van. A termesztett gyü-
mölesfajták között egyik a körte, melyben sok
fiikorwm, ezért tápláló, de körülbelül 4«/o emészt-
hetetlen része van, azért gyenge gjomrunak ke-
véshbé ajánlatos,8öt («ersavtartalma folytán szók-
rekodi-st is okoz. A körte rögt-nek (köviy-sességé-

nek) hasonló összotét-olo van, mint a fának.A körte

összezuzása és kisajtoiása útján lesz belle a
körteié {Soot) és körtér : a körte-szirup, melyet
méz helyett süteményhoz, leveshoz, cíiomegéhez
stb. adnak ; továbbá ezekbl erjesztés útján készül

ecet, st íiz ös8zecí>ömöszkölt Os szeszes erjedésen

átment körto-oefro lepiírlása útján készítenek be-

lle körte-pálinkát is. Az almához hasonlóan
készíthet a körtébl : kocsányit, íz és sajt is.

Be is szokták fzni vagy mt^gaszalják. Az eoet-

gyártásnál visszamaradt magvailx>l Türingiában
olajat sajtolnak. A körtét hvösebb szells helyen
jobb tartani, mint a levegöt<M tökéletesen elzárni,

mert ilyen helyen könnyen erjedésbe m^y.
Aszalása tovább tart,m int az almáé, fáradságosabb
is. .Magyarország és ErAíly alma-, szilva- és

barack-termése utiin a körte következik ; aszalva
Troncsén. N(>grád, Sopron és Nyitra várraegye
szállít sokat kifelé. A vad K. fája fiatal korában
csaknem fehér, ki-sbb pirosas, kemény, gyakran
lángos, finom, tömött, sokszor csin<je csomorja
van, könnyen simítható és faragható : az asztalos,

esztergályos vag>' k«'pfarag<> fi'Idolgozza. Minden-
féle farairvány. hangsziT, nyomtató fonna és mo-
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leli stb. lesz belle. A nemesített K. fája minden
tekintetben hitványabb. A K. mély réteg, inkább

iaza agyagos meleg földet szeret, a nemesebb
fajtáknak védett hely és gondos kezelés is szük-

séges. Gyakran vadtöre oltják, melyet közönséges

fajták magvából neveltek. A íinomabb fajtát ala-

kított és törpefán is termesztik, kivált az északibb

vidéken. A töi-pe K.-t birsre oltva nevelik, télre

jiedig a törzse környékét lombbal és vékony trá-

gyával letakarják. Száraz sovány talajon galago-

nyára is szokás oltani. Ezen bven terem, de ke-

vésbbé finom a gjiimölcse. Némelyik faj a birs-

alanyon meg nem marad, ilyenkor más birsen

j<>l diszlö körtefajt oltanak rá, jöv esztendre
ozntán erre oltják a birsen egyenest nem boldo-

gnló körtefajt. Több fajtáját a szabadban vagy
út mellett is lehet termeszteni.

Betegségei, amelyek gyakrabban fordulnak el
és a gyümölcstermesztést többé-kevésbbé károsan

befolyásolják, a következk: 1. Fagylemezek, a

kéregfelület elhalt, besüppedt és sötétebb szín
foltjairól ismerhetk fel ; a kevésbbé ellenálló

fajták vagy hiányosan táplált csemeték kérgén

fagyás folytán keletkeznek. Ilyen esetben hosszá-

ban ejtett ersít bemetszések alkalmazandók,

lefelé az ágalapig : emellett gondoskodni kell a

kell trágyázásról. 2. Varbetegség (varasodás), a

K. hajtásain, levelein és gyümölcsein a Fusi-

dadium pirinum nev gomba okozza. A vesszk
héjjá cserepesen fölrepedezik és elszárad ; a le-

veleken sötétolajbama foltok, a gyümölcsökön pe-

dig szabálytalan alakú és utóbb felrepedez foltok

keletkeznek, amelyek alatt a gyümölcs húsa kö-

vecsessé válik. A védekezés az elszáradt korona-

részek eltüzelésében és a koronának bordeauxi

lével való pennetezésében rejlik. 3. Tórzs-redve-

sedés, amikor a törzsben a fatest porhanyóvá
válik, okozója többféle kalapos gomba, legtöbb-

nyire pedig a Polyporus velutipes, Hydnum. A
gombás fát megmenteni alig lehet a benne lev
ével gombától ; a többi fák megóvása végett az

évenként a törzsbl vagy az ágakból eltör
gombakalapokat idejekorán el kell távolítani és

eltüzelni. 4. K.-levélrozsda okozója a Gymnospo-
rangium Sabinae rozsdagomba, amely a leveleken

narancsvörös foltokat idéz el, amelyek fonákán
2—3 mm.-es bibircsalakú terratestek emelked-

nek ki ; ezekbl szóródnak ki a spórák, amelyek
azonban a K.-n a betegséget nem terjesztik, s

csak a nehézszagú borókán (Joniperus Sabina)

fertznek, ahol a fiatal kérgeken fodros alakú,

kocsonyaszer termtesteket növesztenek. Ezek-

nek a felületén képzd spórák veszedelmesek a
K.- levelekre, olykor az éretlen gyümölcsre is.

A védekezés a közeli boróka-bokrok kiirtásán

alapul. 5. Fehér levélfoltok okozója a Septoria

piricola gomba: e foltwk tömegesek, aprók, át-

tetszk, a levél szinén szürkésfehérek, a fo-

nákán barnásak: augusztus elején a levelek

fonnyadását és lehullását okozzák. Hasonló tü-

neteket okoz, de kevésbbé pusztító a Phyllosticta

pirina nev gomba ; az általa okozott foltok nem
áttetszk és a levélszinén tekintve, vörös sze-

gélyük van. Védekezésre ajánlatos a rézgálicos

szódás vagy a bordeauxi folyadék, mellyel els
ízben a virágzás eltt és másodízben a virágzás

után permetezünk. 6. Tjevélbarnulás okozója a
Morthiera (Stigmatea) Mespili gomba, mely külö-

nösen a faiskolák vadkörte-csemetéin veszedel-

mes. A levelek kibontakozása után apró, hala-

vány-karminszín foltokat okoz, melyektl utói)b

az egész levél megbarnul és a koronák már nyár
derekán lombtalanokká válnak. A védekezés bf)r-

deauxi lével való permetezéssel történik május és

június hónapokban. 7. Az Entomosporium maai-
latum Lév. az ú. n. levélbamulást idézi el a

K.-n, mely betegség gyakran a fa lombozatának
teljes lehullásával végzdik. 8. Korompenész (1. o.).

9. Kövesedés v. kövecsesedés többnyire száraz

nyarakon fordul el, amikor a körtegyümölcs hú-

sában kemény szemcsék (ksejt-csoportok) kép-

zdnek. Oka a talajnedvesség hiánya, ezenfelül a
nem megfelel alany is és pedig némely fajtánál

a birsalma és a galagonya. Segítséget nyújthat

a t körül a talaj felhalmozása az oltási helyen

valamivel felül és száraz nyáron a fák locsolása.

10. Gi/ümölcshasadozás éppen az ellenkez okból

támad, t, i. tartósan ess nyáron a gyümölcsök
héja és húsa mélyen behasadozik. 11. Monilia-
hetegség (1. o.).

Körtefabetegségek, 1. Körtefa.
Körtekapu, kisk. Maros-Torda vm. rógeni alsó

j.-ban, (1910) 551 oláh lak.
;
postaügynöksóg, u. t.

Tancs.
'

Körtekepálya, 1. Tekézés.
Körtés (azeltt: Krusevlya), nagyk. Bács-

Bodrog vm. zombori j.-ban, (loioi 976 német lak.;

vasúti megállóhely, u. p. és u. t. Gádor.

Körte tejgomba (növ.), 1. Keniférgomba.
Körtike (növ), 1. Pirola. — k.-félék, 1. Firo-

laceae.

Körting, Gustav, német romani.sta, szül. Drez-

dában 184-5 jún. 25.. megh. Kiéiben 1913 febr. 1.

Fmvei: Geschichte der Litteratur Italiens im
Zeitalter der Renaissance ; Petrarc<as Ijeben und
Werke (1878); Boccaccios Lében und Werke
(1880) ; Encyklopádie u. Methodologie der roma-
nischen Philologie (1884).

Körting-féle gzfúvó, 1. Fúvógép.
Körtöltés. Még a legtökéletesebben készült

védtöltések is ki vannak téve annak a vosz(>d<>-

lemnek, hogy elre nem látható okok következté-

ben az árvíz elszakítja, áthágja v. megkerüli ket.
Hogy ilyen esetben az ártéren fekv városok és

községek belsségei s az itt felhalmozott va-

gyon és fleg a lakosság élete az elpusztulástól

meg legyenek mentve, sok esetben 8zükség(\^

azokat még egy második védtöltésst^l is könil-

venni, mely a nem folyó mellett fekv községek-

nél egy önmagába visszatér vonalat képezv<Mi,

K. nevet kapott, noha alakja sohasem szabályos

kör, hanem rendszerint szabálytalan sokszög. Ij.

még Ármentesítés.
Körtöltésközi belvízlevezetö társulat, .ala-

kult 1883. oly célból, hogy az Alsószabolcsi

tvizai ánneníesít társulat tiszadobi átv'ágá-

si'inak jobbparti töltése és az átvágott tiszai

kanyaralat balparti töltése között lev 5368
kataszt. hold nagyságú területrl a bels vize-

ket levezesse. X tái"sulat beruházása 57,93318
kor., az évi fentartás és igazgatás költsége 1300
korona.
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Körtrélyes, kisk. Abaaj-Torna vmegye tornai

j.-ban, (i:moi (03 matryar lak.; u. p. Szádalmáti,

u. t. Bódvatjzilas.

Körtvélyesi apátság. Máramaros vánneg^é-
ben H(>s>zuim>xó ni<>ll(>tt állntt. Alapították Balk
ts Drájí {0, bélt<?ki Iniifítynk óse) 1H90 körül Szent

Mihály fóangjal tiszteletére. 1391. a konstanti-
I üM.i.i natrlarcha közvetlen joghatógága és vó-

votte s a .Máramaroe, Szatmár, Szilágy
kbcn lakó görög keletieket ez apátság
Ite. U94. a já^zvásári (jassyi) érseket

1 egyházi fejéül, de hosszas huzavona
után 15Ö6. mégit; csak a moBkácsi pUspök ha-

talma alá került. 1658 körtil pusztult el. V. o.

Magyar Sión 18H8. 3:^6-53, 508—525.
Körtrélyestet, 1. Bekecs.

Körtvélyía möv.), 1. Körtefa.
Körtvélyíája, klsk. Maros-Torda vm. régeni

alsó j.-ban, (laio) 1211 magyar lak., vasúti meg-
állóhely, u. p. és u. t. Gemyeszeg.
KörtTélypatak (azeltt: Krusovecz), kisk.

ivnw-\«o-Sz6rény vm. teregovai j.-ban, (i9ío) 685
' láh lak., va.-;úti megállóhely, n. p. Kuptorja,
ii. t. Lktmá.-;uya-Somfa.

Körtyélytó, Csongrád vmegyében a Gyümöl-
isény-erdó közelében feküdt. Zalán legyózetése

ntán Árpád itt M napon át tanácskozott a nem-
zettel 8 a hozott törvényekrl a tanácskozás
helyét Szemek (1. Pusztaszer) nevezték el. A Ka-
lan-nemzetség utóbb monostort építtetett erre a
helyre. K. az oklevelekben 1509. még mint halastó,

1571. mint falu s 1668. mint pu.<zta van említve,

.^z 1450—1488 közt szerepelt Körtvélyes falu

ugyané néven most puszta, Hódmezvásárhelytl
Ny.-ra, a Tisza jobbpartján.

KAmta (növ.), AspleniuM ruta mwaria L.,

1. Bodorka.
Körutak alatt a városi úthálózat olyan fbb

útvonalait értjük, melyek a város központi része

körül köralakban vagy más görbített vonal sze-

rint húzódnak el. k K. elször régi erdített vá-
rosokban keletkeztek, midn az erdök fölhagyá-
i-akor a várost körülfogó erödgyúrú területén

új futat teremtettek. .\ K. a sugárúttal együtt
az ilyen városok terjeszkedési területeinek fbb
útvonalai. (L. Sugárút). A körutakat rendszerint

mint nagj- szélesség sétányutakat képezték ki.

Egyik legszebb körút a bécsi, mely az 1860-as
években eltávolított erdítmények helyén áll és

ftílköralakú széles sétányt képez az egész Bel-
város körül, melyen eg>^lttal a város legszebb
középiUetei vannak elhelyezve. Budapestnek több
körútja van. Egy a régi Belváros körül, melynek
részei a Deák Ferenc-ntca, Károly-, Múzeum- és
Vámház-körút, és az 1870-e6 években épült Nagy-
körút, melynek részei a Lipót-, Teréz-, Erzsébet-,

József- és Ferenc-körút. Egy harmadik küls
körút, a Hungária-körút, most van épülfélben.
.\ budapesti K. mentén nyilvános parkok és ül-

tetvények létesítését sajnos elmulasztották és

így ezek kizárólag a forgalom céljaira szolgál-

nak. Szabadfekvésü városokban, melyek meg-
ersítve nem voltak, hol tehát a K. száraára
.szükséges terület kezdettói fogva rendelkezésre
nem áú, a K. helyett célszerbben más irányú
föfitvonalakat lehet alkalmazni.

Kömtazáai jegy, 1. Mettetjegy.

Körülírás (Int. rircumU/cutio, g»>r. penvhra-
sin), stili.<^/tikni alakzat, az a kifejezésmóa, mi-

dón a fogalmat nem közvetlen nevén nevezzük,
hanem közvetve, sajátos ismertet jelei, tulaj-

donságai, Híszei felsorolásával ; ilyen K. pl. Ma-
gyarország helyett : a négy folyó és a hármas
bérc hona.

Körüljárt (ang. icalk over). lóversenyeknél

használt kifejezés. Ha valamely versenyben csak
egy ló jelentkezett az indulásra, úgy annak lova-

sával a nyergében a pályát körül kell járnia.

Körüllakók, 1. Antipod't.'iok.

Körülményhatározo, i. Határozó-
Körülmetélés (lat circunuisio, gör. perüome,

héberül mUulí), az ókor sok népénél elöíonliiló

.szokás, amely abban áll, hogy a férfi nemz
szervének fels brét nagy részben lemetszik.

Megvolt a régi ogjriptomiaknál, feniciaiaknál

és hébereknél. Megvan még ma is a zsidók-

nál és mohammedánoknál. .Az utóbbiak a K.-t

a 13-Lk év betöltése után, a z.sidók nyolc nappal a
gyermek születése után szokták elvégezni. Való-

szín, hog>' a különböz népeknél má.s-más kép-

zetek adtak alkalmat a szokás meghonosodására.
•A zsidóknál különösen nagy jelentségre tett szert

a bibliai elbeszélés folytán (Mózes, I. 17. fejezet),

amely szerint a K. a szövetségnek a jele, amelyet
isten Ábrahámmal kötött. Bizonyos, hogy a pró-

fétáknál az emberi szív tisztátalan.ságának eltá-

volítását jelentette (Jer. ^^, 9,j). A középkori

zsidók közül némelyek az önmegtartóztatás jelé-

nek tekintették. Az intézmény eredetére nézve el-

térk a vélemények, csak annyi bizonyos, hogy
nem egészségi okokból hozták be. V. ö. ^ffer K.,

Az izraeliták körülmetélése történeti és orvosi

szempontból (Budapest 1880) ; Kohlmann I. C,
Ansichten über den jüdisch-religiösen Beschnei-
dungs-Akt (Buda 1858).

Körülmetélési ünnep, a zsidó fiú születése

nyolcadik napján szoká.sos családi ünnep. E nevet
viseli (festum circumcisionis) a január elseje is,

mint Jézus körülmetélésének (Luk. 2, 21) a napja.

Körülzárás (ném. Zernierung, a francia cerner,
körülfogni szóból), valamely helynek, különösen
várnak bekerítése csapatokkal oly célból, hogy
az harc árán mega<lásra kényszeríttessék.

Körvadászat az a vadászat, melynél a vadá-
szok a rendszeresen beosztíJtt bájtokkal együtt egy
területet körülfognak és a középpont felé köze-

lednek. Midn a kör szkül, kürtjellel tiltják el a
befelé való lövést : ha a vadászok és hajtók egy-
máshoz nagyon közel állnak, a vadászok hel3rt

maradnak, a hajtók pedig bemennek a körbe és ki-

hajtják a vadat. K.-ot rendesen csak nyúlra ren-

deznek.

Körvasút Nagyobb városok különféle pálya-

udvarait összeköt vasútvonal, mely a pálya-

udvarok egymá.<közötti, fleg átmen teherfor-

galmának lebonyolítására szolgál. Ni^obb or-

szágrészeket átfogó összeköt vasutakat is nevez-
nek K.-nak. így pl. hazánkban a székely K.,

mely Székely-Kocsárdról kiindulva, .Marosvásár-

hely—Szászrégen Gyergyószentmiklós—Sepsi-
8zentg)'örg>'öt köti öesze egjrmással és Brassó-
nál ismét csatlakozik a fvonalhoz.

If-
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KörveT (Cön^r), 1. Elek báró, piarista, filozó-

fus, szlil. Tornán 1714- május 19., megh. Nyitrán

1747 jún. 4. 1738-ban Olaszországba utazott s

tanulmányait oly siken-el vógozte, hogy Nápoly-

ban olasznyelv eladásokat tartott Leibniz és

Wolf bölfiseletóröl. 1743. megkezdte íllozóflai el-

adásait a pesti piarista kollégiumban. Píllon-ségei,

fleg a jezsuiták, egyházeilenosnek igyekeztek

feltüntetni tanítását, de ö bátran folytatta azt.

Mnnkái közül legfonto^-,abb : Phllosophiae omnium
recentissimae (1741) ; 1746. jelent meg a Compen-
dlum elementorum geometricae practicao.ugyanez

Idtájt a Seloctao Positiones e. munkája. Ezeken

kívül lefordította és kiadta Chelucci Pál mate-

matikáját és l)eszédeit, Politus Sándor beszédeit

és PolzholTer báró liacon Politicus cím munkáját.

2. A'. János báró, piarista, pedagógus, A. 1.

öccse, szüi. Tornán 1715 szept. 16., megh. Bécsben

1773 aug. 12. 1738—44-ig Rómában a teológiát

i'S bölcseletet hallgatta s járt Pá,risbau és Ber-

linben is. Hazatérvén, a nyitrai nemesi nevel-

ház igazgat()ja lett. 1751—56-ig Bécsben a pia-

rista rend prokurátora. 1757. a magyar piaristák

rendfnöküknek választották. Mint ilyen adta ki

1757. híres tanügyi szabályzatát : Methodus insti-

tuendao iuventutis apud Scholas Pias, amely
legelször teszi kötelezvé a hazai nyelv tanítá-

sát. 1761-b(m pesti házfönökké választatván, fel-

építtott<i a kollégium eskütéri szárnyát, s biztosí-

totta a filozófiai osztályok fenmaradását. 1766-

ban ismét R<jmába indult; innét visszatérvén,

Bécsbe ment. Itt írta franc^ia nyelven nagy peda-

gógiai müvét : Politique Chrétienne aLsée et abré-

góe méthodiquement á l'u.sage des Jennas Princ«s,

«»t de la Noblosse propre á les rendre habiles á
procnrer le bien publique. des états et lenr propre

t»t particulier (Bécs 1770).

Körvers, 1. Rondeau.
Körvonal, 1. 1. Kör. 2. K. (fr. contour, ol.

conforno) az a vonal, amely valamely ábrázolá-

son az alakokat körülveszi, kömyezettUrtl elha-

tárolja.

Körzeti idegrendszer v. perifériás környéki
idegrendszer, 1. Idegrendszer.

Körz (régi neve : cirkálom), hosszúságok le-

iuén'\<ére é^s átvitelére, valamint körök rajzo-

hisára szolgáló eszköz. A mér-K. két egye-

nes és egyenl hosszú szán'i K., amely közös
tengely körül forgatható, esetleg pontosabb
mérésekhez a két szart mikrométer-(u>yivarral

közelítjük vagy távolítjuk. PontOí<abb bííot^ztá-

.sokra szolgál az osztó-, rugós v. hajszál- TiT., amely-
nek k(';t szára a<MHríig('), s ezek is mikrométercsa-
varral vannak ellátva. (Jömböly testek (henger,

gömb) meneteinek lemóréséro kifelé dombor
szárú körzket használnak, amelynek alakja ösz-

szeosukva () bethöz hasonlít, míg ellenl)en csö-

vek, üi-egek IkMs méreteit kifelé homoní szárú

köi-zkkel mérik. K kétféle K. egyike is rend-

szerint csekély változtatással mindkét célra al-

kalmas. Kzögek vagy háromszögek átvitelére szol-

gál a háromszárú K. Az arány- K. ket egymás
fölött lev vonalzóból áll, amel>'ök egy pont körül
kíizös síkban elforgathatok, de ez a forgatáspont
tetszés szerint változtatható helyzet, s a körz
egyik vége mindig n kívánt nagyításban v. kicsi-

nyítésben adja a másik véggel mért méretet Ma
használtabb arány-K. az ú. n. kettös-K., amrfy két

körzbl áll, az egyiknek szárai a másik folyta

tásában vannak. A körznek az egyik acélcsúcsii

rendesen kicserélhet ceruzás hüvellyel v. rajz-

tollal, ha az körök rajzolására is szolgál. Igen

kis körök rajzolására szolgálnak a nulla-h-^.

amelyekkel félmilliméter, st ennél kisebb átmé-

rj körök is rajzolhatok. Nagy körívekhez a K.

egyik szárát toldalékkal meghosszabbítják vag.\

rúd-KA használnak. Ez fából v. fémbl készült

merev rúd, amelyen két eltolhat<'j és rögzíthet

hüvely van, mindkett acélcsúccsal, v. az egyik

hüvely acélcsácsa ceruzára vagy rajztollra kicse-

rélhet. Az eddig leírt körzktl elüt a K.-k

másik, többé-kevésbbé összetettebb szerkezeti!

alakja, amelyeknek beálUtásiihoz vagy akár a

kör megrajzolásához is nem szükséges a kör kö-

zéppontja. Ezeknek egyik egyszerti alakja a

centrográf'its, amely két vonalzóval bezárt rög-

zíthet szögbl áll, a vonalzók csúcsában van a

ceruza vagy a rajztoU. Ha a szögnek a két szá-

rát mindig a körnek két adott pontján vezetjük

keresztül, akkor a szög csúcsa körivet ír le.

Kösejt (növ.). 1. Elrögesedés és Szkleren-

chima.
Kösen, porosz város és látogatott fürdhely a

raerseburgi közigazgatási kerületben, (leio) 3006
lak. A K.-i sósfürdt évente 6000—7000 fürd-
vendég látogatja.

Károk, l. Dolmen, Megnlitikus emlékei:

Kösk (perzsa), 1. Kioszk'
Köslin (Cöslin), 1 . közígaztjatási kerület Pome-

ránla porosz tartománybán, a Keleti-tenger part-

ján, 14,035 km* területtel, (isio) 619,3-i3 lak.

2. K., az ugyanily nev kerület és járás szék-

helye,(i9io)2S,2'S6 lak., vasöntkkel, papir- és tégla

-

gyártással, gzmalommal, mesterséges halastóval

.

liba- és haíkereskedóssol ; 1. Frigyes Vilmos em-
lékszobrával és többféle középiskolával. A har-

mincéves háborúban csaknem egészen elpusztult.

Kösóv. aknasó (halit ^sv.), rendesen kockákban
kristályosodik : néha az oktaéder vagy rombdo-
dekaéder is megjelenik a kombinációkon. Kristá-

lyosodva általában csakis ott szokott elfordulni,

ahol a sót€lepekb*> víz hatolt be és a só átkristá-

lyosodott A természetben t<ibbnyire csak szem-

cséi;, ritkábban nxstos tömegekben vagy rétegek-

ben fordul el. A kocka szerint kitnen hasad.

Gyakoriak benne a {mrányi folyadékzárványok.
Keménysége 2. körömmel könnyen karcolható.

Színtelen, viztiszta, de gyakran színezett, vörös

(finoman eloszlott vasoxid), sárga, szürke, kék,

zöld. A kék színezés okára nézve a vélemények
eltéi-ök ; sokak szerint szénhidn)gének vag>' vas-

foszfát V, berlini kék vagj- nátrimnszubklorid
(Na,Cl) idézné el a színezést ; a legújabb vizsgá-

latoK szerint ultramikro.szkóposan eloszlott fémes
nátrium a színez anyag ; a színtelen ksó zárt

tlvegcsben fémes nátriummal együtt hevítve

megszínezdik. A kék- és ibolyatytlnfí s/) a leve-

gn hevítve színét veszti. Üvegfényü. átlátszó,

íze s<'>s ; a legnagyobb mértékben diatermán test.

Nátrinmkloríd (NaCl). A vulkánokban ós lávákban
szublimáció útján keletkez K. mindig sok ká-

liumkloridot tartalmaz. Vízben igen könnyen ol-
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dódik, forró vízben jobban, mint hideg vüben. A
nedves leveffön iMBan síétfolyik. Azok a K.krü;-

tályok, amelyek nagy nyomás alatt lovö gázzár-

ványokat tartalmaznak, a Tsben való oldáskor

pattoezanak. Htn ítúskor a K. eröeen pattogzik

(dbki • k^iilvad ótn elég magas bmének-
leti-! illan. A nagy K.-tel^)dE mind egy-
kori u ngi>reKnek az üledékei ; ren^sen 8öagyag,

anhidrit és gipn és esetleg még a káliumsók is

kisérik. Pókép a diass- vagy permi (Stassfnrt) és

a triaszformáció, továbbá a harmadkor (márama-
rosi, Mdélyi és sároei sótelepek) tnnek ki .s^bö-

ségttk révén. A K. elfordul még mint a talaj

kivirágzása (Kaspi-tó. Chile), továbbá némely
vnlkán tanterében és a lávák repedéseibon. Ol-

dott állapotban a tengervízben és némely tóban

(Holt-Umger, Utab) fordul elö. A K.-nak igen sok-

féle gyakorlati alkalmazáí^ van : eledelek sózása,

(konyhaaó). hú.< «!« halak besózása, marliasó, m-
trágya ; a :^)Kav, szalmiák éskülönböz or%-osságok

eMállitása, üveg- és szai^ngyártás.zománcká^^zi-

tée. Észak-Afrika sivatagjául építk gyanánt is

ha{!>ználják. Hazánkban a K. na^* meunyi.>^^gben

található. Erdélyben Farajd és Szováta mellett a

köriósziklák a szal)adban láthatók. Sóbányáink
vannak Aknaszlatinán, Rónaszéken. Sngatagon,
Dósén, Tordán, Parajdon, Marosújváron; Vízak-

nán, Sóváron pedig oldatából fzik a K.-t.

Ka^-iormáeió (g«oi.), lokálLs megnevezése ama
geológiai ."Szekciónak v. emeletnek, amelybon na-

gyobb mennyiség ksó fordul elö. így pl. a mi
kárpáti k6s«>-formá<'iónk alsó meditorránkorú. az

alpi (salzburgi) triászkorú. a német pormi stb.

Kösor lalignnnent), 1. Megolitikus emlékek.

Kösönty, nyakra való ékesség, nyaklánc, to-

vábbá larköt, végre mhaékesítö nagy ki^[K)cs v.

eregcsatt, mely félhold, boglár vagy más alakiian

IMÜáston, köpenyegrai, kaoKgányon stb. a nyak
táján a ruhadarab összefoglalására szolgál.

Kösseni rétegek néven a föls alpi triász

pgyik omelotét nevezik Kössen falu után. Típusos

Iv. nálunk Demán. Gömöri)en fordulnak el. L.

Triász.

Köster, Albert, német irodalomtörténész, szül.

Hamburgban 1862 nov. 7. 1892-ben Marburgban,
1899-bon Lipcsében egyetemi tanár. Mvei: Die
\Vorm.^r .\nnalen (1887); Schiller als Dra-

maturg (1891>: Dor Dichter der Gehamisohten
Venus(lS97); Gottfried Keller (2. kiad. 1907);
kiadta Schünaich : Die ganze Ásthotik in oiner

Xuss ('. röpiratát (1900); Gottfried Kellor és

Storm levelezését (1904) ée Goethe anyjának le-

veleit (lí)04).

Köatlin, 1. Ckristian Reinhold, német bün-

tetjogász és költ, szül. Tübingenben 1813 jan.

29., megh. n. o. 186 szept. 14. Szülvárosában
1839. magán, 1841. rendkívüli, 1851. rendes egy.

tanár lett C. Reinhold név alatt folyóiratokban

költeményeket és elbeszéléseket is írt, melyek
i8B»gy1UtTe is megjelentek (Bremen 1847—48.
3 köt.). Jogi mvei közül nevezetesebbek : Die
Perduellio nnter den römi.-schen Königen (Tübin-

fen 1841) ; Neue Revision der Grundb^p-iffe des
Kriminalreehts (u. o. 1845, 2 rész); Der Wende-
ponkt des deutschen Strafverfahrens im 19. Jahr-
handert(u. o. 1849); Die Gefchwomengerichte

(Leipzig 1851) ; System des denteehen StnCrechts
(Tbingen 1855, 1. köt.). Halála után jelent meg

:

Ges<'hichto des deutschen Strafrechts (u. o. 18ö9|.

Felesége, Josephine />aN<7 (1815—1880) mint dal

költ ismeretes.

2. K., Heinrich Adolf, német zenetörténész és

teoiógns,^: 1. íia, .<zUl. Tübingenben 1846 aaept 4.,

meg£ Darmstadtban 1907 jún. 5. 1895-ben a giee-

seni egyetemen a teológia tanára lett. T()bb becses

munkát írt, ilyen : Geschichte der .Mu.sik (5. kiad.

1899); Geschichte des christl. Gottesdienstes

( 1887) ; D ie Ijohre von d. Seelsorge (2. kiad. 1907)

;

Die deutsohe Tonknuí^t (1908).

3. A'., Július, német ev. teológus, szül. Stutt-

gartban 1826 máj. 17., megh. Hallóban 1902 nxáj.

12. 1855-ben teol. tanár Göttingenben, 1860. Bo-

roszlóban, 1870. Halieben. Fbb mvei: Luthers
Theologie (2. kiad. 1901, 2 kötet) ; Luther (5. kiad.

1903) ; Luthers Lében (9. kiad. 1891) ; Der Glaube
und s*Mne Bedeutimg (1895) : Cliristl. Ethik ( 1898).

V. ö. J. KöiítUn, Autobiographio (Danzig 1891).

4. K., Kari Reinhold, német prot. teológus és

otíztotikus, sztU. Crachban 1819 szept. 28., megh.
Tübingenben 1894 ápr. 12. 1854 óta a tübingeni

egyetemen az esztétika tanára volt Fóbb mvei

:

Goethe's Faust u. seine Auslegor (Tübingenl860)

:

Aesthotik (n. o. 1862—69) ; Der Ring der Nibolun-

gon (1877) ; Gesch. der Ethik (1887) ; Prolegoraena

znr Aesthetik (1889).

Ksüll (Lucioperca volgensis Pali.. iii*t», 1.

Süll.
Kszáli antilop, 1. Antilpok.
Kszáli kecske (Capra ioex L., iiiati, a Kecs-

kék iCapra) nemébe, a Kszáli kecskék (Ibex) al-

nemébe tartozó emlósfaj. Törzse zömök ; nyaka
közepes bosszú: feje aránylag Idcsi; homloka
ersen ívelt ; szar\ ai, melyek mindkét nemen el-
fordulnak, a bakon igen nagj'ok ós vastagok s

ívben rézsút görbülnek hátrafelé : lábai izmosak.
Teljes hossza 1 5— 1*6 m., magassága vállban

80—85 cm., súlya 75—100 kg., szarv£iak hossza
80—100 cm. s súlya 10-15 kg. is lehet A nstény
szarvai Idcsinyek, rendesen 15—18 cm.-nél nem
hosszabbak Szörözetének minsége és színe kor
és évszak szerint változó. Nyáron a szr rövidebb,

vékonyabb, fényesebb és túlnyomóan vöröse-
szürke, télen hosszabb, vastagabb, kondor és

sárgásszürke szin. Homloka, feje. orra, háta és

torka sötétbarna : állán, .szeme eltt, füle alatt

és orrlikai mögött inkább rozsdafakó. Hasa közepe
fehér. Farka fölül barna, végén feketés. Az Al-

pokban honos : száma a régi idkhöz képest tete-

mesen megcsappant. Az, hogy Kárpátainkban
élt-e K., még nincs tisztázva. Bi^Zz .szerint Erdély

bérceirl csak rOvid id eltt pusztulhatott ki.

Ásatag maradványait Krassó-Szörény várme^e
barlangjaiban megtalálták.

Kezili sas (A^tdla Chrysaetus L., uiu), a
Ragadozók (Acciptíriformes) rendjébe és a Só-

lyomfélék családjába tartozó madárfaj. Feje sár-

gás, f(ttQl és alnl sötétbarna, szárnya és fartca

bamásfekete. Hossza 90, márnya 60—64,,farka

34 cm. Hazája Európa, Észak-Ázsia és Kszak-

Amerika. Nálunk magas hegységeinkben állandó,

télen a síkságokat is fölkeresi. Veszedelmes ra-

gadozó.
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Köneg: város címere.

(Güns), rend. tan. város .szab. kii*, vá-

ros cíinóvo! Vas vm.-ben, a Gyöngyös patak part-

ján s a K.szegi-hegység tövében, igen kies, ter-

mékeny vidéken. Á csinosan épült s ti.szta város

magva a belváros, melynek központja a tornyok-

kal ellátott, de eredeti jellegébl teljesen kivet-

kzött s ma már gazdasági célokra szolgáló vár.

A városháztéren áll a XV. sz.-ból való városháza

(gazdag levéltárral), a

plébánia- (magyar) tem-

plom (1620), a bencések

temploma (Szent Jakab-

v. német templom 1407-

böl, benne Jurisics Mik-

lós gyermekeinek és

Szóchy Máriának sírja)

8 a bencések székháza. A
belvárost övez várkerü-

leten van az árvaház
(Magyarország legrégibb

árvaháza 1749), a kisded-

óvó, a polgári iskola stb.

A Kayszrál-utcálmn a díszes kat. fgimnázium.
A várkerület végében van K. legszebb tere, a
Flóriántér, az 1892. épült díszes gótizlésii kat. tem-

plommal. Innen a Kiróly-út, K. legélénkebb utcája

vezet a vasút felé. A várost kelet fell öntöz
(Jyöngyös partján szép sétányok s kertek s a
folyón túl a katonai aüreáliskola nagy épülete

(1853—56) és szép parkja van ; a város nyugati
végén a Dreiszker-féle vízgj'^ógyintézet, mely
fölött a szép Kálváriahegy (.393 m.) emelkedik.

K. a K.-i járás szolgabírói hivatalának, járás-

bíróságnak, kir. közjegyzöségnek, adóhivatal-

nak székhelye, van bencésrendi fgimnáziuma
(1680), katonai alreáliskolája, ev. felsbb leány-

iskolája, köz.ségi polgári fiúiskolája, róm. kat.

polgári és elemi tanítónókópzje és polgári

leányiskolája, s több alsófokú iskolája. Ezen
számos régi tanintézet hatása folytán K. ha-

zánk legmveltebb városai közé taitozik. Van
itt továbbá kat. árvaház, vasúti árvaház, beteg-

ház, négy szegényápoló, két takarékpénztár, hi-

telszövetkezet, többféle jótékony és közhasznú
egyesület. Van villamos világítása. Ipara azeltt
jelentékenyebb volt, hajdan virágzó posztóipara

ma már teljesen megsemmisült, a kallót átala-

kították nemezgyárrá ; van sör-, tégla-, csipke-

ée nemezgyára, gzmalma. Kereskedelme marhá-
ban és gabonában, borban és gyümölcsben elég
élénk. K. a szombathely—K.-i, sopron—K.-i és
zalabér—sárvár—bükki vasúti vonal végállo-

mása, van posta- és táviróhivatala és telefon-

állomása. Lakóinak száma 1850-ben 5802 volt,

1910-ben 8423, köztük 5134 magyar, 306(5 német
8 187 horvát; hitfelekezet szerint 6448 róm. kat.,

1689 ág. ev. és 266 izraelita. Lakóházainak száma
985. Term«;kony határa 5016 ha. Környékén jó
szll, kitn gyümölcs és gesztenye terem.

K. várát a némotújvári grófok a XIII. sz. kö-
zepe táján építették, s körülötte telepedett le a
környék népe. niig a (509 m. magas (ma óháznak
nevezett) hegyen álló feLsvár la.ssankint eltnt.
1327-ben Ról»ert Károly a várost a htlen Német-
újvárlaktól végleg visszavette: 1439. Erzsébet
királyné K. váro.sát III. Frigyes császárnak zálo-

go.sítáel; Ulászló király alatt ugyan ismét ma-
gyar kézre került, de 1445. III. Frigyes azt újra

elfoglalta s ezután többször cseréit urat. raíe

végre 1482. Mátj'ás király visszafoglalta. Mátyás
halála után K. másfélszázadon át (1491—1647)
Ausztriához volt csatolva. A török uralom alatt

aratta K. legnagyobb diadalát, amidn 1532. Ju-
risics Miklós, K. kapitánya, 28 huszárból, 18 né-

met lovas katonából és 700 menekült fegj-verte-

len parasztból álló csapatjával 25 napig (aug. 5—
30.) feltartóztatta az óriási török hadsereget, mely
végre is eredménjtelenül volt kénytelen K. alól

elvonulni. I. Ferdinánd 1537. K. várát örökbir-

tokulJurísicsnak ajándékozta sa polgárok vitéz-

ségét nevezetes kiváltságokkal jutalmazta meg.
Jui'isicsnak azonban egyenes örökösei nem lévén,

K. idegen kézre szállt. 1647. III. Ferdinánd vissza-

kapcsolta K. városát Magyarországhoz. 1689-beii

Esterházy Pál szerezte meg. A Rákóczi-féle há-

borúban K. igen sokat szenvedett, 1710 szept. 27.

Bezerédj Imi"e liuruc ezredes felégette és kira-

bolta a várost. A város megfogyatkozott lakossá-

gát 1713. rajnavidéki németekkel szaporították,

kik Kszegfalvát alapították. 1848-ban Windiscli-

grátz herceg rendeletére a magyar érzelm K.-et

ostromállapotba helyezték és ers sarccal sújtot-

ták. Azóta fejldése csak lassú. 1893 szept. itt tar-

tották a nagy hadgyakorlatokat, melyeken II. Vil-

mos német császár és a szász király is részt vett.

Irodalom. Chernél Kálmán. Kszeg szabad királyi vári»
Jelene és múltja, Szombathely 1877, 2 köt. ; Wittinper An-
tal, Kszeg: városa és környéke. Kszege ,1890: Chernél
Kálmán, A K.-i fels- és alsóvár története az Árpádház alatt.

Századok 1869. évf., 98. 1. ; Kutatások a kszegi Szent Jakab-
egyház sírboltjában, u. o. 1875, 128. l.

Kszegdoroszló (azeltt : Boroszló), kLsk.Vas

vm. kszegi j.-ban, (1910) 415 magyar lak. ; u. p.

Kszegszerdahely, u. t. Lukácsháza. A XIII. sz.-

ban Kszeg várának tartozéka s a németújvári
grófok tulajdona volt. 1441 óta Kszeggel együtt
Palóczi Simon és Guthi Ország Mihály bírta .s

mint a kszegi urodalomhoz tartozó birtok, evvel
együtt többször cserélt urat.

Kszeghi, 1. János, tudós jezsuita, író, szül.

1698., megh. 1750- Sopronban. Klönö.sen törtei-

nettel és bölcselettel foglalkozott. Késbb mint
rektor mködött. Mve : Magni manes Transsil-

vaniae Principum (Kolozsvár 1722).

2. K. Sándor, genealógus, szül. Veszprémben
1859 febr. 16. Egyetemi tanulmányait Budai)es-

ten végezte. 1885-ben a veszprémi licenmon az

egyházjog és történelem tanára lett, 1887—96-ii:

az Országos Levéltiimál mködött, 1896-tól pedig

Pest vármegj-e flevéltárnoka. Önálló mvei

:

Nemes családok Pest vármegyében (1899) ; Ezer
sfa (sajtó alatt).

Kszeghy, 1. Károly, operaénekes, szül. K*^-

szogen 1S20., megh. Újpesten 1891. A soproni

liceumban teológiát végzett. Késbb az énekmíi-
vészetheu képeztette ki magát. 1844-ben B<irt(Vi

András, a Nemzeti Színház igazgatója szerzdtette
a magyar oiH»ráhüz. Az új Oi)eraház megnyíltakor
1887. nyugdíjba vonult. Fia Géza több sikerült

operetu^t s népszínm-zenét írt ; ifjan halt mec
1894 ápr. 30.

2. K. Pál'^rót. Bercsényi Miklós titkára, mo^'h.

1703 körül. 1695-ben. mikor Beresén\i házas-
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siii'ra lépett Csáky Krisztina frrófnóvei. szépnia-

jiyar dioaköltoraénjt irt az új pár tiszteletéin. E
nairjterjíHii'linu kcltoménjt Bercsényi házassága

c. alatt Thaly K. adta ki.

3. A'. Zsiizsáinta. {rróf Ben-áényi Miklósnak

KtKlostóban eh>'tt liannadik neje, szül. 1700 körül,

nioiíh. Jaroszlavbau 17óO márc. 21. Bercsényi régi

hú titkárának. K. Pálnak volt leánya, kit at>-ja

halála után u irnif s a ^ófnö neveltettek föl udva-

rukban : mikor pedig Ijengyelországba menekül

-

tek.a még alijí tlz éves kis ár\-át magukkal vitték.

K. azután Bercsényinek rokonszenvét annyira

mcimyerte. hog>- Csáky Krisztina grófn halála

után (1723) a közel 60 éves nagynev fóúr (okt.

15.1 nóül v»'tte ót. K. szerényen és odaadó hüség-

gi>l ragaszkiKlott a grófhoz, kit 172ó-íki halálos

bet#^gségéb«»n önfeláldozóan ápolt s midn özve-

gyen maradt (nov. 6.1, soha többé férjhez nem
m<»nt.

Kóezegiek, íg>' nevezhetk az 1274. a fövenyi

csatábaa etosíett Henrik tóton<zági bán ivadékai

mindaddig, mig állandó családneveket (Herczeg,
I.; .. i-oc Rohonczi. Tamá.>ísy) nem vettek föl. Kémet-

-iiak novczik ugyan ket történetíróink,

„.V a mai NCmetiíjvárt, mikor ezt még Kü-
.>izinnek hívtak, monostort épített. V, réven azonban
csak a Küszini vagy, mint máíiok írják, Güssingi
név illetné meg ket. nem Németújvári, mert biz-

tos, hogj' N'émetújvárt nem k építették és jo-

gosan nem is birták. Kllenben a vasvánnegj-ei

Kszeg várost ök alapították, kiváltságokkal ók
íruházták fel. történetiúc mindig e körül forog, úgy
fhogj' nagjobb jogijai senki sem viselheti a K-
[szrgi nevet, mint k. A XIV. sz.-ban éltek közü-

lök : András. Ivánnak Gergely nev üától szár-

mazott unokája. 1314.zalavármeg>-ei fispán volt.

182<1. föllázadt a király ellen, de bár több o.<ztrák

1 tt s^tségére. Kszeg mellett leverték a
1 apatok 8 Köeaeget elvesztette. II. János,
1 \ néven Farkas. Ivánnak fia. meg

il lázadt fel I. Károly király ellen, de
^/.llli^ 11 ^/erenfcsétlenül, mert a kszegi két várat,

Sárvárt és N'émetújvárt elvesztette, illetleg Né-
metújvárt a békeszerzdés szerint visszaadta.

Kszeg ekkor végleg a kü-ály kezén maradt.

//. Miklós, az említett András testvére, Róbert
Károly hive lett 1308. 1311— 13-ig tárnokmester
volt, 1314. e hivatalában unokabátyja, Herczeg
János (III. Henrik fia) váltotta föl. V. ö. Századok
1895. Ul-48. : Hazai okm. 124. 151. 147: Anjou-
kori nkm., II. 3i4. fejez.. Cod. Dip.VIII/3. 279.

Kszegi -léle talajmüvelgép,l .J/o/o ro6- ^a/aj-

nulvelés.

Kszegi hegység, az Alpokhoz tartozó Wechsel
masszívum .Magyarországba is átér, lealacso-

nyodó része Vas vármegye ÉNy.-i részében. K-
szegtói Ny-ra. Mint a Wechsel. úgy ez is kristá-

ly«.»s kzetekbl áll. magasabb csúcsai az óház
(609 nL) réíi várromok al, Zeigerheay
(665 m.). Gertiiig (720 m.

>

lüsSzarvaskö
(862 és 840 ni.) s az Iiouhnyr^i in.), amely az
egész hegys«;*g s a Dunántúl legmaga-sabb kiemel-
kedése. A hegysí'get erdk, néhol fenyvesek, kele-

ten .szllk borítják. Ny.-on helyenkint a maga-
sabb részek is fel vannak szántva. A K. belsejé-

ben kevés. D.-i aljában annál több község van.

Kszegi páloekolostor, a baranyavánnegyei
dunajobbparti Kszeg (másként Batina, ma KLs-

kszeg) faluban állott a szentséges Üdvözít tisz-

teletére. 1330— 1526-ig virágzott. Nagy jótevje
volt a Szekcsövi Herozeg-csaJád és Mátyás király.

V. ö. Rupp, Magy. helyr. tört. (I. 397.).

Kezegpaty (azeltt : yagi/- és Kispatij), klsk.

Vas vm. kszegi j.-ban. (i»io) 481 magyar lak.

;

u. p. Neraescsó, u. t. Lukácsháza.
Kszegremete (azeltt : i^«m«/eAkisk.Szatmár

vm. avasi j.-ban, (i9io> 823 magyar lak. : u. p.

Kányaháza, u. t. Avasújváros.

Kszegszerdahely (azeltt : SzerdaMy), ki.sk.

Vas vm. kszeiíi j.-ban, (i9io) 443 magyar lak.

;

postahivatal, u. t. Kószeir.

Kszeg-szombathelyi h. é. vasút. A Máv., ille-

tleg a Déli vasút Szombathely állomásától a
Sopron—kszegi h. é. v. Ksz^ állomásáig ve-

zet, rendes nyomtávolságú, 173 km. hosszú h.

é. V., 1911 máj. 1. óta a Máv. kezelésében. Alap-

tkéje 627,200 kor. Megnyílt 1883.

Kszekrény. hazánktmn a patakok és kisebb

folyók szabályozíWinál és fa-ú.sztatá.sra s tutajo-

zásra való berendez»'sénél gyakran ha.sznált szer-

kezet. Sok esetben igy építik a parttámasztó és

KdMekréar.

terel falakat, a párhuzamos müveket, sarkan-

tyúkat stb. k szerkezet egy.szerii. Az 1-50—200
m. távolságban fekv és a fal homlokát s hátát

képez két gerendafal. vagj' csak gömböly szál-

fafal, felváltva keresztkapcsokkal van egymás.**!

eg\'esítve. A belsejében eképen keletkez közök
neiiezékképen kövekkel töltetnek ki. Innét a K.

elnevezés. Hogy a töltelék el ne .sülyedjen és a
víz által el ne sodortassék, ha a K. alámosatik,

az alsó keresztkapocs-sorra a (\. az ál>rát) fenék- v.

súlypailolatot h kell helyezni s erre kell azután a

köveket hányni. Ilyen súlypadolat 8—10 cm. vas-

tag rudakból áll. melyek közvetlenül egymás
mellé helyeztetnek.

Kszén, ásatag szén v. ásványszén. A K. meg-
nevezés különféle ásatag szénre vonatkozik. A
különféleséget már a szén külseje árulja el. d*»

mindannyi megeg>'ezik abban, hogy évezredek

során keletkeztek a víz alá kerüli v. a föld alá

temetett skori növényekbl. Minél idsebb a K..

annál kevésbbé ismerhet fel rajta növényi ere-

dete. Mindazonáltal képesek vágjunk a külön-

böz geológiai korszakokban keletkezett K.-re

nézve megállapítani, hogj- milyen növények al-

kották azt a növényzetet, melybl ama tömérdek
szén keletkezett. Eeyrészt a kszénen még látható
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(sokszor csak nagyítóval vékony csiszolatban) nö-

vényi szerkezet, másrészt a K.-et fed rétegben

található növényi lenyomatok árulják el, miféle

növények járultak a szén képzdéséhez. A kelet-

kezés korára nézve, a megszenosedés mértéke

szerint a K. különböz fajtáit lehet megkülönböz-

tetni. Legfiatalabb és legtökéletlenebb szén a

turfa V. tözeq; régibb, de még tökéletlenül szene-

sedett meg a lignit, melynek még fás szövezete

láthat<') ; a koiban utána következ barnaszén

a növényi szövezetet már nem mutatja ; a még
i-égibb, igazi K. már teljesen fekete ; a legtelje-

sebben elszene.sedett, legkorosabb K. pedig az

antracit.

A K. képzdési folyamata a következ : Minden

szerves testben, tehát a növényekben is van kar-

bonium, oxigénium, hldrogéninm ()s nitrogénium

(C, 0, H, N). A növény, ha elhalt, csakhamar bom-
lásnak indul. Ha az elhalt növény viz alá kerül

V. a föld alá temetdik «ís igy a levegtl (ennek

oxigénjétl) elzáratik, a bomlás igen lassú. Az
oxigén, a hidrogén csak lassan, csak hosszú id
multán válhatnak ki a növénybl. A növény
eleinte megbarnul és mennél több oxigén, hidro-

gén és nitrogén távozott el belle, annál inkább

feketedik, szenesedik, tehát K.-né lesz. Mennél

hosszabb ideig volt a növény a levegtl elzárva,

annál tökéletesebb a megszeuesedés ; ezt elsegíti

t'S sietteti a nag^' nyomás, mely az eltemetett

növényzet fölött l(»vö rétegek , közettömegok
súlyából száiTiiazik. Mennél nagj'obb e nyomás,
iinnál rövidebb id alatt történik a megszone-
sedés.

A K.-nek alkot()részei részbon szervesek, rész-

ben szervetlenek, ut<')bbiak adják a hamut. A szer-

ves alkotórész eleuioi : karbonium, hidrogén, oxi-

gén, niti'ogén, kén, tehát ugyanazok, mint a növé-

nyekben, melyekbl a szén keletkezett. A K. szá-

zalékos összetétele a növényekétl abban külön-

bözik, hogy kmnc a széntartalom nagyobb és pe-

dig annál nagyobb, minél régibb a K. A széntar-

talom növekedésével az oxigén és hidrogén meny-
nyisége csökken, miként a következ százalékos

összeállításból kitetszik

:

(; 4
Ka .WO ti-8 48-7

Töseg 580 60 360
Ijignlt 66 b:> 29-5

Rarnaaén ... 70-0 60 £6-0

KOuén, feketesaún 880 60 130
Antracit . ... 950 2-5 2-5

A nitrogén mennyisége a K.-ben 'áO/V'^t "^''" *'^-

lad meg «Í8 legnagyobb mennyiségben a tzegben
van meg. A barnaszén- és K.-bon a nitrogén átlag

l«/o, az antracitban csak nyoma fordul el. A K.
hamutartalma változó. Jó K. hamuja 2— 12»,'o. »
silányabbaké 20«/o, st ha agyagi)alával kevert,
akkor 30« o-ra is emelkedhetik. A hamu rendes
»ilkot<')részei : kovasav, vasoxid, timföld, mész,
magnézia, kénsav, foszforsav, széndioxid, klór,

kén, alkáliák. Némely K. hevítés közben többti-

kevéebbé megolvad, miközben térfogata v. meg-
nagyobbodik, v. pedig lényegesen nem változik.
Raen tulajdonság alapján a K.-et sovány, zsu-
gorodó ée tapadó fajtákra szokták osztani. A ta-

padó asónnek még a legapróbb pora is egésszé
forr öfwzea tAzben, miért is e szenet kokszolásra

használják. A zsugorodó és somtuj szén túzljen

alig v. éppen nem olvad, amiért is kazán- és kály-

haftésre igen jó. A K.-et lángja szerint hosszfi-

és rövidlángura is szokás osztani. Rövid lán-

got csak a sovány és zsugorodó szén ad : hosszú

lángot nemcsak a tapadó, hanem a zsugorodó é^s

sovány K. is adhat, k tzegnek, lignitnek és a

bama«z(!nnek karca barna, az igazi K.-é »>s az

antraí'ité fekete.

Az igazi K. v. feketeszén legjellemzbb tulajdon-

sága, hogy poralakban v. darabokban, leveg ki-

zárása mellett hevítve, egy tömeggé forr össze,

azaz kokszolhat*'). Ez a tulajdonsága azonban
némely barnaszénnek is megvan. A valódi K.

káliiúggal fzve nem változik, a fiatalabb széji-

fajták pedig a kálilúgot megbarnítják. A valódi K.

és antracit hevítésekor ammoniákos, tehát al-

kalikus reakcióval biró gázokat fejleszt, a többi

fosszil tüzelanyagok gázai pedig savanyú i"oak-

ciót adnak. Az igazi K. és az anti-acit gázai aromás
szénhidi'ogéneket adnak, a többiek gázait a mefcin-

csoportba tartozó szénhidrogének jellemzik. A
fiatalabb K.-fajták a levegn idvel elmállanak,

néha nagy halomban raktározva maguktól ki-

gyuládnak. A kigyuladás oka rendesen a K.-ben

mutatkozó vegyi bomlás folytán beálló hklfejlö-

dés, melyet a kénkovand jelenléte gyoi-sit. Igen

gyakran líökövetkezik a kszénbányákban a K.

gyúlása az ott rendesen fellép gáztömegek
(Schlagende Wetter) robbanása követíieztében is,

amidn a tz keletkezési oka majd mindenkor a
munkások gondatlanságára vezethet vissza, kv.

ily bányaégés nemcsak a bennlev munkásokra,
hanem az oxigéties lélegzkészülékekkel behatoló

mentkre is felette veszélyesek és csakis az eg
bányarész elfalazása vagy vízzel való elánwztása
utján fojtható el. Felette fontos tehát kszén-
bányáknál a hfok és gázmennyiség állandó meg-
figyelése, gondos szellztetés és teljesen tzbiz-
tos világítás, végül jól felszerelt és kiképzett

mentöcsapatok készenléte.

A K. nagy kiterjedés telei)ekben szokott el-
fordulni, sokszor több rétegben egymás felett.

Alatta és felette rendesen homok, homokk,
agyag, agyagpala és mészk szokott lenni, k
K.-teíe|)ekben igen gyakoriak a vetdések (1. o.).

A telep vastagsága nagyon különböz, egészen
vékony 1—2 cm.-tl kezdve 20—30—40 méteren
túl is. A legtöbb és legjobb K. a K.-szisztémá-
ban képzdött (1. Karhonszisztéina), de alig van
szisztéma, melyben K. ismeretes nem volna. A
hazai K.-ek legnagyobb mennyisége a harmad-
korban képzdött, de van régibb is, nevezetesen
az ajkai (Veszprém vmogyo) a krétálxSl, a pécsi és

steierlaki a jurából, nevezetesen a liaszból, a
szekuli és eibenthali a K.-szisztémából.

Nincá ásványi anyag, a vasat kivéve, amely
a kultúrember életében oly nagy szerepet ját-

szana, mint a K. A K.-nek köszöni úgyszólván
valamennyi iparág fellendülését és nélküle alig

fejldhetett volna az embt^r a mveldés mai ma-
gas fokára. Igazi nagy nemzetgazdasági jelent-
ségét azonban csakis a XIX. sz, kezdetén is

mertt^k fel, amidn a gzgépek nagy fontossá-

gát mindjobban és jobban tanulták megbecsttlni.

Anglia termelt (1910.) 264 millió tonnát; az
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KgyestUt-Államuk 417 millió tonnát: Nómet-

omág 162 milliót. Franciaország 38 milliót,

Belginm 23 millió tonujU. (Maifyarorszáf? K.-ter-

meléisi^t 1. alább). A Földön körülbelül 25 milló

mm. K.-et fogyáaartanak mind«>nnap. Ax eftyea

K.-fajokat illetölof^ rövid üs^szefoglaló ismPrteUv

sük a követkojsó

:

1. Az a"f>ni!f :\ U"jrégihh és tegtökéletojjobb

K., Y%s(' /.Urkésfékete. kagylón tö-

réáo. Tai':- z>^t. wöwn fémen fény,
gyakran l]i>ja.s . Majdnem tiszta

saón, aaéntartaliiia - «-ra rú;^: hidrogén

0-9— 5»/». oxigto éb uitn*í^n 2— ««/o, hamuja

&9—í2*lf A saemsedésnek legutolsó produk-

tanui; néha axoroe kapcsolatban lép fel a fe-

kete nénnel é8 egyaxon K. U>lepben a fekete-

az antracitba mindennemii átmenet le-

Szílur. devoni ««> kósaío-szisztémabeli

rétegek közt találni telept^kbtm, fe^izkekben avagy
kÍM>bb tuinetn>kben. A telepek vastagsága

16 m. Helyenként a feketeszén- és bamaszón-
telepek közt mint lokális képz<Winény ismeretes,

amikor vulkiinikus kzetek feitöré»i<mek ered-

ménye, amennyi Ix-n u felt^ires közben (4óállt me-

leg és nyomá.s változtatta az illetó szenet antra-

rJttá. Az antracitról sokái^r azt hitték, hogy
haaxnavebetetlen és nem ishányiisztiik, különösen

imn fútéei célokra. Csakis az újabb idben ismer-

ték fel nairv jolentóst'^ét és mindenütt ott. hol

ma rst'kre van szükség, a legfénye.sebb

en tia.sználható. Kohókban, í^ázmótorok

^a 'en használják koksz helyett, mivel

iWi- il. sem kátránjl nem fejleszt.

2. Az ufozi A'., vagy röviden csak K.. vagy

feketejtzén. feketekszén, bársonj-fekete, fekete

karccal, kagylós töré?isel : a .szUurtol kezdve a

kréta-Süiflztémáig képzdött szén, t<»hát az els- és

másodkomak tartoznak az igazi K.-ek közé. f-
képen pedig a kszén-szisztémában képzMöttek.

Külstee és általában kzettani szempontból a

fiatalabb, vagjris harmadkori .szén néha egészen

hasonlít az leazi K -liez. viázont az igazi K., mely-

rl biztos, hoiry ré«ibb korú. feltúnwn hason-

líthat a fiatalabb l)amasz«'nhez. Széntartalma

75—86»/.. hidrogén 1-75— 7-85, oxigén 0-20.
nitrogén0—2«V hamu—20«;,. Kálilúggal fzve
nem változik. Külsó tulajdonságok sserint sztdtíte

me^fllönböztetni : palás szend, levdes szenet,

rotios szenet, koromzzenet (földes, arö.sen színt

MWBti, aafi»roíl«2«ii«<(ssmr«*fekete.zslrfénj-). Az
igazi K.-hez tartozik a gtjertyaazén is (candle coal,

cannel ooal, 1. o.>. A fentebb említett beosztása

a K.-nek: zovm^, zsvaorodó és tapadó it.-re,

legföképm az igazi K.-re vonatkozik. A hazai

szénfajták közül az aninai és steierlaki, a dren-

kovai, a pécsi és az ajkai szén igazi K.

8. A barnaszén fiatalabb, leginkább harmad-
korú, világos, s^tbama v. fekete szín, karca

barna. Kagylós, fényes v. földes, fénytelen töretú,

a növényi szövését rajta csak ritkán látható.

Széntartalma 50—76»/„ hidrogén 3—5%, oxigén

26 - 37«/», nitrogén 0—2*/,, hamu 5—26V». Ha-
zunk legnagyobb kiterjedés széntelepeit a bama-
<zén alkotja (L. még Btamaszén).

i. A Hgnit fiatal szén, rendesen a negyedkorú
rétegekben fordul el. Átmenet a barnaszén és

tnrfa között SOtét vagy világosbarna színá,

fás vagy földes szövezettel, melyben az eredeti

növény még jól felismerhet. Széntartalma 50—
6i>«'í, hidrogén 3-6. oxigén 25—40»/,. nitrogén

0-2»/o. hamu 5—30%. Hazánkban a lignit

nagyon sok helyen és telkiekben fordnl el.
5. A turf'a v. tzeg (L o.).

\z els K.-bányát Magyarországon Sopron
városa vidékén, Brennberg mellett nyitotta meg
egy Németországból bevándí>rolt kovács 1765.

1780. szintén egy kovács fedezte fel a zsemlyéi

széntelepeket Komárom vmegyében ; körülbelül ez

idben kezdték a dománi szénteleiieket is mivélni
Kra88«> vmeir>'él)en Resicza mellett ; 1790. pedig a
steierlaki széntelepeket fedezte fel egy Mariazell-

böl bevándorolt favágó és 1792. nyitottak ott

szénbányákat, melyek az()ta Magyarországban
nagy jelentségre emelkedtek. A XIX. század^s
évtiisedében kezdték a Baranya \anegyében lev
péosi széntelepeket mivélni, de csak 1860 óta

emelkedett az ottani szénbányászat mostani jelen-

tségére. Körülbelül ugyanakkor nyitották meg
Esztergom vidékén,Sárináp mellett az annavöl^i
szénbányákat is. .\ -tO-es évekb<m nyitották meg
Nógrád vmeg>'ében a salgótarjáni sz«inbányákat,
ugj'anebbe az idszakba OvSik a Szörény vmegj'é-

ben fekv berszá.szkai es eibenthali széntelepek

mlveléeének kezdete. Veszprém vármegyében a
60-as években a szápári »'s a 7()-e8 évek kezdetén

az ajkai szénbányákat kezdték mívelni. Magyar-
országon 1912. termeltek 13.u2-i.046 q kszenet
16.904192 K éltékben és 82.848.708 q barnasze-

net és lignitet 80.696,600 K éltékben, összesen

95.872,754 q szenet 97.600.792 K értékben. Az
1854 máj. 23- iki osztrák általános bányatörvény

-

könj-v a K.-et is a bányaúrjog, vagyis a fejedelem

kizárólagos rendelkezési* alá tartozó, az új, ú. n.

fentartott ásványok közé sorozta, s a földtulajdo-

nosoknak s jogutMaiknak csak azt a kedvez-

ményt engedélyezte, hogy a tör\'ény életbeléptétl

.számítandó 5 év alatt — tehát 1859 október hó
végéig — szabadságukban áll minden má.st. ki

még birtokban nincs, annak használatából ki-

zárni s a K. vajasát maguknak lizni : az l<H61-iki

országbírói értekezlet azonban a földbirt<»kosok

javára mások kizártával a fentebb emlit<irt záros

határidhöz kötött K.-bánya- nyithatási sfelkérhe-

tési eljogot akként élesztette fel. hoay bányá-
.szati adomány és köszénkutatási engedély a föld-

birtokos beleegyezése nélkül senkinek s«>m adható
s ígj' az országbirói értekezlet által megállapított

ideigl. törv. szabályok hatályának területén bánya-
jogoslt\'ánjt a K.-re nézve csak a földtulajdonos

igazolt beleegyezésével lehet nyerni. A bánya-
tnlajdonos, ki másnem ásvány termesztése mel-
lett K.-et is elállítana, azt a termesztési költség

aránylagos megtérítése mellett a földbirtokosnak

átengedni köteles. L. Bányajog.

Irodalomé Hutkes Mikaa, MagyMqrwág aMSlelepei. Bn-
dapett 1878 ; Orittacr klbat, OiéaelWMé—k, kftlOafla tekia-

tettel » —4jirofiftl aaemikn, m. o. 1886; TMU P.. Di«
Steiakoklea, Wiea 1888; QtímltM, Fledc te Hvtig, Die Staia-

koUea Dento^Iaadi . laderer Llader BuopM, Mftaehea
1886 ; IQetnck, Oeotogfe éat KohhwUger. britig 1875

;

Pechjur, Koklea . Bími ia allea Lladan der Me. Stntt-

gait 1878 ; Mack, QrwMbln der Stetakokleaekemie, Boaa
1881 ; n. «., ChemiackM Maiakokleablichleia, a. o. 1888;

Dcmaaet. Betrieb der MeiakokleabenTreríte. Brsaaackireis
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ism, 2. kiad. 1905 ; Potonié, Die RnUtebnai^ der Steinkohle,

4. kiad. Berlin 1907 ; Dannenbeix, Qeolo^e der Steinkohlen-

lajrer, u. o. 1909; Jahrbnch der denteehen Braun- n. Stein-

kohlen- u. Kaliindastrie, Halle.

Kszénbány&szat, 1. Kszén és Bányamlveles.

Köszénkátrány, 1. Kátrány.
Kszénképzdmény, 1. Karbonszisztéma.

Köszénképzödmény flórája, l. Karbonszisz-

timu.
KBzénkreozot, 1. Kreozot.

KÖBzénmész, a kszén-szisztómában (1. Karbon-

szisztéma) nagy tömogekben képzdött mészk.
Kszénszisztéma, 1. Karbonszisztéma.
Kszénszurok, a k.szénkátrány desztilláció-

jánál vitiszainaradó anyag, melyet aszfalt pótlá-

i^iwa használnak.

Kszerszám, 1. Kkor.
KÖBáta, 1. Gabonatisztító gépek.

KSazméte, 1. ík/res.

Kszonda, 1. KökiUató.

Köszöntés, bizonyos megállapodott mozdula-

tokkal kisélt .szavak, melyekkel az emberek isme-

rseik iránt tiszteletüket v. barátságos indulatu-

kat fejezik ki, A K. si formája mély alázkodást

mutatott és teljes földreborulásból állott ; e hely-

zetbl az üdvözl csak engedéllyel kelt föl. Kele-

tí'n ma is divatos (a kinaiak : kotoja ilyen). E
forma idvel térdeléssé, meghajlássá, bókolássá

enyhült. A görögök : chaire ! (örvendj !) kiáltással

üdvözölték egymást ; a római, ha érkezett : ave

!

(lévy üdvöz !Í, ha távozott : vale ! (légy egészség-

gel !) szóval köszönt. A zsidók bizalmasabb isme-

rseiket kéz-, fej- v. vállesókkal fogadták, szo-

kásos köszöntforraájuk : sólem álóchera ! (béke

veled !) volt. A kalaplovétel divata nem régibb a

XVI. sz.-nál. A katolikusok : «Dlesórtessék»-jét

XIII. Benedek pápa 1728. hozta szokásba a fele-

letkép hangoztatott: fcMindörökké, ámen»-nel
eíryütt.Tár.sadalmi rendek, egymesterségüek több-
nyire .sajátos K.-móddal jelzik összetartozó voltu-

kat, ilyen pl. a bányász-üdvözlés : Szerencse föl

!

stb. B anyagot állított errl össze Herbert

Spencer : Principles of Sociology cím müvében
(II. köt.).

K. a katonaságnál. Valahányszor alattas

találkozik fölebbvalóval, köteles annak a sza-

bályzatokban megállapított módon köszönteni,

ami valamennyi európai hadseregten nem a fö-

veg levételével, hanem az egyik kéznek a föveg-
hez való felemelésével történik.

KÖBzörfigép, I. Köszörül gép.
Köszörk, 1. Fenök.
Köszörülés, a fémek vagy más anyagok for-

gúi\<()lá.sának az a módja, amikor a tárgy lekö-

sz<irülondó felületét gyorsan forgó köszörükhöz
szorítjuk s ez belle vókimy, néhány századrész
milliméternyi réteget szed le. Nélkülözhetetlen
UK'Mlszere a gépipari szerszámkészítésnek, vala-
mint a pontos gépgyártásnak.
Köszörül gép vagy csiszoló gép (1. a kéimiel-

lékletei). szerszámok vagy géprészek köszörülé-
sére szolgáló szerszámgép. Megkülönböztetünk
fszerszámköszörül gépokot ós gépipari köszörül
gépeket. A 'iköHzörülö gélnek íi\r\k\íi mm
és másak Ah tárgj' alakja szerint. Az
1. ábra e^iN i.ujmisége.s szerszám- K.-et mutat,
amolyon fleg pgyszefü gyalu- és e.sztergakése-

ket köszörülnek, de egjéb tárgyak, mint öntv»?-

nyek tisztítására vagy 8imitá.sára is felhasznál-

ható. Transzmisszióról S szíjdobbal a A' követ

forgásba hozzák, s a kést az a asztalkára téve

szabad kézzel a khöz szorítják. F kézikar a

tárgy beállítására szolgál. Marók (1. o.), dörzsárak

stb. köszörülésére oly K.-ek használatosak (;^.

ábra), ahol a kvel /iT szemben a tárgyat T csú-

csok között elforgathatjuk. Kiterjedtek azon-

kívül a különleges spirálfúró-, frészfog- stb.

K.-ek is.

A gépipari K.-ek a gépiparban újabban nélkü-

lözhetetlen tényezvé váltak, egyrészt mert edzett

acéltárgyakat is képesek megmunkálni, másré.<!zt

mert lehetvé tették, hogy gépalkatrészeinket

001 m/m. pontossággal elállíthassuk. Aszerint,

araint inkább sík vagy henger, esetleg üreg meg-
munkálására alkalmasabbak, megkülönböztetünk
sík- K.-et, henger- K.-et és hengerfurat- K.«t. A sík-

K (3. ábra) alakja a gyalugéphez (1. o.) hasonló.

A köszörülend tárgyat az A asztalra ersítjük,

melyet a transzmisszió Si szijdobja a B állványon

a gyalugéphez hasonló szerkezettel ide-oda moz-
gat, mig a K köszönikövet az S, szíjdob külön

szíjhajtása gyors forgásba hozza. A köszörk C
szerszámtartó bakja a D keresztvezetéken víz-

szintes irányban, s ez utóbbi az J5 állványon füg-

gélyes irányban egyenletesen elmozoghat, illet-

leg beállítható. Készítenek függélyes tengely kö-

rül forgó sík-K.-eket is.

A ]ienger-K.(4.ábra) fleg hosszú, vékonyrudak
köszörülésére alkalmas. A tárgyat T az esztergáé-

hoz hasonló csúcsok Cs, és Cs^ közé fogjuk,

amelyek Cj illetleg C, tartó bakja az A asztallal

a B állványon ide-oda elmozoghat. Ugyanekkor
a tárgyat aránylag lassú forgásba hozzuk. A K
köszörk el nem mozdítható, de gyors forgó moz-
gást kap, amelyet a transzmisszióról S szíjdob

közvetít. A tárgyat egj'idejlog alteraativ egye-

nes, valamint forgó mozgásba hozva, különböz
átmérket köszörülhetünk, aszerint, amint a követ

a tárgy tengelyére merlegesen a tárgyhoz köze-

lítjük, vagy attól távolítjuk,

A furat-K. (5. ábra) fleg géphengerek furatá-

nak kiköszörülésére alkalmas. A T tárgy A a.-ízta-

lon nyugszik. A K köszörk a C szerszámtartó

szerkezettel a J5 állványon elmozoghat, úgy, hogy
tengelyirányú ogyenesmozgásán kivül kett45s for-

gásba jön akként, hogy forgó iómozgásának csap-

ágyazása maga is forgó mozgást végez (6. ábra).

Azáltal, hogy az utóbbi forgás e sugarát planétás

kerékszerkezettel növeljük, a köszörk által le-

irt küls kör R sugarát is megnagyobbíthatjuk,
s így a követ különböz átmérj hengerfurat

köszörülésére használhatjuk.

Köszörs, 1. Késes.
Kösztendil (Kjusztendil). város Bulgáriában,

l. Küsztendil.
Kbazvénj (húggsains diafézis) az anyagforga-

lom krónikus betegsége, mely abban nyilvánul

meg, hogy a testben képzdött húgysav, ill. húg>'-

savas sók bizonyos testrészek Ikju visszatartatnak

és lerakódnak, sajátságos izületi gyuladásos el-

változásokra (arthritis uriea) vezetnek, st a bels
szer\'ekben is elváltozásokat hoznak létre. Bsé-
ges, különösen sok húsnemúvel való táplálkozás.
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krúnikiU) öloniraérgezég, mértélnelen sxeea-éixBíés

szerepet játssuwk néb* • K. keleticeaéflében, mdy
azonban léoyvgUeg még homályos. Biaonyos,

h<)<:y némely osaládban örOklödA bajként sxe-

r«'[H>l a K. 8 gyakran társul az elhízással és ca-
t .1 ...v^A-^^i egy ^ ogyanason «ryénnél. A K.

ú. n. k^Sszvényrobainmal kczdiidik,

rti.hhnv-irp a láb öregujji bütykében
1* /ú igen heves és éjjelente

< :: miközben az iztUet meg
•sre igen tájialmtí:^ (podagra).
titozások léphetnek fel az ajj-

(rht.agrai. vall- (nmagra)si\i. izületekben. Ilyen

I ham alatt a vizeletben a húgysav megvansza-
"gy V. több napig is eltart, rend-

ív s mindig gyakrabban, sót más
ben ú> tttiuad ilyen K.-roham. Töblíszörös

után maradandó elváltozásokat látunk a
ii.i - lamadott izületiben, ezek megvastagodnak,
alakjukat veartik és merevekké is válhatnak.

Lm-ii jellemzók a K.-re a köezvénycsomók (tophus),

iiH'iy'k a test sok helyén keletkezhetnek (gyak-

i:v ' könyök felett, térdkalács felett gom-
l*< ionyi, húgysavas sókat tartalmazó

guini'^.K >K-h.i. A krónikás K.-nél a K.-csomók és

izületi elváltozások mellett étvágytalaaság, bél-

zavamk. lt*leszi>szervi hurutok, érelmeszesedés,

kninikns íizívizumelfajniás. okzéma. szembajok,

mint szivárványhártja-gjTiladás stb., gyakran
idegzsábák és vesezsugorodás, vese- és hólyag-

kóképzódés. elhízás, cukorbetegség is észlelhet.

A K. krónikus lefolyású betegség, kezelésében

legfontosabb az étrend és az életmód helyes meg-
állapitá.sa. kz antatihriticátX. Köszvénypapiros.

Köszvényes, kisk. Bihar vm. vaskobi j.-ban,

i;m" 911 oláh lak., u. p. és u. t. Klsszedres.

Köezvényesremete, község, 1. Nyárádremde.
Köszvényffi, a Balatonnál ma a Potentílla ar-

>/>'Tit"n : állítólag ni^'on hathatós orvosság : 1.

' íü es Aranka.
A zvénymenta, l. Mentha.
Köszvénypapiros v. váizon (Charta resinosa,

autirheumatua, atUarthriticaj, többnyire gyan-
tákkal, aromatikns, börvörösító anyagokkal át-

itatott papiros v. vászon, amelybe a köszvényes
vagy ppuinás testrészt göngyölik (l. Hólyaghúzó
szerek/.

Köazvényszemesák (oKt), az AnguiUula triiici

RofTr. nev fonalféreg (^ozta feketebama gubacs,
mely a búza.-jzemból képzdik.

Köszvényváaaon, 1. Köszvénypapiros.
Kötbér (lat. poerui conventionans, ném. Ver-

iragsstrafe, fr. clause pénale. peine, óL poena
stipulata) ytkgy szerzaé.ti. egyezményes birság
az a vagyoni szolgáltatás, amit egyik fél a másik
fél részére a szerzdés nem teljesítése vagj' nem
kelló teljesítése esetére igér. Köztörvényi ügyek-
ben a K.-t. ha 'ahhoz az érdekhez mérten, ami-
nek biztosítására kikötötték, aráti>talannl magas,
a bíróság megfelelen mérsékelheti. K. után ka-
ma' !. A K. nem követelhet, ha a nem
k'' snek a jogosított is oka. ha a tel-

jeMti.- \''u"n baleset miatt vált leheletlonné, v.

ha a teljesítést a hitelez minden fentartás nél-

kül elfc^dta. Minthogy a K. birság természeté-
vel bír, csak kifej^sett szerzdési kikötés eseté-

bl követelhet és ez a kikötés sátorosán magya-
rázandó, a szencUsbeo tfiasteseo ki nem fejeiett

esetre ki non teljesíthet. A kereskedelmi jog-

ban: 1. a K. ssa^ semmi kortátosásnak alá-

vet^-e nincsen; 2. az adósnak kétség esetében

nem áll jogában a K. letizet<ise által magát a
teijesités alól kivonni : 8. a K. kikötése kétség
esetében nem zárja ki az igén>t a K. siségét
me^ialadó kártérítéshez : 4. a teljesítés és a K.

követelése szabály szerint csak vagylagos (alter-

natív) jogosítvány, azaz ha teljesítést követel-

nek, a K.-t nem lehet követelni : 5. a K. lejár, ha
valaminek abbanhagyá.sa végett köttetett ki, a

kikötéssel ellenkez cselekvény foljtán, ha pedig
valaminek teljesítésére volt irányozva, az adós
késedelmével : 6. a K. nem követelhet, ha a sser-

zdés tejesítése vétlen baleset miatt v. a hitelez
véticessége miatt lehetetlenné válik, vagy ha a
szerzdés teljesítése fentartás nélkül elfogadta-

tott (1875. XXXVll, t.-c. 273—275. §-ai). Kivéve
kereskedk egjmásközti ügyleteit és a váltót, a
fizetend tke után a kamatokkal együtt 8*/o-nál
maga-sabb K. sem közjegyzi okiratban, sem bír<ii

ítélet által meg nem álíapítliató, sem biztosítási

vagy kielégítési végrehajtás tárgya nem lehet,

de ha megfizették, vissza nem követelhet.
Kötcse (azeltt: Költse), kLsk. Somogy vm.

tabi j.-ban, a»io) 1813 magyar lak., va-íútállomá*:,

távíróhivatal és postaügynökség : Kötcse-Csicsal-

pnszta pályaudvar.

Köteg, másképen nyaláb, kisebb-nagyobb tár-

gyiaknak egy csomóba kötött mennjisége. Tábla-

üvegnél, pamut- és cémacsomagoknál stb. hasz-

nálatos.

Kötegyán, n^yk. Bihar várm. nagyszalontai
j.-ban, 11910) 2951 magyar lak, vasútállomás,

posta-, távíró- és távbeszélóhivatal.

Ki^, természetes mésztej. melyet néhol mész-
k üregeiben lehet találni.

Kötél, 1. Drótkötél, Hajókötélzet, Kenderfofnás.
Kötélbak, 1. Bak, 4.

Kötéldiszitmény vagy hajókötél-di.^zítmény,

küls alakra nézve a kenderkötelet híven utánzó
vékony tagozat, melyet kbl faragva fleg a
román építészet használt gyakran párkányok,
ívek, ablak- és kapu-keretezések díszítésére. Újah-
ban az amerikaiak alkalmazzák elég gj'akran
öntött vasból. Módom mvészi szempontból nézve,

a naturalisztikus utánzat értéktelen díszít mo-
tívum s íg>' kerülend. Azonban az anyagnak
megfelelen stilizálva célszeren használhatni.

Kötéldob. Az emelgépeknek egyik alkatrésze,

melyre az emelkötél felcsavarodik. A K. öntött-

vasból készült henger, két végén peremmel. Át-

mérje a reá csavarodó kötél vastagságának
10—12-szere6ére választható. L. Kúpos kötHdob.

K({telek, nagyk. Jász-Nagykon-Szolnok vm.
jászsági alsó j.-ban, (i9io) 2989 magj'ar lak,;

posta- ós távbeszélóhivatal.

Köteléki díjszabás, 1. Díjszabás.
Köteléki díjtétel, I. Díjtétel.

Köteléki forgalom. A vasutak a kölcsönösen

kiszolgált forgalmi területen a féktelen verí^eny

kizárása céljából kartelt, illet\-e K.-megállapo-

dást kötnek a kormány ellenrzése mellett. E
megállapodások m^határozzák a forgalmi ter-
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letet ; a forgalom táigyát ; a forgalomra jogosult

útirányokat és azt a hányadot, hogy az egyes út-

irányok az évi forgalom hány o/o-át jogosultak

szállítani : a tlljtetolek képzési módját és azoknak

a részes vasutak közt való felosztásának módo-

zatait, elvül kimondván, hogy közösen kiszolgált

viszonylatban az egyazon díjosztályra v. cikkre

érvényesítend díjtétel valamennyi szállításia is

jogosult útirányon egjenlö ; a foi^alom kiegyen-

lítésénél és évi leszámolásánál követend eljárást,

ha egjik-másik vasút a jogos forgalomnál töb-

bet v. kevesebbet szállított ; végül a díjszabási és

az ellenrzési jogot. A K.-bat» az ügyvitelt vá-

lasztás útján az egyik vasútigazgatóság ügy-

rendszerüleg látja el. A K.-ban felmerül minden
kérd(ist részben levelezés útján, részben az idó-

közönkint tai-tott ért(?kezleteken tárgyalják.

Köteléki per.oly házassági por,melynek tárgy a

a házasság fennállásának kérdése, kíllönösebben

a házasság érvényessége. L. Házassági jog.

Kötelem (oblüjaüo) az a jogviszony, amelynél
fogva a jogviszonyban álló egyik fél, a hitelez,

a másiktól, az adóstól, valaminek, az ú. n. szolgál-

tatásnak teljesítését követelheti. A szolgáltatás,

amellyel az adós tartozik, a legkülönbözbb lehet.

Állhat valaminek tevésébon (pl, dolog átadásá-

ban, munka elvégzé.sében stb.) ós állhat nem-
tevésben (abbanhagyásban v. tíirésben) is, így pl.

akkor, amikor az üzlet átvevje kiköti, hogy az

üzletét átniházó ott helyben afféle üzletet bizo-

nyos ideig ne nyisson (versenytilaUym). A szolgál-

tatásnak lehetségesnek, jogilag és a jó erkölcsök

.szempontjáWjl megengedettnek és végül megha-
tározhatónak, t. i. kezdettl fogva határozottnak

V. olyannak kell lennie, amely késbb válik azzá.

Kz utóbbi eset forog fenn az. ú. n. vagylagos kö-

telmeknél, amelyeknél a hitelez, az adós v. har-

madik személy meghatározásának (választásá-

nak) van feutartva. hogy az adós a vagylagosan
meghatározott több szolgáltatás közül melyiket
lesz köteles teljesíteni. A választási jog kétség

esetében az adóst illeti. Dologszolgáltatásra irá-

nyuló kötelmeknél lehet, hogy a szolgáltatandó

dolog nincs egyedileg (ez v. az a dolog) meghatá-
i'ozva, hanem csak faj és ezen belül súly, szám v.

mérték szerint (pl. 100 palack bor). Kz az ú. n.

fajlagos (genus) kötelem. Ma már általánosan el-

ismert elv, hogy az adós ilyen esetben középfajú
Í.S minség dolgot tartozik szolgáltatni. Ha a
jogviszonyban álló két fél közül az egyik kizáró-

lag hitelez, a másik kizárólag adós, a kötelem
t>gyoldalá (unilateralis), ha a hitelez egyszers-

mind adós is, az adós egyszersmind hitelez, a K.
kétoldalú (bllat<'ralis). Ugyanabban a kötelmi
jogviszonyban egynél több liitelez, vagy egynél
több adós fordulhat el ; ilyenkor ha a szolgál-

tatás osztható, amennyiben a törvény v. a felek

akarata ellenkezen nem rendelkezik, a hitelezk
mindegyike a szolgáltatásnak csak egyenl részét

követelheti, s mindegyik adós a szolgáltatásnak
csak egyenl részével tartozik. Knnek ellentéte az
egyetemlegesség és az együttesség (1. Egyetenúe-
ffesség). A hitelez a szolgáltatás kikényszerítése
végett az adóssal szemben rendszerint igénybe
veheti az állam sojfélyét (birói jogsegély). Az
olyan k<>telem, amelynél a kikényszeríthetség

hiányzik, naturális kötelem. Ilyen a játékból

ered kötelem, ilyen az elévült követelés. Az adós

önkéntes teljesítése ilyenkor is joghatályos, visz-

sza nem követelhet, de ha az adós nem akar tel-

jesíteni, a hitelez t erre birói úton nem szorít-

hatja. A K. keletkezhetik jogügyletekbl, jelesül

szerzdésbl és tiltott cselekvényekbl, továbbá

más okokból, így pl. abból, hogy valaki megbízás
nélkül eljárt miisuak ügyében v. hogy más rová-

sára alaptalanul gazdagodott. Az egyoldalú, el

nem fogadott Ígéret (iwUicitatio) csak a törvény

különös rendelkezésénél fogva szül kötelmet. .\

K. megsznik teljesítés, beszámítás, újítás, egyez-

ség, elengedés, a követelésnek és tartozásnak

egy személyben egyesülése, feloldó feltételhez v.

idhöz kötött K. a feltétel beállta v. az idnek
lejárta által. A törvénynél, v. a jogügylet erejénél,

vagy a szolgáltatás természeténél fogva jognt/)-

doki'a át nem szállható K. megszimik alanyainak

halála által. — A magánjogi jogszabályok rend-

szerbe foglalásánál kötelmi jog alatt a köt^^l-

mekre vonatkozó jogszabályokat értjük.

Kötelend, kisk. Kolozsvm. mocsi j.-ban, iioioi

897 oláh és magyar lak. ; u. p. és u. t. Alsózsuk.

Ktelep (azeltt: Kruzslyó), kisk. Sáros vm.
bártfai j.-ban, (i9io) 550 rutén és tót lak. ; u. p.

Sárosmáriayölgy, u. t. Bártfa. Gözfürésszel. Ré-

gebben vasgyár is volt itt, de ez megsznt.
Köteles Sámuel, ölozóflai Lró, szül. Új-Tordaii

(Erdély) 1770 jan. :30., megh. 1831. Tanult Knye-
den és Jenában, ahol Fichtét hallgatta ; vissza-

térve elbb Marosvásárhelyt, azután Nagjenye-
den tanított, s nagy hatással volt Erdély szellemi

ólet«íre. lílöbb Kantot, késbb Krugot követto.

Magyarul írta ülozóliai mveit, melyek közt a

fbbek: Az erkölcsi filozófiának eleje (Maros-

vásárhely 1817) ; Közönséges Logika vagy az ér-

telem tudománya (3. kiad., Nagyenyed 1830) ; .1

Philosophia Éncyclopaediája (u. o. 1829). A
filozófia története, Görög filozófia históriája, Sz«'p

ízlés tudománya kéziratban maradt. Hasonlókép
latin kéziratban : Metaphysica, jus naturae priva-

tum, publicum ac Gentium universale, melyet a
cenzúra nem engedett kinyomatni. Müveit fleg
világos eladásuk tette kedveltté ; erkölcstani

munkáiban nemes hévvel Kant eszméit hirdett<>.

A M. Tud. Akadémia 1830. tagjai közé választotta.

Kötolesmezö, kisk. Szolnok-Doboka vm. ká-

polnokmonostorl j.-ban, (i9io) 589 oláh lak. : u. p.

és u. t. Kápolnokmonostor.
Köteles példány. A sajtótermékekbl részint

hivatalos, részint tudományos célra egy v. több

példányt kell a törvényben megjelölt hatósághoz,

illetleg helyre teszolgáltatni. Kzek az ú. n. K.-ok.

Minden nyomtatványtól ós ábrázolatból egy p«íl-

dány a helybeli hatóságnak átadandó. A nyom-
tató, illetve a kiadó bizonyos nyomdatermékek-
bl statisztikai célokra egy-egy példán,\'t köteles

a m. kir. központi statisztikai hivatalnak beszol-

gáltatni (1897. XXXV. t.-c. §.) ; tudományos co-

lokra a nyomtaté a nyomdatennékekbl két pél-

dányt tartozik ingyen beszolgáltatni és pedig egy
példányt a .M. Nemzeti .Múzeumnak, egy példányt
aM. Tud. .akadémiának (1897. XLl. t.-c. 1. §.i.

E kötelesség elmulasztá.sa kihágás, amely 200
koronáig terjedhet pénzbüntetóSío] büntetend
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s amelvnok olbirálása a járásMröeág hatáskörébe

tartozik (1897. XLI. t-c. 12. %.). Az új sajtótör-

vény 7. 8-a az 1897. XXXV. ée XLI. t.-c. Idézett

rendMkeétíeit érvényben hagyta s azt rendeli,

hogy a nyomda- v. a könyoi^Uivállalat tulajdo-

nosa minden sajtóterm^Eiel köteles egy példáiy-

ban az Uleték&s kir. tlgyéssiégnek a torjeeztée

megkeidéflével egyidejfUeg megküldeni (7. §.);

ídösnki bqtok ntoai teijeaitóaB szánt vgye» szá-

mait a kiail4'> küteles a terjeestée megkezdésével
•>!0-idóben az illetékes helyi hatóság els tisztvi-

*'lójón»>l N'inutatni (12. §.).

Köteles rész v. Uirvényes osztályrész a tör-

vfnyos (^röküeökküxOlaleezármazóknak, Uyonek
nem lét^Mn a artlöknek az n tör\-t>nye.>{ örök-

n-sze, amelytl ket mí^oeztani nem lehet, úgy,
h"?y ha a vójrrendelkezú semmit, vagy a K.-nél

kövesebbet hagyott rájnk. K.-ük kiegé.«zltését

kuvftilhetlk. K K. általában fele annak, amit a
jnirosult viHrrendelet hiányában t<>rvónyos örök-

i»'>zül k.'ijxttt volna.

Kötelesség, tágabb értelemben annak az ér-

7.y*i^\ hogy valamely cselekedetet (magatartást),

ámbár nnm vagj-nnk kény.szeritve rá, tarto-

zunk elkövetni. K.-.szeren cselekedni. K.-ot tel

jí^lteni a. m. az erkölcsi.<ég parancsairuik eleget

tenni ; de ez a cselekvi^'s csak akkor igazán er-

kölcsös, ha eg>-edüli indító oka a K. tudata. Aki
valamely K.-ét teljesíti, de nem mert K.-e. ha-

nem mert hasznot remél belle, nem cselekedett

l)«>ls<')It'g erkölcsösen. A K.-ek tana iparkodik meg-
állapítani, melyek kötelességeink, milyen a foko-

zatuk; ez az egész erkölcstannak legfontosabb

része. Sacricás egyetemes és különleges K.-eket kü-

li.nbtiztetn! meg; további^'o^í K.-eket, melyeket
a törvéii.v állapít meg és erénybéli, lelkiistneret-

Mi K.-eket. melyekre a törvény nem kötelezhet,

melyek az erkölcsi törvénybl folynak. — Köte-

lességérzet a K. kötelez erejének érzete. K.-ek

öesnOtköiéfle áU be, mücor külön h<vz6 K.-ek ér-

zete egjmiással eUentétes, eg> má.st kizáró cseleke-

deteket (magatartást) követel tlünk. L. Erkölcs.

Kötelezett a. m. adó6, az, ki valamely .szolgál-

tatásiMl tartozik. Kötelezettség, az ennek megfe-
lel kötelmi vLszony.

Kötelez biztosítás. I. Biztos-itás.

Kötelez Tiszontbistoeitás, I. BiztoKitás.

Kötelezvény v. kötvény: tartozásnak beisrae-

résí't tartalmazó okirat, amelynek rendeltetése,

hogy a követelés létrejöttét bizonjntsn. Nevezik
ad«>slevélnek 0- •^•^ ií*- •Maki kellékek t*>kintetében

I. Okirafok.
Kötéliejöv. kötélszed, a jifi: alatt való halá-

szatnál az a legény, ki a kötelet húzza.

Kötélifilke (ném. Kabelgati : n\.stivadellego-

uiene : ang. cobU stageK a hajó elején a legmé-

lyebb részen lev kamara vag>- fülke, amelybe
a tartalék- v. más. használatban nem lév va.<ta-

i(abb ki>tf>lok«>t raktáronák.
Kötélhágcsó (ném. Jakobsleiter : ol. brusf.a-

tina : ang. Jacobs ladder), két párhuzamosan
futó köt<>ídarablx')l és azokhoz ersített pálcákból
V. kötelekbl készült hágcsó, melyet a hajón a má-
szás raegkönnjntést're az árbocozaton ha.sználnak.

Kötélhajtás, trans/misszió-tengelyeknek kiV-

téllel való hajtási in<Hlja. Messzebb fekv transz-

misnióleiigelyieket ogyanls drót- v. kenderkötél-

lel szokás hajtani, mert fogaskei-ék vagy dörzM-

kerék a nagy távolság miatt nem alkalmazható. A
drótkötelet többnyire ott használják, hol az egyik
tengely a másiktól több száz méterre fekszik,

mint pl. valamely nagyobb vfzi er kihasználása-

kor ez gyakran elfordul. Ily esetben a kötél

több rövidebb darabból van összetéve s a két ál-

lomás között az eg\e8 kötéldarabok végzdésénél
több áttev-állomást készítenek. Kenderkötelet

csak fedett helyen használnak. Bgy-egy kender-

kötél vastagsága 40—50 mm. s lia nagyobb ert
kell át^'inni. 20—30 kötelet alkalmaznak egymás
mellé.

Kötélhíd. 1. Drótkötd-h'ul és Függöhkl.
Kötélhúzás, társas tornagyakorlat : abban áll.

hogy hosszú kötél mindkét vesére egyenl számú
tornász áll s adott jelre húzzák a kötelet : amelyik
párt a kötelet bizonyos távolságra elhtizza: a
gyztes.

Kötéljáró, I. Kötéltáncos.

Kötélkar, I. Agyvel.
Kötélkerék, a kötélhajtáshoz való kerék. A K.

kerülete a kötél vastagságának megfelel vá-

ffánnval van ellátva.

Kötélláb, 1. Akasztófa, 2.

Kötéllel fúrás, I. Földfúrás.
KötéUétra, l. Fiiagöszerek.
Kötelmi jog. 1. Kötelem.

Kötelmi szerzdés az olyan szerzdés, amely-
nek célja kötelem (1. o.) létesítése.

Kötélnyereg a. m. okmtám (1. o).

Kötélpálma (uSv.), 1. Attalea.

Kötélpálya, 1. DrtkötélpáUm.
Kötélpipa (in«torvo*un», 1. Pipa.
Kötélszed, 1. Kötélfejö.

Kötéltáncos vagy kíHéljáró (akrobata). Ki-

feszített kötélen jái^i, táncoló s ott mutatványo-
kat vf-gzó egyének már a görögöknél s még
inkább a rómaiaknál ismei-ete.-^k voltak ; a vas-

tag kötelén járók neve volt : funambuli, a húrból

k(^ült kötelén járók neve neurol>aiíie. Kz utób-

biakat aéroOfl.tae néven is nevezték, mert a kö-

tél vékonysága miatt a puszta levegben lát-

szottak jami. Kötí'ljáro mutatványokat látunk

régi vázákon éí« falfe.>-tményeken, kyzikosi érmek
toronyhoz ersített kötélen jár8.«ít ábrázolnak. Ké-
sbb IndiáWil és EgyiptomNM jöttek K.-ok Kon-
stantinápolyba és a középkorban ily fajtájú ind,

perzsa <'•« más keleti K.-okat ismertek. Arcangelo
Tuccaro képes munkát adott ki e mesterségrl
(Paris 1.99). Újabban különösen olaszok tlintek

ki e mvészetben, nevezetesen a Chiarinik. kik

akrobatáknak nevezték magakat.míg nuisok elébb

eoHÜibristák névvel mködtek, üjabbi idben
Blondiii Károly keltett nacy- csodálkozá.st, aki

kötélen több ízben átkelt a Niagara folyamon.

Kötélút. a kikötgátak, vízi csatornák és

folyamok mentén vezet út, melyen a hajókat
vontat<'i emberek v. állatok haladnak.

Kötélvasút. !. Drótkötélpálya és Drótkötél-
tymtatáf!.

Kötélver, iparos, aki köteleket, zsinegeket és

ú. n. kötélver-árúkat készít. Régi magjrar kis-

ipari ág, mely azonban teljesen pusztulófélben

van. helyét a kenderfon<>gyárak foglalták el. rae-
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lyek iig>'anezoket a cikkeket nagyban készítik.

Leginkább még Bács-Bodiog vinegyében és az

erdélyi részekben vannak K. -iparosok.

Kötélver gép, 1. Kenderfonás.
Kötélzár, készülék, amely köteleknek kocsira

ftb.-re val<) megersítésére és szilárdsági vizsgá-

latok alkalmával megfeszítésre szolgál. A kötél

végét úgy kell a K.-ba befogni, hogy ne csak a

n

Keller-féle kötélzár hosszmetszete.

kerületén lév szálak vegyék fel az ert, hanem
a keresztmetszet közepén lév szálak is. A mel-

lékelt ábra a Keller-féle K.-t mutatja. A kötél

végét a B kúpalakíi hüvely fogja meg egy ruga-

nyos csonka kúp segítségével. A kötél felbomlá-

sát az a fonál v. drót körültekerése által érjük el.

Kötélzet a hajón, 1. HajókötéIzet.

Ktengely, köjáratoknál a forgó malomknek
vas- vagy acéltougelye. A K.-nek alsó végébe a

pinckc nev acélesap van illesztve, a fels végén
lev keresztvassal pedig a követ forgatja.

Ktenger igeoi.), ktuskók halmaza, mely ren-

desen omlás folytán keletkezik. Nálunk ismeretes

Selmecz és Vihnye között ilyen ktuskók alkotta

nagy terület, melyet ott a nép is K.-nek nevez.

Kötény, kun vezér, 1. Ktdhen.
Kötény, I. Köt. 2.

Kötés, 1. a sebeszetbetilcüiönbözö célokra szol-

gál s a cél és testrész szerint különböz az
anyaga és alkalmazásának technikája. Az ezekre
vonatkozó szabályokat a sebészet külön fejezete,

a K.-tan (desmolof/ia) foglalja össze. A kötések
egyes a/aÁ;/«i a következk : a) i^k/ Aöí^'s^ alkal-

maznak általában sebekre, hogy a kívülrl beha-
toló csírákat a sebtl távol tartsák. Bevarrt sebe-

ket lezárhatunk egyszeren kollódiuramal átita-

tott gaze-csIkkal. Nyilt sebekre, származzanak
azok mtétbl vagy sérülésbl, nagyobb K.-t te-

szünk, amely a test felszínén sterilis v. beitatott

gazéból s e felett vattából áll, melyet pólyával v.

tapasszal rögzítünk. Ott, ahol ersebb vérzést kell

csillapítani, v. ahol nagyobb üreg falait kell egy-
máshoz közelíteni, a K.-t nagyobb ervel szorítjuk

(esetleg flanel- v. gummipólyával) a testfelszín-

hez (nyomó K.). b) Rögzít kötést alkalmazunk
sérült, operált vagy beteg testrészekre, ha törött

csontokat akarunk öszenövésükig mozdulatlanul
tartani v. beteg izületeket akarunk a mozgatás-
tól megkímélni. A rögzítés történhetik szükség-
bl bármely hosszabb, kemény tárggyal (deszka,

seprönyél, puska), ahol lehet : külön e célra szol-

gáló sínekkel (fából, guttaperchából, pléhbl,
(irótljól) vagy megkeményed anyaggal beitatott

pólyákkal (gipsz, keményít, vízüvog, dextrin,
túró és mész keveréke), c) Nyújtó kötésnek ne-
vezzük a K.-t akkor, ha valamely testrészt állandó
húzás közben rögzít. Történhetik ez a húzás sú-
lyokkal, melyeket v. közvetlenül a testfelszínre
ersítünk ragasztó csíkokkal v. pedig a testrészre
elször alkalmazott sínekre akasztunk (Vitlk-

mann. Bardenheuer). Történhetik a húzás alkal-

mas fektetéssel, amikor a húzó súlyt a test .saját

súlya képviseli (Coop€r-lejtö,Zunpiii(jer-fé\e K.);

legismertebb példája az ilyen fektet nyújtásnak
az, hogy gerincoszloptöréseknél a beteget fejénél

fogva rögzítve a fejvégen felemelt ágyba fektet-

jük. Történhetik a húzás külön e célra szerkesz-

tett gépekkel is (Taylor, Hessing, Dollinger,

Bardenheuer). A nyújtó K.-eket* ízületi bajok-

nál, csonttöréseknél alkalmazzák, d) A gyóggitó

kötéseket gyuladásos testrészekre alkalmazzuk,

hogy a vérkeringést az illet helyen megváltoz-
tassuk V. hogy bizonyos orvosságokat vigyünk
be a brön át a test mélyébe. Ide tartoznak az

egyszeni Priessnitz-borogatáson kívül a külön-

böz párakötések (bórvízzel, szublimáttal, alko-

hollal, alumínium acetieimi-, Burow-oldattal) és

különböz gyógytapaszok, kencsök.
2. K., elkötés, babonás módja annak, hogy

valakit (tolvajt, támadót) mozdulatlanná lehessen

tenni. A K. állítólag egy-egy ráolvasó jelmondás-
sal történik. A középkor egész folyamán nagy
hitelnek örvendett s a legrégibb följegyzések kö-
zött srn találunk ilyen titkos és büverejü mon-
dást. Hasonlók a golyó- és kardhárító jelmonda-
tok. Még ámult század hábon'ban is török, olasz,

orosz, francia katonák ruhája alatt, puszta mel-
lükön hordták e papírszeletre nyomtatott óvó-
szert. A 30 éves háboníban volt talán leginkább
elterjedve. V. ö. G. Freytag, Bilder aus der
deutschen Vergangenheit (2 köt.). L. még Kán-
kötés.

3. K., némely növényen a. m. fogamzás létre-

jötte, pl. «köt a kukorica», v. a hüvelyesek, azaz
a termés kezdete megtörtént.

4. K., AZ ültetésnél a csemetéknek egymáshoz
való távolsága a sorokban. Van hármas és né-

gyes K.

5. K. a zenében. A köt jelek :

v. ,.

Ha két egyenl magasságú hangot kötnek össze,

akkor a másodikat nem ütjük meg, hanem az
elst kitartjuk. Ha a kötjel nem két azonos han-
got köt össze, akkor csak azt jelenti, hogy két v.

több hangot egymásba fzve (legato) kell eladni.
6. K. az eíektrotechnikában . Az elektromos

vezetékekhez használt drótot a gyárak csak kor-

látolt hosszúsággal szállítják, amiért is a kifeszí-

tésnél szükséges azok összekötése. A kötési helyen
a vezetéknek ne legyen nagyobb elektromos el-

lenállása, mint a drót bármely más helyén és

a vezeték szilárdsiiga a K. helyén ne legyen
kisebb, mint a vonal bármely helyén. E végbl a
két drótvéget néhány menetben egjTuásra csavar-
ják és azután forrasztják. Vastagabb drótokat
pedig úgy kötnek, hogy mintegy 75 mm. hossz-

ban a kötend két drót végét felhajlitják s erre

való szerszámmal a K. helyét kötdróttal körül-

csavargatják s a K.-t a jó kontaktus biztosítása

végett forrasztják (1—4. ábra). Szigetelt vezeté-

kek (5-6". ábra) kötési helyét azonkívül még szi-

getelni is kell. Vannak hüvelyes kötések is, ahol
a két drótvéget külön fémhüvelybe húzzák be és

a kiér végeket felhajlítják ; a drót és hüvely kö-
zött feimiaradó t<'rt pedig vagy forrasztó ónnal
töltik ki, vagy pedig a hüvelybe behúzott drótokat
a hüvellyel ejryütt eeymás köré csavarják ; va-ry
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végre a K.t magát nem forrasztják, hanem a
a K.-en tiíl fenmvadó két drótvéget flasidiajlít-

ják és ezt forrasUják.

7. A'

kotói

kapcsolása,

eróknek. a?

hasBOii. '

gerendii/

a A'. "- '

általában, ai

megtartása mtiu-i

Uueíben as (^yes SMricedMtí al-

eirymással való nnninlr>H<Vw, öaease-

•'^éaasnrkeset a reá ható

utagságainak stb. ellenáli-

I a kSkeUsi, tíglakötést és a
nbözte'ljfUc meg.

' trejött bárminem ügylet
i az a tzsdei jogrszokások

iftesült. Továbbá k. még az

a mfnimális mennyiség, mely a tzsdei jogszoká-

sok szerint tózsdei "<" "» ilapját képezheti. Igj-

a bndapesti árú- • -de jogszokásai sze-

rint .^ft'.'L-tiv ffabi.; ,;>" vag:gonrakomány,
vn- képez egy K.t, míg a határidöüz-
!•

:

írna. zab és tengeri 1000 q, rozs és

- - -7r-_

iS--L%y<VW?
Íi^i^;uuHÍUÜillitíi*fl'^

RlttkteMiM TCMték-drútok kfttéM.

repce 500 q egy K. Az értékozletben egy töz^ei
K. a százalékok szerint árult értékpapíroknál
névérték szerint 10.000 koronát tesz, a darab-
számra árult ertékpapiroknál pedig rendszerint

25 részvény v. kötvény. 5000 korona névérték
egy K- némely sorsjp^jnél, 9600 korona pedig oly
fi««egekról szóló kötvényeknél, melyek névértéke
faár(»nmal osztíiató. A részvények közül egy drb
egy K. az Els magyar általános biztosító társa-

ság és a Pestí hazai els takarékpénztár részvé-

nyeinél. Azokból az iparvállalati részvényekbl,
m^eknek névértéke magasabb, rendszerint öt,

a többieknél tíz képez egy tfizsdei K.-t A kisebb
sonjegyekból ötven, a Jó sziv-MHnjegyekMU száz
ad egy K.-t. A hivatalosan jegyxett tzsdei árak
rendesen csak egész K.-re vonatkoznak, míg egyes
cííBkAek rendsserint magasabb áron adatnak és
olcsóbban vétetnek.

9. A'., 1. AlapköUs. Kötés és Jc&szövés.

Kötés ée köifiasdvés. A hurkos kelméket általá-

ban kötött árúknak hívják. A kézi burkolás igen
régi kelet s kétféle módon készül, t. i. horgos
avagy sima tvel. .\ horgos tvel való munkát az

1. ábnt. Barisolit. «. ábn. K«t^.

1. ábra jelzi ; ennél ngjanls a fonal a már meg-
lév hurkon horog s^lyével huzatik át, ez a
horgolás. Az ily módon készült án'i igen tömött

TlUiílUtl

S. áhrm. Kötött ssCvet

és változatos mintázatii lehet, mert a fonal bár-

mely hm-kon áthiizható. A sima tvel való mim-
kát a 2. ábra jelzi. Ehhez legalább két t szük-

_ lb_

'rrr^

4. ábra. A kStfiofirftgép tOJe.

séges; az egyik tn a régi hurkok utolsó |sora

van felfzve, a másikon az új hurkok. Ezt az el-

járást K.-nek nevezik, s az árút kötött árúnak.

jBjtSim- a. 5. ábra 10. ábn.

-1* 8. ábra.

ír
a

iáL.

K - *

7., IS. é* 15. ábra.
j— 15. ábra. A kCt^lnöTOgép harokképsMaek Táilata.

amelynek jellemz alalqát a 3. ábra tttnteti fel.

A kézi K. gépies utánzását 1589. Ijee W. nev
angol szöv oldotta meg. Lee a K. gépies kivi-

telenéi a ssövósaft munkáját tartotta szem elótt s
a feladatot csak összetett szeikezettel volt k^es
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megoldani, öópót kötszövöszeknek (Wirkstahl)

nevezik. K gép jellonizö rósziH a rugalmas véggel

ellátott tk kójKizik. Ily t alakját a 4. ábra mu-
tatja. A t a jel rugalmas része arra való, hogy

lenyomás által c mélyedésbe hat<jlva, teljesen zárt

fület alkosson. A tknek egész sorozata lécek

közé van forrasztva. A munka folyama az 5—15.

ábrákon van elötüntetve. Blsö sorban ugyanis a

Ifi. ábra. X láiKlonaljis kötószöv6góp fonalvezetöje.

hattyufej-alakú platinák (I. 5. és 6'. ábrát) a régi

hurokszemeket a t tövére tolják ; azután a fonaí-

vGzetö a fonalat a t kampója elé helyezi, úgy
hogy a fonal a 7. ábrán f betvel jelzett helyze-

tet foglalja el. lízt kövotleg az elbb már emlí-

tett platinák a fonal htiUámosítását eszközlik

(8. és h. ál/ra), illetleg a fonalakat a tk között

huUámszeilion helyezik el. A huUámosított fona-

lat a platinák a t fülébe tolják, mint a 10. ós 12.

ábra mutatja és a tk rugalmas végeit a p bets
léc a 12. ábrán jelzett módon lenyomja, minek
folytán a tvégek zárt füleket alkotnak, amelyek
lulött a tk tövén lev régi árú áttolható. A
régi áni tehát a tfülekben lev fonalhullámokra

17. *bra. K kötOgép tajc.

illeszketlik s ezzel új huroksor keletkezik, miként
oz a 13., 14. és 15. ábrán látható. Minden újabb sor
kötése alkalmával a mást elmondott munkasza-
kok Ismétlödnek. A leírt kötöszövögép a munkát
idszakosan végzi, zért munkaképessége cí^e-

kély. Kzen a hiányon Andrieux (Parisban) 1815.
segített az által, hogy a tket gj'üriibe foglalta s

azoknak sugárirányú eli-ondozést adott. Az ilyen
gépeket francia körszékn(»k nevezik. Kzeknél a
munka folytonos s az árú tömlöszeni. A munka
folyama teljesen azonos a közönséges kötöszövö-
gép munkájával. A körgép tömlöszeni kelméjé-
X/A harisnyanemUek csak kiszabás és ös.saevarrás
útján állíthatók el, ezért a körgéjwn nyert árút

kiszabott árúnak hívják : míg a közönséges gépen
készült árút szabályosnak nevezik, mert ezek a

gépen teljesen elké.szülnek a kívánt alakban, t. i.

a hurkok fogyasztása v. pótlása által. A körgép
oly elrendezést is nyert, hogy a tk hengerköpenyt
alkotnak. Kz az angol körszék.

Az eddig ismeiietett gépeken vetülékfonalas

kötveszövött árút ké.szítenek : láncfonalas kötve-

szövött árút a Crane által Northinghamben 1775.

feltalált gépen lehet elállítani. A Crane-féle gép
lényege a Ki. ábrán látható. línnél a tk egyenes

' 18. ábra. .\ kötgép záia
mködésben.

ÜQQ OOOüaOOÚQO

l!l. ábra. k kötgép zára
inQködég^ii kírfil.

vonalban vannak elhelyezve éi)p úgy, mint a Lee-

félénél, alakjuk (a) is azonos. A fonalak hullám-
szeríí elrendezését (>s a régi hurkok tologatá.sát is

ugyanolyan platinák (b) aszközlik, csak a fonal-

vezot<i (f) különbözik. Az elbbi gépeknél ugyanis
a fonalvezet az egész tsoron végighaladt, itt

pedig csak a szomszéd tig megy a fonalvezet,
vagy esetleg néhány tn megy végig, miért is ezen

gép számos fonallal dolgozik, amelyek közös hen-
geiTe vannak felvetve, éppen úgy. mint a szöv-
székeknél a láncfonalak, k kötöszövögópek leg-

fontosabb javítását Lamb(1860)e.szközlé.AIjamb-
féle gépen a kézzel kötött árút leghívebben lehet

V
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clrondozéee a 19. ábra szerinti, a gép nem köt

;

ha sízonban m lojfbb helyezkedik pÍ. miként a 18.

r< 2(Mk ábrán látható, okkor az m a tk kiálló

n'szoibo ütközik, s azokat feltolja és minthogy
ugyanekkor a fonalv«»zetó a tk kampói elé holyezi

a fonalat, a túkot |>o<liir az l lap ismét lefelé csiísz-

tatja, a fonal a kampókba akad, hullámos elrende-

zést nyer s ekkor a régi árú a túkön átcsú^ik.

úgyb^ Aj hnrolDur keletkezik. A kötgépek
ogysaecttbb szerkeaetOek a kötút^zöv^répeknél,

munkalrirásiik \& nagyobb, h&trányuk azonban,

ho^ a tflk nem helyezhetk el sOrún s így c>sak

durva s közepes (Inomsásii árúk jryártására al-

kalmas.

Kötesk, beseny veiér, L KiUesk.
Kötés rajsa, mQBtrá8 szövetek iparlrajza.

amely a lánc- és votiUékfonalak kereuztezésének

(kötnek) sorrendjét jelzi, 1. Alapkötés.

Kötetlen besséd, 1. Kötött beszed.

Köthen ( Cöthen), j;iráí?i székhely Anhalt her-

< .ir-M-^'lx'ii a Ziethe pataknál, usio) 23,416 lak.,

ttinipanal, csokoládé-, konzerv-, jelentékeny ma-
láta- es eukorfíyártiissal. Kiválóbb épületei : a
iinX plébánia-templom, régi üvegfestményekkel
»'s K*i?i hercegi kriptával ; a kat. Mária-templom,
trtí/kes üvegfestmt-nyekkel és a hercejri kastély a

XVI. sz.-ból. HahniMnaim, Lutze, Bach Sebastian

és Neumann omitológus .szobra ékesítik a várost.

K. már I. Henrik csii.szár idejében fontíjs telepe

volt a vendeknek. I. Albert a XIII. sz.-ban eltil-

totta a biróságoknak a vend nyelv hasiználatát.

K. lH.'>.S-ig Ánhalt-Köthen hercegség fvárosa
volt.

Kölyegyi az a kereskedelmi okirat, amelyet a
t. ,/.>,i..i alkusz az ügylet megkötése közvetítésének

kakép a .szerzd felek számára köteles

. -A. K. tulajdonképen nem más, mint az

alkusz üzleti naplójának kivonata, amelyben az

üzlet lényeges feltételei benfoglaltatnak. K'end-

szerint két példány állíttatik ki : a vevnek járó

K.-et az eladó és az alkusz, az eladó példányát

p«>dig a vev és az alku.sz írják alá. .4 K. meg-
kUlönböztetendö a hitlevéltl. A budapesti árú-

üsletí ssukiaak 3. §-a értelmében az írásbeli el-

iameréet követel fél tartozik a másik fél-

nek az Bgylet feltételeit tartalmaz*.) kötlevelet

megküldeni és t az ellenkötlevél beküldésére

felhívni. Eltér tartalmú kötlevél és ellenkötlevél

t^setén annak tartalma irányadó, amelyet a kö-

teleoett fél irt alá. Kötlevél lebonyolítás utáni

viaBiacocrc'léso a szerzdés hatályának megszn-
tét jelenti. K.-ek, kötlevelek, amennyiben a keres-

kedk Üzletkörére vonatkoznak, feltételes bélyeg-

mentességet élveznek, azaz csak a bíróság elé

való teljesítés által válnak bélyegköteles okira-

tokká. Alkuszok kötlevelei <larabonként 10 flilér

illeték alá esnek.

Kötke,kisk. Szolnok-Doboka vm. kékesi j.-ban,

I istiu) 331 oláh lak. : u. p. Kékes, u. t. Szamos-
újvár.

Kötlevél, 1. Kötjegy.

Kötményezés v. cinkulálás. A bemutatóra
szóló papiros nem szól senkinek a nevére, az ab-

ban megjelölt összeget az értékpapirost kibocsátó

intézet a papiros minden felmutatójának kifizeti.

Ha a papíros tulajdonosa azt kivánja, hogy azt

Récmi AWfy Lexikona. .XII. iöt.

ne fizessék ki rajta klvUl másnak, azt lekötheti.

Az erre vonatkozó eljárás a K. A K.-nek magára
az értékpapírosra vezetett feljeg>'Z(>s alakjában
kell történnie. A K. által a bemutatásra szóló

papiros a névre szóló (ú. n. rekta) papiros termé-

szetét veszi fel.

KötA, 1. k- V. téglafalazatban az a kkocka v.

tégla, melynek bütüje (rövidebb oldala) van a fal

szillében, míg hos.szabb oldala benyúlik a fala-

zatba és így a fal kül.sö részé't abba mintegy b»'-

köti. Téglafalazatban futó- és K.-tí'glákat válta-

kozva használunk. úg>'szintén futó- és K.-sorokat

(1. Téylakötts). Kockakövekbl készült falban

futó- és K.-kövek mindig váltakoznak.

2. A'., elökötö v. kötény, ruházati darab, melyet

a köznép asszonyai, a házimunkát végz asszo-

nyok, továbbá a munkiisok derékra kötve visel-

nek. A szabadkmvesek páholymunkájnkon rö-

vid fehér Wirkötényt hordanak.

Kötanyag, l.K'itöszer.

Kötbak (ném. Pfillcr ; ol. bitta : ang. boUard).

a hajó fels fedélzetébe illesztettés abból kiállóers
vasoszlop, melyhez a hajók kiköté.'iénél vagy más
súlyos munkáloiál a vastag köteleket vagy lánco-

kat kötik.

Kötdrót, tzben kilágyított kovácsvasdrót,

melyet puha volta miatt tárgjak összekötözésére

használnak. Drótostótjaink ilyennel drótozzák

meg az eltört cserépe<lényeket. L. Drót.
Kötfék, zabla nélküli szíj-kantár, v. kötélver

munkáb<)l készült, kantárhoz hasonló s kötszár-

ral ellátott fejfék, melyet az állatoknak istállóban

való meirkötósére és vezetésére használnak.

Kötiöz, 1. F&z és Kosárfonás.
Kötgép, 1. Kötés é.s' kötöszövés.

Kötgerenda v. hidaló gerenda (fögeiendii).

feszít szerkezeteknek és függeszt mveknek
ers, vízszintí's gei-endája, mely az egési wst-
kezet alapjául szolgál; úgjszintén a fedélsaCT-

kezetekbeii az egyes föszaniknak vízszintes ge-

rendája, mely az ^ó széket v. a függ szerke-

zetet tartja és a ffalakat is összeköti. Innét van
elnevezése. .\ kötögerendák keresztmetszete ren-

desen "',«—•*/«—"/« on., melyben a nagyobbik

méret a magasságot, a kisebbik a szélességet

adja meg. Ha elég vastag kötgerendánk nincs,

akkor fogazással v. csaposköté.ssel kötünk kettt

vairy többet egymáshoz.
Kötháncs. Vékony szalagok, melyeket a növé-

nyek kötözésén' használnak. A K.-ot egyes fák,

fóleg a hársfa háncsáb<»l állítják el. Újabban

azonban a hársháncsot majdnem teljesen kiszo-

rítja a raflaháncs ; de ezt nem a háncsból, hanem
a Raphia nev pálma különböz fajainak leve-

lébl .<zéthasogatás.sal készítik. A raflaháncs Ma-

daga>;zkár szigetérl és Nyugat Afrikáhtd keriil a

kore6kedeU'nil)e. L. még Kötözöauyag-
Köthangzó, a képzk és ragok eltt olyan rö-

vid magánhangzí). melyet nyelvérzékttnk sem a

szóthöz, .-^m a képzhöz v. raghoz nem számít,

p. ökr-ö-k. ház-a-k, ad-o-m, mégy-e-k. A ma-

gyar kötöhangzó eredetileg többnyire a szót vég-

hangja volt, de mintán a ragüan formában
elveszett, nem éreztt-k többé a szóthöz tartozó-

nak. L. Szót.
Köthártya (nmhtwiwa), I. S^en^.
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KOthártyagyuladás (conjwiditntis) sokféle

okból kolotkozhetik. Legközönségesebb a hurutos

K. {köt<jliártyakatarus), amely a szompillákat

bélel kötöhártyarész megvörösödésével és csipá-

podással jár. Okai olykor bizonyos baktériumok,

máskor por, füst, romlott leveg. A K.-ban szenve-

dk szemei könnyeznek, égnek, viszketnek, gyak-

ran olyan érzés vau bennök, mintha valami ide-

gen test, por hullott volna beléjök. A hcvenyés

hurutos K. napok vagy egy két hét alatt meg-

gyógyítható, a krónikus lefolyású azonban sok-

kal tovább is eltarthat. A görvéhjkóros (phlyk-

iaenás) K. már komolyabb betegség, mert a szaru-

liartyát is megtáraadhatrja. Görvélykóros v. arra

hajlamos gyermekeknél szokott elfordulni. A K.

egyéb si'ilyosabb féleségei a kankós szemgyula-

(lás, a trachoma (1. o.), továbbá a ritkán elfor-

duló difteriás, gümökóros K.-ok és a rendkívül

makacs, nehezen gyógyítható ú. n. tavaszi vagy
nyári K., amely különösen kellemetlen viszketés-

sel jár.

Ethártyakataxus, 1. Köthártyagyuladús.
Köthézag, a könyvnyomtatók így nevezik a

zárt forma szemközt álló oldalai között lev hé-

zagot. A nyomtatott és összehajtott íveket a K.-on

keresztül fzi a könyvköt. A K.-nak az oldal

túlsó margójával arányban kell állania.

Kötjegy a. m. kötjegy (1. o.).

Kötjel (arcolade, divisj, az írásban s nyomta-
tásban az a jel, mely egyrészt a sor végén (vagy

néha más okból i.s) kettészakadó szórészek össze-

tartozá.sát jelenti, másrészt olyan összetett kife-

jezésekben használatos, melyek nem forrtak any-

nyira. egybe, hogy egészen egy szónak íniók,

l'l. Kszak-Amerika, gyász-isüntisztelet.

Kötkar (brachium coniundivumj, 1. Agyvel.
Kötmód \. foglaló 7}Md (conjiinctivus) az igé-

nek azon módja, "mely által valamely cselekvés

Jogikai lehetségének viszonya fejeztetik ki, el-

lentétben az indicativussal vagyis jelent móddal,
mely a tényleg megtörtént cselekvést fejezi ki.

Kötöny, kun vezér, 1. Kuthen.
Kötréteg, 1. Téglakötés.

Ktör (növ). 1. Saocifraga. — K.-fólók, 1. Saoci-

fragaceae.
Kötöröí, 1. Saxifraga.
Ktör gép, a makadám-utakra szükséges kö-

vek felaprózására alkalmas gép, melynek szer-

kezete egy pár kemény acél, rágó szájhoz ha-

sonlóan mköd, fogazott lapból áll, melyeknek
•'gyíkét egy exoentérrel mozgatottkönyökemolty
tartja mozgásban. A rágólapok közé dobott k-
ilarab minden rágás után valamivel kisebb dara-
bokra törik, míg végre a kell nagyságot elérve,

arágólapok alsó része közöttlev, megfelel nagy-
ságúra készített nyíláson kihull. Nagy munka-
képessége miatt útépítési célokra igen alkalmas.

Kötösor, l. Téglakötés.
Kötszer, folyékony v. pépszer anyag, mely

az összetartozó testek érintkezési lapjai köz(^ téve,

n megkeményedés után a két t<>8t(>t összetartja
és a hézagokat kitölti. Az építészetnél szokásos
K.-ek a vakolat, a gipsz és a cement ; famunká-
latoknál az enyv stb. A festészetben K.-nek azt az
anyagot nevezik, melyet azért kevemok a festék-
hez, hogy folyékony legyen é,s tapadjon : ilyen

K.-ek az olaj, a gyanta, a kence, az enyv stb. A

K. szerint sokféle a festészeti technika. L. m''>g

Ragaszlószer.
Kötöszóhalmozás, l. Poliszinddon.
Kötszók (conjuruMones), azon alakszók viigy

teszédrészocskék, melyek egész mcjndatoknak

gondolkozásl viszonyalt kifejezik s azokat egy-

mással összekapcsolják, tehát mondatviszony ít<)

szóknak is mondhatók, melyek nélkül a gondola-

tok összefüggése s egymásra való finomabb vo-

natkozása gyakran határozatlan, st érthetetlen

maradna. AK. nagyobbré.szt határozószókból szár-

maztak, st többen még a mai nyelvben Is határo-

zók (pl. részint, következleg, különben stb.). ügye-

sek névmásokból keletkeztek (pl. azonban, mialatt,

midn stb.), mások Igeszól alakok. Egyátalánrain-

den szó kötszóvá válhatlk, ha valamely egész

mondatra (nemcsak annak egyes elemeire) vonat-

kozik és azt más mondattal bizonyos vlszonylw

hozza. A K. v. mellérendelk, v. alárendelk, a

fogabnakat v. egymás mellé, v. egymással eUeii-

t^tbe helyezik, továbbá egymással hely és Idó,

mennyiség és minség, ok és okozat, módosság ós

egymástól való függés szerint viszonyítják (pl. a

feltétel viszonyát fejezik ki a feltételez monda-
tok, ezeknek kötszava a ha, stb.). A K. ez<>n

osztályai ismét alosztályokra ágazván, számuk
jelentékennyé növekedik és alapos, miden Irány-

ban való meghatározásuk a nyelvtudomány egyik

legszebb föladata. V. ö. Simonyi Zsigmond, A
magyar K., egyúttal az összeköti mondat elmé-

lete (akadémiai pályamunka, 3 kötet).

Kötszövet, az állati test négy alapszövetének

egyike. Nevét onnan kapta, hogy ez tartja össze

a többi szövetet és a szerveket, erre támaszkodik,

mint vázra (csontok, porcogók) az egész test.

Különféle rendeltetése szerint számos fajtája van,

de mind a mezoderraából (l. Embrió) ered, s mind-

nek közös kiindulási alapja az embrionális K.,

mely csak nyúlványos sejtekbl s ezeket egyb(>-

tartó enyvadó alapanyagból áll. Kifejldött álla-

potban három f csoportja van, a szorosabb érte-

lemben vett K., a porcogó (1. o.j és a csont (1. o.).

Mind a háronmak közös jellemvonása az enyvet
adó alapanyag (eoUagon, chondrln, glutin), s az

ebben elhelyezett sejtek és rostok. A szkebb ér-

telemben vett K.-ben a sejtek vagy Üx sejtek v.

vándorsejtek, a rostok enyvadó vagy rugalmas
rostok. A részek relatív mennyisége szerint a
K.-nek több alfaja van, ú. m. a kocsonyás K., a

laza K., a tömött rostos K., a rugalmas /v., a

recés vagy adenold K., a festékes A. ós a zsír-

szövet. A K. pathológiai szempontból is nagy
fontosságú, mert elssorban alkalmas gyularia

sok keletkezésére (phlegmone, szövetközti lob),

azután pótolja a más szöveteken támadt s;iz

eredeti szövet által ki nem töltött hiányokat »'\s

hézagokat (heg, forradás). Speciális fajtája a

K.-nek az idegrend.S7.er K.-e. a muroglia v. glia.

mely sok nyúlványa, ú. n. póksejtekbl, v'^'
ból stb. áll. Élesen elválasztandó a közön
K.-tl, mert nem mezodormálls, hanem az i.i« ^

sejtekkel egyenrangú ektodermálls eredet sz
vet. L. Nenroglia.
KötBzövetdaganat vagy rostdaganat a. m.

flbroma (1. o.).
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KötssöTeti gynladáf. 1. FlegmoM és Gtjula-

lUis.

KötszöTeÜ porcogó va^ry rostos potrog, l.

I'órcoQÓ.

KdtMsöTteép, 1. Kötés én kötóssSvés.

Kötött arák, kötött-szövm árúk, 1. Kötés
r.s kötöszövés. Kéme, Harisnyaártíc.
Kötött b«uéd. a verses elöadAs, amennyiben

az a ritmosés a metrum törvényeibeivan kötve

:

<>llonl>on a pnSzát köteOen heuÜwA nevesik.

Kötött birtok, 1. Birtokmegoulás.
Kötött forgalom, a kttlkaeekedelmi forgalom-

nak vámüírvi ellenönés alá eeö résw. L. Vám.
Kötött h. Ha ssilárd testet metogítdnk, ennek

liöfoka csak az olvadási pontig emelkedik s itt

me^Uapodik . mig csak az egész test c^ppfulyót^sá
nem lett Az a meleg tehát, melyet olvadó testtel,

pL jéggel közlünk, hömárövel ki nem mutatható s

falért nevezték el lappangó vagy K.-nck. Mai fel-

fogásunk szerint az (dvadó testtel közölt meleg
bels munkát v^ez, amomyiben a szilárd test

tömecsei köiött ai öesaefOggést lazítja, ket eg>'-

niástól távolabbra tereli s végre a i^árd testet

<seppfolyóvá változtatja. Az erre szükséges höt

most ólvaiási hnek nevezzük. Hasonló a dolog,

midn folyadékot addig hevítünk, mig végre

gzzé változtatjuk azt. Itt som elég a folyadékot

a forráqwntig hevíteni, hanem jelentékeny meny-
nyiségú h, az ú. n. jxirolgági h szüksiéges ah-

hoz, hogy a folyadék teljesen gzzé alakuljon.

Kzt a ht sem lehet hmérvel kimutatni, tehát

í'z is K.

Kötött játék ii«ne), 1. Kötés.
Kötött megbízás, I. Megbízás.
Kött, 1. 7^7.

Kötvas, az építési szerkezetekben használt,

mintegy 4—5 cm. széles és 1 cm. vastag szálvas

kovácsfrit vasból, melyet azért ha'^ználunk, hogj'

velev, bizonyos egynemfi anyagból készült szer-

keaeti alkatrésznek (pl. falnak) állóképességét,

Mitoonágát növdjflk, vag^' különböz szerkezeti

idkatnÍBieket (pl. falat és g^rendázatot) egymás-
boa k^pesoljtmk. Az építészetben különösen fal-

któ vaaukat ée gerendaköt vasakat Eülönböz-

tetOnk meg. FaJÚm vasakat (falkapcsok) jobb

(pítkezésnél az épület minden vastagabb falában
t's minden emelet-soron hflyezünk el, rendszerint

iu ablakok boltíve (közepének magasságában. A
K. a falnak egyik végétl a másikig ér és a két
végén áttolóval van a falazathoz ersítve. Min-

den K.-nak legalább Líj 2 darabból kell állania

(hogy a fal két végét össizehüzha-'ssuk), míg hosz-

szabb K.-ak több darabból is állhatnak. A gerenda-
kötvasakkal az épület födémének vas- v. fa-

gerendáit kötjük egymáshoz ée a falazathoz.

Körülbelül minden ablakpíUérközq[)érees geren-
dát kötünk iL'y be.

Kötözanyag (kertészeti), veeez és ennél id-
Hebb fáaréaaek megeröeitée^z leginkább fúz-

veesiö, hársfahánes, azövetsnlagok stb., hajtások
cs zöldréez^oiél : raílaháncs, hársfaháncs, kü-
lönféle sás és káka, szamócainda, papiros és juta-

fooál stb. használatos. Oltások lekötözéáébez

rafl»- és hársfaháttcsot, pi^irost, vásxnat és kau-
csok-ezalagot, pamntot, spárgát stb. -t szokás hasz-
nálni. L. még Köthánrs.

Kötzoéma (spárgaK I. Kenderfomás.
Kötözflanel, vékony félgyapju-szövet mind-

két oldalon borzosítva.

Kötösögés (gazé), vékony pamutszöv0t,amely-

nek sOrAségeinrocm. : 11/12, fonalainak anir.fln

száma : 20/24.

Kötözmoszelin. vékony pamntszövet, amely'
nek snistge pro cm.: 12/13, fonalainak ang
fin. száma : 40/48.

Kötözszerek azok az anyag(^, melyeket se-

bészi kötések elkészítésére ha.'^ználunk. A s^bek

fedésére a régebben alkalmazott anyagok hosszá

sorát (fagyapot, tzeg, juta, gyaluforgacs, homok
stb.) teljesen kiszorította a mull (gazé) és a gya-
pot (vatta). \z elbbit (1. Mullf vagy steriliziUva,

szárazon, vagy valamely ferttlenít anyaggal
átitatva szárazon (jodoform, vioform, xeroform),

vagy ferttlenít folyadékba (szublimát, karbol-

víz, borvíz) áztatva, nedvesen alkalmazzák. Az
ily módon elkészített gazét kisebb-nagyobb
négyszöglet darabokra vágva (törl) több réteg-

ben helyezzük a sebfelszinre vagy csíkokra vágva
vezetjüik be a sebUregekbe. A gyapotot ugyancsak
sterilizált állapotban, szárazon vagy antiszeptikus

oldatba áztatva használjuk. Párakötéseknél (1.

Kötés) a nedves vattára valamelyes vlzáthatat-

lan szövet (Billroth-batiszt, Mosetig-batiszt, gutta-

percha) kerül. A kötésrögzüési-e szolgál a pólya,

ritkább szövés szövetbl, kivált muUból, ritkáb-

ban oalicóból, tlanelból, vászonból készült 5—15
cm. széles, 5—10 méter hosszú, felgömbölyített

csík, melyet szabályos járatokkal a testfelszínre

csavarunk. A pólyák szorító hatásának fokozá-

sára ffummiszövésü pólyákat használunk ; a rög-

zít hatást pedig a pól^'ákba impregnált m^-
keményod anyagokkal (keTnénjltó gipsz) tehet-

jük tökéletesebbé. Ugyancsak rögzítésre szolgál-

nak a különböz ragtapaszok (1. Tapasz}. A kü-
lönleges célokat szolgáló kötésekhez különböz
segédeszközökre van szükség (l. Kötés).

Kötözvászon, lenfonals^ból sztt vászon,

amelynek srsége pro cm. : 17/18, fonalainak
metr. fln. száma : 20.

Köttse, község, 1. Kötcse.

Ktz a malmokban igen gyakran elforduló
speciális tzeset, amidón idegen tárgy jelenléte

(súrlódás) vagy a k üresjáráaa folytán az rl-
kben keletkezett szikra az rleményt meggjujtja.
Veszélyessége abban áll, hogy az rlk a venti-

lációs csatorna és felvonó révén ö.sszeköttetósben

áll az egész malommal s így a töz igen gyorsan
elterjedhet, ha idejében eleje nem vétetik. Els
teend a szélkerék megállitása és a szélcsatorna

átkutatása : azután elzárandó és megállítandó a
felvonó, bezárandó a garat és vi^g^ felemelend
az rlk. a hol a parázs oltására kevés víz hasz-

nálandó: a felvonót gondosan át k^ vii^álni
és kitiríteni.

Kötvény, 1. minden adóslevél., de különösen az,

amit az állam bocsát ki az adósságáról (állam-K.).

Mint értékpapiros m^jtestesiti a benne kifejezett

követelést, úgy hogy a követelés átruházása a
papírnak átruházásával történik. Az ily K. több-

nyire elmutat<)ra szól, azaz a követelést min-
denki ^vényesitheti, aki a K.-t felmutatja. Ka-
matozása a csatolt kamatearivények beváltásá-
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val történik. Vannak névre szóló ily K.-ek is,

ezekról törzskönyveket vezetnek s átruházásukat

Í8 a törzskönyvben vezetik keresztül. (Az angolok

a bemutatóra szóló K.-t feond-nak, a névre szóló

K.-t stock-n&k nevezik.) — 2. Biztosítási K. az

az okirat, amelyet a biztosítótársaság állít ki a

biztosítási ttgylet megkötésérl s amelynek alap-

ján a biztosított V. a kedvezményezett, illetleg a

K. birtokosa a szerzdésbl ored jogokat a biz-

tosítóval szemben érvényesítheti. L. Biztosítás.

— 8. Kereskedelmi K. az, amelyet keresked
állít ki ; erre nézve a keresk. törv. 261. §. 20.

bekezdése kimondja, hogy ha csak ellenkezje

magából az okmányból ki nem tnik, azt a keres-

kedelmi üzlet folytatásához tartozónak, tehát ma-

gát az ügyletet kereskedelmi ügj'letnek kell tekin-

teni. Annuitás az olyan K., amely bizonyos

számú éveken át egyenl évi összegben kamatot
és tkotörlosztóst magában foglaló részletekben

ílzetendö kökisöntartozásról szól.

Kötzier, Joseph Christoph, 1. Kessler.

Kötzsohenbroda, község Drezda szászoi-szági

ker. kapitányságban, az Élbe és vasút mellett,

11910) &í'i4 lak., számos nyaralóval. 1645 aug. 27.

a szászok és svédek itt kötöttek fegyverszünetet.

Köutak, 1. Ut.

Küszög, 1. G(ÚK)nuUszög.

Kvág, i<isk. Bihar vm. szalárdi j.-bau, iiwo)

495 oláh, tót és magyar lak. : u. p. Alsótótfalu,

u. t. Hagynuidfalva.

Kvigás (azeltt : Köjionéa), kisk. Truncsén
vm. zsohiai j.-ban, (i9io) 677 tót lak., iiostahiva-

tal; u. t. Rajeczfürd.
Kvágó (azeltt: Köponiha), kisk. Zemplén

vm. varannói j.-ban, (i9io) 313 t(')t lak. : u. p.

Csemornye, u. t. Szacsúr.

Kvágó csákány, 1. Csákány.
Kvágóhal, a vágó csík (Cobitis taenia L.)

népi(« iievo.

Kvágóörs, kisk. Zala vm. tapolczai j.-ban,

(1910) 21 i6 magyar lak., vasútállomás táviróhiva-

tallal (Kövágóörs—Révfülöp), posta-, távíró- és
távbeszélöhivatal.

Kvágószlls, kisk. Baranya vm. pécsi j.-ban,

(19101 7(Jí) maífyai' lak., postahivatallal; u. t. Pel-

lérd.

Köv&gótöttÖB (azeltt : Töttös), kisk. Baranya
vm. pécsi j.-ban, (1910) 499 magyar lak. : u. p. K-
vágószlls, u. t. Pellérd.

Kvár, 1. Kwár vára.
Kváralja (azeltt: Váralja), kisk. Süwtmúr

vm. nagysomkúti j.-ban, (1910) 697 oláh lak. ; u. p.

Kvárgara, u. t. Nagysomkút.
Kvárberencze (azeltt : Bereiwze), kisk. Szol-

nok-Doboka vm. kúpolnok monostori j.-ban, (i9io)

987 oláh lak. ; u. p. és u. t. Kápolnokmonostor.
Kvárfonácz, kisk. Szolnok-Doboka vm. kápol-

nokmonostori j.-ban, (1910) 796 oláh lak. ; u. p. és

u. t. Kái)ohi()kmonostor.

Kvárfüred, kisk. és fürdhely Szolnok-Doboka
vm. káiinliiokmonostori j.-ban, (1910) 801 oláh lak. ;

11. \). ts u. t. Kápolnokmonostor.
Kvárgara (azeltt ; Gátira), kisk. Szatmúr

vm. nagysomkutl j.-ban. (1910) 724 oláh és magyar
lak., postaügynökség: u. t. Nagysomknt. N'ovc-

zotes l)ronzlolPtoiif»I.

Kv&rgjertyáJiOB, kisk. Szolnok-Doboka vm.
kápolnokmonostori j.-ban, (1910) 318 oláh lak.

;

u. p. és u. t. Kápolnokmonostor.
Kvárhely (azeltt : Fodhragy), kisk. Nyitra

vm. nagytapolcsányi j.-ban, (1910) 446 tót ós német
lak. ; u. p. Nyitraperjés, u. t. Nagytapolcsány.

Kvárhosszúiala (azeltt : Hosszúfalu), kisk.

Szatmárvm. nagysomkutl j.-ban, (1910) 1104 oláh

és magyar lak., postahivatallal ; u. t. Kisfents.
Kvárkölcse, kisk. Rzatmár vm. nag>somkúti

j.-ban, (1910) 587 oláh lak. ; u. p. Szakállasfalva,

u. t. Nagysomkút.
Kvárremete, kisk. Szatmár vm. nagysomkúti

j.-ban, (1910) 1200 oláh és magyar lak., posta-

ügynökség ; u. t. Nagysomkút ; közelében Kvár
várának romjaival (i. Kvár vára).

Kvársolymos (azeltt: Kissolymosj, kisk.

Szolnok-Doboka vm. nagyilondai j.-ban, 09 lo)

247 oláh lak. ; u. p. Kocsoládfalva, u. t. Létka.

Kváf vára, Szatmár vmegyében, Kvárremete
(1. o.) mellett, a Lápos folyótól körülfolyt 407
m. magas hegyen vannak romjai. A vár 1390 kö-

rül épült; Zsigmond király alatt Drág máramarosi
fispán, a Drágflak sének birtoka. Drtígfy Gás-

pár magtalan elhalálozása után hol az erdélyi

fejedelmek, hol a Habsburgok kezén volt. Báthory
Zsigmond neje, Mária Krisztina ausztriai fher-
cegn, férjétl elváltán hosszabb idt töltött .1

várban. Utóbb a vár a császár kezére jutott, de

Bocskay István 1605. elfoglalta: 1613. Dóczy
András csellel bevetto a magyar király részére,

de Bethlen Gábor 1615. egyezmény útján 11. Má-
tyástól újra visszanyerte. Kvár eredetileg Közép-
szolnokmegyéhez tartozott, de a XVÍ. századi

végén Kvárvidék név alatt önálló közigazgatási

teillletté lett. II. Rákóczi Ferenc idején gróf

Teleki Mihály volt a fökapitíínya, ki a német
parancsnokot vasra verette. 1713-ban Rabutin
légberöpítteté a várat.

Kváxvidék, azeltt Magyaroi-szágnak (1849—
1860ig Erdélynek), egyik külön közigazgatási ke-

rülete, melynek területe 1089 km*, lakossága (i87o)

51,744 lélek volt. Székhelye Nagy-Somkút volt

Az 1876. XXXIII. t.-c. K.-et megszüntette, an-

nak területét részint Szolnok-Doboka, részint

Szatmár vmegyéhcz csatolta. K. Kvár várától

(1. 0.) vette nevét.

Kváry László. törttMiet- és statisztikai író,

született Tordán 1820 jul. 7.. megh. Kolozsvárt
1907 szept. 25. IRi^-ban az országos statisz-

tikai hivatal rendes tagja lett. Ugj'anezen év-

ben alapította az Ellenr c. politikai lapot.

A Magyar Tudományos Akadémia 18()3. vá-

lasztotta tagjává. Mvei : Székelyhonról (Kolozs-

vár lKt2) ; Erdélyország statisztikaijain. 0. 18-t7)

:

Erdély régiségei (Pest 1852) : Erdély természeti
ritkaságai (Kolozsvár 1853) ; Erdély mvezctesehli

családai (u. 0. 1854) : Erdéli/ története (Í—S. köt..

u. 0. 18Ö9--67) : Erdély története l848-49-l)ei>
(Pest 1861) ; A nm/yar családi és közéleti szoká-
sok és viseletek a nemzeti fejedelmek korálxm
(Koloz.svár 1861) ; Okmánytár ajz lS48-4ff-iki
erdélyi eseményekhez (u. 0. 1861) : Erdélyország
stíUisztikája (Kolozsvár (1874): A miiíennium
lefolyásának története (Budapest 1897) ; Brassói
százéves pályafutása (Kolozsvár 1897); Magyar-
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orsjóg története (Kolozsvár 1907.) A kolozsvári

e^ryetem 1908. a böloséezetí adományok tiszte-

letbeli doktorává avatta. V. ö. Márki, Emlék-
besiód K. L. folott lAkadfniia, 1010).

Kdreesea, kLsk. (iöniör é6 Kis-Hont vm. tor-

naijai j.-bnn. (1910) 31 1 uuMryar lak.. vasútálloiná«,

lN)stahivatal. u. t. Tornaija.

Kövecses lpor, a vontcsüvú ágyúk haszná-

lása 6ta \íut..tt lópor, melynek különböz nagy-

ságú, : u darabjait szitákkal választják

i'>ssze r. . . -/orint.

Köved laz.'iott: Kujed), kisk. Arad vm. tor-

n.>vai j. ban. (1910) 17^ oláh lak., postaliivatal.

u. p. Kurosbokt'iiy.

Kövegy, üa<;yk. Csanád vm. nagylaki j.-ban,

i^io) 837 maíryar lak., o. p. ós u. t. ^nádpalota.
Kövel (haiieuti. az ereszt háló alsó inára

kötött ki.s kövek.

KAvelö (&«v.), régi bányászelnevezés : tulaj-

li.Mikópen a ka4»limt-osop<jrtba tartozó ásványt
jflont. Tömött, frj'akran keményebb kaolinfélo-

- >>sealakú vaskos halmazokban féiszkeket és

•kettit ki ; sárga, fehér, húspiros. Ide tarto-

-iK ^ Szííszorszíisrban portlrtufában található ynie-

lln és camat. Elófordul a topázszirtben Schne-

•kenstein mellott Szászországban: a malaflrban

ainsdorf közelében ; az ónérctelepekon Zinn-

\. ald-. Schlaggenwaldban (Szászország) : Neurode
mellett (ú. n. pholerit). L. még Kaolinü, Nakrit.
Kdvend (Kivend), kisk. Torda-Aranyos \m.

tordai j.-ban, (i»io) 1015 magyar lak. K. egjike

volt a régi Aranyos-szék fhelyeinek. Tiszta szé-

kely knég, lakói mind unitárínsok. ü. p. Bá-
gyon, n. t. Torda.

Kövér, 1. Urna. írón, szül. Budapesten 1862.

Atyja K. Lajos, Ismert nev drámaíró volt,

anyja Komlóssy Ida. ünnepelt színmvészn, aki

leányát szintén a szini pályára nevelte s vidéki

színpadokon egypárszor föl is léptette. K. azon-

ban nem a sz&ésset, hanem az irodalom iránt

vi.4oltetett vonzalommal, s Jókaitól buzdítva mind
nagyobb szorgalommal dolgozott a fvárosi szép-

irodalmi lapokba,' idnként mint rendes munka-
társuk. Elbetizéléíieinek száma meghaladja a más-
félszázat ; önállóan megjelent regényei közül
novezetesebbek ; Damáz Margit (1892); Vad-
rózsa kiw^^">"i '1í*94, mindkett Jókai elsza-
vával): A' '

/ (1897): MartfU férje (1898);

Rh^z Miv^ ;
ji).

2. K. István í.l(í>«/iM^>,sunnai érsek és a me-
í^liitarísták kongregációjának 3-ik fapátja, sztU.
I iyorgyó-Szt.-MÍkl^n (Csík) 1740 nov. 20., megh.
\ i'lencében 1824 jan. 29. 1763-ban pappá szen-
tolték Velencében, ahol késbb a kolostori ne-

velintézet igazgatásával bízták meg. A francia

habom kitörése után Erdélybe küldték, hogy
Tt faj- és hitrokonait szónoklatai által vi-

irasztalja s ersítse. Itt 1799-ig élt, midn I.

Ntván fapát haláláról érf>sült és az új apát
választására Velencébe hívták. Megérkezvén,
1800 nov. 10. a kongregáció tagjai t vá-
lasztották meg egyhansnilag //. István névvel f-
apáttá. VII. Pius pápa 180+. sunnai érsekké
nevezte ki s szentelte föl. Általános földleírást írt

1786. örmény nyelven dl kötet). Lefordította

s kiadta a szentírást •.nn.-nv inoívci; az ó-tes-

tsmentomot négy, az újat bárom kötetben. Meg-
írta továbbá Mechitar Péter els apát törté-

netét.

3. A'. Imjos, színmíró, szül. Rátóton (Temes)

1825., megh. Pesten 1863 ápr. 11. Iskoláit Ara-
don, Nagyváradon, Pesten elvégezvén. metf>ei

szolgálatba lépett, élénk részt vett az ellenzék

küzdelmeiben, s 1&Í8. honvédnek állt. A szabad-

ságharc befejezte után az osztrák hadaoregbe so-

rozták s két évig Olaszországban katonáskodott.

1851-ben tért haza, az írói pályára lépett s kez-

detben több jeles novellával keltett ügyeimet.
1853-ban lépett föl mint drámaíró Este és reggel

cím vígjátékával s attól fogva majd minden év-

ben egy pár új színmvel adta jelét fejld tehetse-

gének. A francia 8cribe-et választotta mintájául,

s inkább szinszwüs^ és gazdag lelemény által

tnt ki, mint költi ereje vagy jellemrajzoló te-

hetsége által. A színpadtól késbb elvonta a zsur-

nalisztika. Szerkesztette a Trombitát és a Jövt s

e két lap fölemésztette életkedvét .s vagyona jó

részét Elégületlen, bús lett s közbejött betegsé-

gét csak súlyosbította mveinek hanyath) si-

kere. Nevezetesebb vígjátékai: Csak kitartás.

Nm meghalt, Hilség htlenségbl ; drámái : Goe-

lestinn, (iazfiagság és szegénység. Összes darabjai,

melyeknek nagy része színre került a Nemzeti
Színházban, megjelentek összegyjtve K. Imjos
színmüvei (4 köt., 1860). Neje Komlóssy Ida (1. o.).

V. ö. Baifer József, A magyar drámairodalom
története (1897).

Kövér betúk, a könyvnyomtatásban azok a be-

tk, amelyek a közönséges könyvhetüktl ali^
vonalaiknak .'^kkal vastagabb volta által külön-

böznek (pl. azok a betUk^ amelyekbl e lexikon

címszavai vannak szedve). E két betüvastagság

között van még egy átmeneti is : a félkövér.

Kövériarkú juh, melynek faroktöve körül a
br alatti kötszövetbe sok zsír rakódott le.

Ezt a fajtacsoportot Francia-, Ola.sz-, Török- ós

Oroszorsz^ déli részén, továbbá Perzsiában és

Észak-Afrikában él számas fajta képviseli, ilyen

az asztrakánjuh a krimi félszigeten DéMJrosz-
országban, mely az ismeretes asztrakán v. krimi

báránybröket .szolgáltatja.

Kövérít kúra, 1. Hízókúra.
Kövér növények, a. m. húsos növények (1. o.).

Kövérség, 1. kihízás.
Kövér víz, természetes haltáplálékban gaz-

dag víz.

Köves ihaiáMat), az öregfaáló fölfejésénél az a

legény, ki a háló alsó inát szedi.

Köves (azeltt : Kolhócz), kisk. Zemplén vm.
sztropkói j.-ban, (i»io) 121 mtén lak., n. p. és

u. t. Sztropkó.

Kövesd, kisk. Bihar vm. élesdi j.-ban, (i»io)

618 oláh lak., u. p. és u. t. Élesd.

Kövesdivir.Nagykövesd (1. o.) mellettZemplén
vmegyében i'omjaiban hever. 1323-tól száz óvig

a sóvári Sós- és Szerdahelyi-családok közös bir-

toka. 1444— 47-ig a Pálócziak tartják elfoglalva,

hihetleg valami követelés fejében. 14ö0-ben

Hunyadi .lános elrendelte, hogy mintán Szerda-

helyi Miklós és János a K.-t a csehek ellen nem
tudják megoltalmazni, adassék át Sée Oyöi^-
nek, Istvánnak és Mlklsnak. De a vár mind-
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amellett már a következ évben mégLs a csehek

kezébe esett, kiktl Mátj-ás király 1459. fegy-

verrel vette vissza. A XVI. sz.-ban a Bocskal-

családó. Leromboltatott 1673-ban.

Kövesedés, 1. KöiniletekésKörtef'aihetegsí'^gei).

Kövesegyháza, kisk. Bihar vm. szalárdi j.-ban,

(1910) 259 oláh ós magyar lak., u. p. ó.s u. t. Hagy-

mádfalva.
Kötésés, 1. Gliptika.

Kövesfalva (azeltt : Kamiotika), kisk. Szepes

vm. olublói j.-ban, (i9io) 1215 rutén lak.; posta-

hivatallal, u. t. önózda.

Köveakál (azeltt: Köveskálla), kisk. Zala

vm. tapolczai j.-ban, (i9io) 1086 magyar lak.;

vasútiUlomás, posta- és táviróhivatal.

Kövesk (azeltt : Kamencsan), kisk. Trencsén

vm. puhói j.-ban, (i9io) 320 tót lak. : u. p. Bolesó,

u. t. Nemsó.
Köveskút, kLsk. Vas vm. szombathelyi j.-ban,

(1910) 509 magyar lak. ; u. p. és u. t. Acsád.

Kövesliget, kisk. Máramaros vm. huszti j.-ban,

(1910) 3936 rutén, német és magyar laK.
;
posta-

hivatallal, u. t. Handalbustyaháza.

Kövesligethy Badó, csillagász, szül.Veronában

1862 szept. 1. A bécsi ogyotemen 1884. nyerte el

a doktori fokozatot. 1883-ban az ógyallai caillag-

vizsgáló obszervátora volt. 1890-ben egjotomi

magántanár, 1897. nyilv. rendkívüli tanár, 1904.

a kozmográfia és geofizika nyilv. rendes tanára.

1895-ben a Magy. Tud. Akadémia levelez, 1909.

rendes tagjává választotta.Az Adria-kutató bizott-

ság ügyvezet elnöke. Egyideig az ógyallai asz-

trofizikai obszervatórium aligazgatója volt. 1906
óta az Association Internationale de Sismologie

titkára. Ugyanebben az évben létesítette Buda-
pesten a Magyar Földrengési Számoló Intézetet

Ó8 az egyetemi li'öldrengósi Obszervatóriumot.

1897—1914-ig a Mat.-flzikai liapok ügy\iv tit-

kára, a Beitráge zur Goophysik szerkesztségé-

nek tagja. A kereskedelmi tanárképz igazgatója.

1914. sorozatos eladásokat tartott Rómában az

ottani egyetem meghívására. Számos csillagá-

szati, asztrofizikai és szeizmológiai értekezései, az

ógyallai obszervatórium évkönyvveiben, a Magy.
Tudományos Akadémia Értekezéseiben, a Term.-
Tud. Társ. Közlönyében, a Földrajzi Közlemé-
nyekben, Mat.-fizikai Lapokban, Astronom. Nach-
richten-ben, az angol Royal Society Monthly No-
tioos-ében, a Beiti*age zur Geophysik-ban és egyéb
külföldi lapokban jelentek meg. Egyéb müvei

:

Grundzüge einer theoretischen Spektralanalyse

(Halle a. S. 1890) ; A mathematikai és csillagá-

szati földrajz kézikönyve (Budapest 1899) ; Seis-

monomia (Modena 1906, latinul) ; A világegye-

tem (Mveltség könyvtára, Budapest 1006).

Magyarra fordította G. H. Darwinnak A tenger-

járás és rokontünemények naprendszerünkben c.

mvét (u. o. 1904, Term. Tud. Társ.).

Kövesmocsár (azeltt : Mocsár), kisk. Bars
vra. garamszontkereszti j.-ban, (t9io) 569 tót lak.

;

n. p. és u. t. Selnieczbánya.

Kövesay, l.Alheii, szinósz és színmíró, szül.

Kótnjon (Sziibolcs) 1860 okt. 6. 1877-bon a ko-

lozsvári Nemzeti Színház fcigja lett. majd mint
rendez és'szinigazgatíj mködött a vidéken s az
óbudai Kisfaludyszlnháznál, utóbb a kecskeméti,

végül a pécsi Nemzeti Színház igazgatója lett.

Sok színmvet fordított (köztük a nagy siker

Sulamühot, Goldfaden operáját) s több eredeti

operett-szöveget és életképet írt, melyek közül

legnagyobb színi sikert arattak : A diumista :

Goldstein Számi, az új honpolgár ; A talmi lier-

cegnö ; Diplomás kisasszonyok ; Háromláh ka-

pitány ; Nincsenek már gyermekek. Keser
mézeshetek c. vígjátéka nyomtatásban is meg-

jelent (1908).

2. K. Kálmán, Császár Ferenc (l. o.) írói álneve,

különösön kritikai cUckei alatt.

Köveslt erdk (geoi.). Többnyire kovásodott

fatörzsek felhalmozódása bizonyos elmálló vagy
erodált rétegek felszínén. Ilyenek vannak nálunk
is a kamaraerdi alsó mediterrán rétegek terü-

letén Budafok és Törökbálint közt, Tarnócz

(Nógrád vm.) határában stb. Híresek a mokattanii

(Kairó) K. és Arizonában a megkövesedett fa-

törzsek.

Követ, 1. Követek és Országgylés.
Követek. A K. az államoknak képviseli kül-

földön,'ahol államuk külügyeinek intézésével fog-

lalkoznak. Ha az államok egyenlségét elvileg

el kell ismerni, ebbl folyik a K. egyenlsége is.

A K. akja-editálá.sa, képviseleti jellege és a szei--

tartások szempontjából azonban az egyes K.-ek

köztvannak különbségek. Az aacheni kongresszus

óta (1818 nov. 21.) négy követségi osztályt ktllíin

böztetünk meg. Az ehöbe tartoznak a világi

nagy-K. (Botschafter, ambassadours) ós a pápai

nagy-K., akik ha megbízásuk ideiglenes, legátu-

soknak (legatí dati, legati a latere, l. de lateit>.

oldal-K.), ha pedig állandó, nunciusoknak (legati

missi, Nuntii apostoliéi) neveztetnek. Ha a nun
cins blbomok lesz, a nagykövetség ügyeit csak

mint pronuntius (prononce) viheti. Az els osz-

tályba tartozó ezen K. állását jellemzi, hogy k
az elfogadó állam fejénél vannak akkreditálva s

hogy képviseleti jellegük (caractérereprósentatif)

van, azaz, hogy nemcsak államukat, hanem az

államf személyét is képviselik (L'ambassadeur

représente le souveraín dans sa persoune et dans

sa dignitó). Ez a gondolat nincs következetesen

keresztülvlve, de ebbl mégis a következ jogok

folynak : 1. jog ünnepélyes kihallgatásra az ál

lamfnól s annak nejénél ; 2. a föveg feltételé-

nek joga a kihallgatáson (a felszólítást erre lx>

.szokták várni) ; 3. jog arra, hogy a nagykövet n

külügyi hivatal v. minisztérium megkerülésével
magával az államfvel tárgyalhasson (ennek

csak abszolút államokban van még értéke) ; 4. az

excellencia (eminentia) címzésre való jog ; 5. jog

arra, hogy a nagykövet a székhelyén lev dipl.

testület tagjaitól követelhesse az els látogatá.st

(droit de la premiere visite) ; 6. jog arra, hogy a

nagykövet fogadótermében mennyezetet (dais.

alatta trónszéket) állíthasson fel ; 7. ünnepélyes
alkalmakkor hatlovas fogaton járhasson s a lo

vak fejére piros selyem bojtokat (flocchi) alkal

mazhasííon (hercegi és bíbornoki praerogativai.

A második osztályba tartoznak a meghatalma
zott miniszterek, a rendes és rendkívíili K. A/
ebbe az osztályba tartozó K. nm ketts címet vi

selnek: Envoyé extraordinain? ot Ministre pléni

potentiairt». Ide tartoznak nz intoruunrinsok i> ;
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a pápának kii^bb államokba (Németalföld, dél-

amerikai köftáraaságok) küldött követei. Ezek
sgintén as fogadó áUam fejénél vannak akkre-

ditálva, de képviseleti jellegflk s ebbl folyólag

a fenti jogaik nincsenek ; udvariasságból azon-

bau nekik Is megadják az ezoeUencia címet. A
harnuuUkoBití)ly\» tartoznak azok a miniszter-

rezidensek, akik az eifc^adó állam fejénél vau
nak akkreditálva (olasse intermé<liaire). A negye-

dik osztályba tartoznak a kaiüg^minisztériam-
uál akkreditált mlniszterrezídenüek. a közönsé-

ges rezidensek és Keleten a konzulok. .\ iL kikül-

désük idkalmával megbízólevelet (literae creden-

tialee, lettre de créanoe, Beglaubignngsschrelben)
kapnak, amelyet az 1—3. osztályba tartozó K. az

államfnek, a i. osztályba tartozók a külüg>-

miniatamdc adnak át. Ha a követ megérkezik
saéiMtjféte, nröl a külügyminisztériumot a meg-
bízólevél máííolatának csatolása mellett értesíti

s kettd útlevelét a külügyminisztériumban le-

teszi. A K. lielyi rangsora ugyanazon rangosz-

tályá más K.kel szemben ezen értesítés keltétl
(apréti la date de la notification de lenr arrivée)

számítódik. .\ K.-et az immunitás (1. alább) attól

a pillanattól fogva illeti meg, amint az elfogadó

állam területére lépnek. A K.-et hivatásuk gya-
korlására az ált. jog attól a pillanattól kezdve
illeti meg, amikor megbízólevelük átvétetett. A
hivatalos érintkezést azonban szokás szerint csak
az els látogatás megtörténte után kezdhetik
meg. A K. immunitása alatt az ú. n. négy anyagi
küvetöégijogot értjük, a sérthetetlenséget, exterri-

turialitást, igazságszolgáltatási jogot és a val-

lás szabad gyakorlatának jogát. A sérthetetlen-

s^ alatt azt értjük, hogy a K. személyét meg-
támadások ellen jobban védi a büntettörvény,
mint másokat. Az igazságszolgáltatási jog ma
nagyon szkkörü, csak a Keleten van meg egé-

szében, azonban ott is a konzulok gyakorolják.

Fel lehetnek ruházva a K. a polgári házasság-
kötés jogával. .\ mi követségeink közül ily joga
a teheráninak i^ tokióinak van (20,000/906 k.

m. SS. rend.). A vallás szabad gyakorlatának joga
csak ott fontos, ahol ninci< vallásszabadság. A kö-

vet fdadata ápolni a jó egyetértést hazája és az
elfogadó állam közt, továbbá az elfogadó állam-
ban mindent ílgyelemmel kísérni, ami a követ
hasáját, ennek érdekeit, továbbá honfitársainak

éidekeit érintheti, feltéve, hogj- ily érdek nem
pasztán magánérdek, hanem általánosabb jelcn-

MeégA. A követ mködése megsznik, ha a Icüld
és az elfogadó állam közt háború tör ki vagy ezek
egyikében a fhatalom tönkre megy ; ha vissza-

hívják írappol, visszahívólevél a. m. lettre de
'

:t); ha kiutasítják (expuMon),
.tólagosan,az útlevelek vissza-

adása által 1^ ; ha a követ maga szakítja meg az
éaintteaést (rupture) és végül, ha a követ meg-
haL Nem szúnik meg a K. mködése, hanem csak
szttnetel, ha valamely okból a diplomáciai érint-

kezés folytatása ideiglenesen nem látszik célsze-

rnek.
Követek táblAia, L OruággyUét.
Követel, 1. Ádétság és FSMityvek.
Követelés az az «Bng,mdye(ta hitelesö adó-

sával szemben követel, azaz an^y Qssaeggel az

adós a hiteleznek tartozik. K.-nek nevezik még
azoknak a tételeknek összegét, melyek egyszámla
aküvetelo uldalán vanmüc, szemben azokkal a
tételekkel, melyek a «tartozik» oldalon szere-

pelnek.

Követelések lefoglalása, 1. Viarehajtás.
Követeléai verseny dó^porti, l. Ctaimingstakes
Következés, logikai értelemben két tétel közül

az, meljnek a másik alapul szolgál : ratio et con-

secutio, alap-ok (okadat)és K. A K. következik az
alap-okból ; ha ez adva van, a K. szükségkép fo-

Ij-ik belle. L. Ok ós Okság.
KöYetkezetesfkonzeki-etisJ, ami logikai szük-

ségességgel kapcsolatos; vagy az a cselekvés,

mely változatlanul egy alapelv szerint meg>'
végbe ; az ellenkez következetlen, inkonzekvens.

Következtetés, neve a gondolkodás ama m
voletének. moly által adott ítéletekbl új ítéletet

származtatunk. A K.-t két fajra szokás osztani

:

az egjik az egjetemesbl a részlegeshez vagj-

gyeshez jnt, ez a szillogizmus a szó szoros ér-

telmében; a másik a részlegesbi indul s az
egyetemesre következtet, ez az indukció (1. o.).

Némelyek még az nnal(ígia-K.-t (1. Analogizmust
is külön fajnak tekintik, amely az egyesbl v.

részlegesbl más egyesre v. részlegesre következ-
tet. Minden szillogizmus két ítélet egj-bekaiK-solá-

.sából áll s az összetettebb formák is erre az egj-
szerüre vezethetk vissza, illetóleg ily egyszerek-
bl állanak. Két ítélet pedig csak akkor kapcsol-

ható egybe, ha közös fogalom találtatik bennük.
A két ítéletnek a közös ifogalom által közvetített

kapcsolata az a mvelet, melyet szili. K.-nek ne-
vezünk. A szillogizmusnak különböz fajtáit, e
fajták jelzését, érvényességük föltételeit a köz^
korban Aristoteles tanítása alapján, kinek elmé-
letét lényegesen nem módosíthatták, nagj' és

pedantikus gonddal állították össze és egy mester-
séges formalisztikus rendszerré fejlesztették bar-

bár szimbolikával, melynek a skolasztikusok szr-
szálhasogató vitatkozásaikban nagy hasznát vet-

ték, E visszaélések okozták, hogy az újkorban
mind Descartes, mind Bacon egyaránt a tudó
mányos haladás akadályának tí>kintették a szillo-

gizmust s haszontalannak, értéktelennek njnlvá-

nítván, hévvel küzdöttek ellene. Minthogj- a közép-
kori terminológia még ma is fennáll, ennek meg-
értésére a következkrl kell tudomást venni. A
két ítéletet, melybl következtetünk, dözmények-
nek, premi.sszáknak nevezik ; a leszármaztatott új
ítéletet következménynek (conclusio), a két elz-
ményes itelet közös f(^almát középs fogalomnak
(terminus medius), a következm^y alanyát alsó
(terminus minor), állítmányát ^e/s (terminus ma-
jor) fogalomnak. Ennek alapján azután az elz-
mények két Ítéletét is megkülönböztethetjük egj-
mástól. Amelyikben a fels fogalom, a major, fog-

laltatik, annak a neve/'e^<€^(propositio majw).
amelyikben a minor fordul el, az az alsó tétel

(propositio minor) s a következménj't most job-

ban záró tételnek (oonclnsio) nevezhetjük. A kö-

z^>sö fogalom, melynek jeleM (medius), az elz-
ményekben négyfélekép fordulhat el : 1. lehet a
fels teteiben alany, az alsóban állítmány ; 2- a

fels és alsó tételben állítmány : .3. a fels és alsó

teteiben alany : 4. a fel.<: tételben állítmány, az
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;ü8ó tételben alany ;
jelezzük a niinort ,S'Szel (sub-

jectnm), a majort P-vel (praedicatum), akkor a

négyfólo szillogizmnsnak ez lesz a szkéraája

:

I. M P II. P M III. M P IV. P M
S M S M M^S .M_S

"

S P8 P S P S P

Hogy e szkómában mindig a propositio major van
elsnek írva, hagyományos rend, melynek alapja

az, hogy az állítmány fogalmának köro rendesen

a tágabbik. K különböz formáit a szillogizmus-

nak nevezik figuráknak, s amint jeleztük, úgy
számozzák (els, második, harmadik, negyedik
figura). A három els Aristotelestöl származik : a
negyediket Galonusnak tulajdonítják.

Igen egyszer elmélkedés útján mogállapít-

liatni, hogy minden figurában mely föltételek

mellett van érvényes K. Nyilvánvaló, hogy ha
mindkét elzmény tagadó, nem következhetik

senmii, mert hiszen ez esetben a középs fogalom,
melynek feladata a két összekapcsolandó fogalom
közt közvetíteni, egyikkel sem lévén összekap-

csolva, nem is közvetíthet semmit (ex mere nega-
tivis nihil sequitur). Hasonlókép csupa részleges

(elzményekbl som következik semmi, mert a
középs fogalom csak részben lévén összekap-

csolva a két fogalommal, nem tudhatni, hogy
vájjon ugyanaz a része van (v. nincs) összekap-
csolva mindkét fogalommal (ex mere particula-

ribus nihil sequitur.) Mellzve egyebeket, csak az
eredményt közöljük, t. i., hogy az els figura sze-

rint csak akkor lehet következtetni, ha a fels
tétel egyetemes, az alsó pedig állító, azaz négy
esetben. Ha az egyetemesen igenl ítéletet a-val,

azegyetemesen tagadót e-vei,a részlegesen igenlöt

i-vel, a részlegesen tagadót o-val jelezzük, ama
négy eset a következ : 1. a a, 2. e a, 3. a i, i. e i ;

a záró tétel e figurában a fels tétel mennyiségét,
az alsó minségét követi, tehát lesz : 1. a, 2. e, 3.

/, 4. 0. A skolasztikusok az egyes eseteket módú-
soknak nevezték s jobb emlékezetben tartás vé-
gett szókat csináltak, melyeknek magánhangzói
közül az els és második az elzményeknek, az
utolsó a zárótételnek mennyiségét és minségét
jelzi; ezek: Barbara, Gelarent, Darii, Ferio.
Barbara tehát az els figura els módusa, pl. Min-
den szerves lény halandó, az emberek szerves
lények, tehát halandók, szkémában

MaP|SaM|8aP.
A többi figurák módusaira nézve megjegyzend,
hogy mind visszavezethetk az els figura módu-
saira, ámbár magukban is bizonyító erejek.

Kddlg csak azt az esetet tekintettük, melyben
a premisszák mind kategorikus ítéletek. Kzekben
a bizonyító er a subsumtio (alárendelés) elvén
alapul, amely a régi logikában a dictinn de omni
et nullonéy alatt ismeretes, ami valamely nemrl
áll, a nem összes fajairól is áll ; ami a nemre nézve
nem Ali, a fajokról stMn állhat. Knnek helyébe
Wnndt ozt az általánosabb törvényt ajánlja:
Ha különböz ítéletek közös fogalmak útján vi-

szímyba kerülnek egymással, ez itc'letek nem kö-
zös fogalmai is új lt<Metben kifejezett viszonyba
jutnak. Valamely általánosabb formulára azért
van szükség, mert nomcsak kategorikus Ítéletek
vannak, tehát a K. ok e .szempontból is különbö-

zk. Ha valamely elözményes tétel problematikus,
a záró tétel is az lesz. Ha a fels s alsó tétel, vagy
csak az egyik feltételes, hipotetikus, a záró tétel-

ben is a föltételesség jut kifejezésre. Itt megkülön-
böztetjük a niodits ponenst és a modiis tollevst.

Ezek szkómája a következ : ha A van, J5 is van ;

A van, ennélfogvaB is van ; ha A van, B is van

;

A nincs, ennélfogva!? sincs. Az elzmények lehet-

nek továbbá szétválasztok (diszjunktivok). A v.

Bv. C; de A~G, ennélfogva nem lehet B ; A
V. B V. C, de nem (J, ennélfogva csak B lehet

:

e két mód így neveztetik : modus pmendo toUens,

niodus tollewloponens. Ha a fels tétel föltételes és

szétválasztó (ha A van, akkor v. B v. C), szár-

mazik a lemnui, amely aszerint, hogy liány lehe-

tség van fölsorolva, dilemma (kett), trUemma
(három), polilemma (sok), amely szarvas okos-

kodásnak (syllogismus comutus) is neveztetik,

mert bármily lehetö.séget is választ az ellenfél,

ugyanaz a következmény fogja meg.
Összetett K.-ek több oly egyszerit K.-böl álla-

nak, melyeknek közös tételeik vannak. Ha a té-

telek mind felsoroltatnak, az összetett K. neve
K. lánca (catena syllogismorum) ; ezeknél az egyik
K. záró tétele a következnek fels tétele; az
elbbi prosyllogismus, az utóbbi episyUoffismus.
Ha egyszer K.-ben egyik premisszát elhagyjuk
(csak gondoljuk, de ki nem fejezzük), e K. neve
enthymema, ha az összetett K. egyes tételeit

összevonjuk, származik az epü'herema. Ha a lánc
olykép egyszerüsíttetik, hogy minden egj'szei' K.
benne enthymemává vonatik össze, keletkezik a
lánc-K. (soritos). Ha a K. formai tekintetben hibás
(fallacia), parahgizmus (álokoskodás) a neve, ha
tévedés forog fenn ; ha szándékos a csalás, sí'o/íIí-

MW.w«í;neveztetik,Alegközönsége.sebb hibák azok,
melyek egy kifejezés többértelmségébl szár-

maznak, vagy pedig a fogalmak körének hamis
felfogásából erednek. A többértelmségbl eredt
hibák többnyire három fogalom helyett négj'et
használnak fel K.-re (quatemio terminorum). V.
ö. Mill Logikáját, ford. Szász Béla.

KÖTetségek. A K. intézményének kifejldése
az ad hoc követek küldésének szokásából fejl-
dött ki. Ily ad hoc követek küldése már Salamon
király idejében ismeretes volt. Az els álland(')

követséget a milanói herceg tartotta a genuai
köztársaságnál (1456). Velence és Firenze Olasz-
ország liatárain túl is elterjesztették az állandíí

K. intézményét. Katolikus Ferdinánd (1466—
1516) idején az állandó K. intézménye Nyugat-
os Közóp-Kurópában már ki volt fejldve ; a K.
intézménye azonban szilárd alakot csak XIV. La-
jos francia király alatt nyert. V. ö. Hilhler,
Magistraturen des völkerrechtlichen Verkelirs
(Boriin).

Követségi jog szubjektív értelemben az a jog,

amelynél fogva valaki követekot küldhet tVs fo-

gadhat (aktiv és passzív K.), objektív érteleml>en
pedig azoknak a szabályoknak összesége, amelyek
az államoknak diplomáciai érintkezését saabá-
lyozzák. E szabályok egy része a nemzetközi
jogba, más része az államjogba tartozik. A kö-
vetnek állása is ketts, kinevezése alapján állami
tisztvisel, külföldi államban mködése folytiin

a nemzetközi jognak közvetlen alanya. A K. azt
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ilJetl meg, akit a szuverenitás megOlei. Baen ál-

talános szaltáiy al<Sl kivétol a pápa. A pápát csak

a szuverenitás attribútumai illetik meg azóta,

hog)' világi hatalma ino^szllnt ; aktív és passzív

K.-a azonban megmaradt. Nemzetközi kötelesség

nincs arra, hogy valamely állam más állam kö-

\-eteit beboosásMi : Kun.)pában azonban ezt meg-
t<*6zik. Keleton (» celWd szorzödés<»k voltak szük-

ségesek. A követek kiküldése eltt meg szokták

kérdezni az elfogadó államot, hogy a követ sze-

mélye ellen nines-o kifogás (Dcmande d'agrc-

iilion). A kifogást nem kell megokolni. A recipro-

citás gondolata, nevezetesen, hogy- mindegyik
állam olyan rangi'i követeket küldjön a másik-

hoz, mint ez hozzá, nincs általánosan elismerve.

I'jabb idben csuk a nagyhatalmak fogadnak el

nagyköveteket egymást<')l, a pápa pedig csak a

nagy katolikus államoktól fogad el nagykövete-

ket. (V. ö. Hiililer, Magistraturen des völkerrecht-

iichen Verkehrs. Berlin). A követek helyi rang-

sora ugyanazon ranga^iztályú má« követekkel
szemben a megbízólevél keltétl (date) számí-

t^Mik. A követségi jogot kiegészíti a követnek
nemzetközi jogállása, személyi és dologi külön-

Jogai. amelyeknek az eli.smert'."<o különösen a
Keleten annyira ment, hogy az egész kerület,

amelyben a követ lakott, a helyi hat<>ságok hatás-

köre alól kivétetett. Ez a jiLs franchisiao v. quar-

torlornm.

Követségitanácsos (ném. Legatioii arat). Követ
niellett alkalmazott magasabb rangú hivatalnok
tímo. A K.-nál kisebb rangú a köi'ctségi titkár.

Kövezés (lat. Inpidatio). 1. Megkik'ezé.t.

Köveset a kvel készült útburkolat. A K. célja,

hogy az utakat minden idbon használható álla-

potban tartja. A legelterjedtebb kburkolat a
makadám (föltalálója Mac Adam után), mely Ití

—

20 cm. vastag terméskalapzatból és erre terített

/nzott kboritásból áll. .\ kanyag a helyi viszo-

nyokhoz kép<«t mészk vagy más kanyag, na-

gyobb forgalomnál gránit vag>' bazalt. Az alapo-

zás fölé beágyazott zúzott követ gözhengerrel

lehengerlik, míg a k teljesen nem kötött, l^og-

újabban a makadamutakat a por- és sárképzödés

megakadályozása végett kátrányozzák. A maka-
dámút föntartása dráea és nagy gondot kíván.

Kzért makadarautak helyett újabban ú. n. kLskö-

burkolatot alkalmaznak. Kisk-burkolat alatt sza-

l)álytalan alakú. minden irányban 8—lOcm. nagy-
ságú kövekbl álló, zx'izott k- vagj' betonalap-

zaton alacsony homokágj'azatba fektetett burko-

latokat értüuk. A kösorok között csak nagyon
kicsiny hézagok vannak, melyek rendesen ív-

alakban haladnak. A hézagokba tlnom kvarc-

homokot mosnak l)e. Forgalmasabb utakon ú. n.

fejkökövezetet szoktak alkalmazni, mely 8—10
cm. vastag folyamkavics-ágj'azaton nyugszik és

<'Z alatt rendesen még alapzattal hir. A fejknek
fels lapja 18/18 cm. méret négyszög, alsó lapja

a felsvel párhuz^amos és ennek -/«-ada, ngj' hogy
ak csonka gúlaalakú. Nagyobb forgalommal biró

utakon kockakövekot alkabnaznak, melyeknek
mérete Budapesten 18/18/18 em. A kockakövezet
S—10 cm. vastag kavicságyazaton és ez alatt

16—20 cm. vastag lehengerelt zúzott kö- vagy
betonrétegen nyugszik, k franciák, angolok és

németek a kookák helyett 8—10 om. széles, 16—
20 cm. hosszú, 9—18 cm. magas kövekkel kövez-

nek és pedig rendesen egyenes sorokban, míg ná-

lunk \h fokú Hzög alatt köveznek. A kocslút-kö-

vozetek hézagait rostált kavicx>sal töltik meg,
úgj' ht>gy azt a hézagokba besöpri k, lK»rao.<5sák és

tömóva.><akkal betömik, közbe a köveket az ágya-
zatba ersen l)edöngölik addig, mig azok ágyuk-
ban többé nem mozognak. Budapesten a 90-e«

évek kezdetéig a nagyforgalmú utakon. így a
körutakon gránit-, a többi utcákban trachitkoc-

kákkal következtek. A 9U-f's mek vége óta a
különlMJz hazai bazaltokkal a külföldi gránit-

k<x>kákat majdnem teljesen ki-szoritották. Elter-

jedt azonkívül a keramitburkolat, melyhez mes-
terségesen elállított, keményre égetett agyagból
készlilttéglafonnájú köveket használnak. A kocsi-

és gyal(»gutakat nemcsak kövezik, hanem más
anyagokkal is burkolják (l. Útburkolatok).

Kövezetvám, a vár»)s v. község útburkolatá-

nak igénybevétele alapján a fuvarok, állatok és

vasúti szállítmányok után szedett illeték. Hajdan
egyes városok külön privilégiumok, királyi ki-

váltságlevelek alapján minden kötelezettség nél-

kül gj'akoroltak K.-.';zodési jogot. Az 1890. évi

I. t.-c. értelmében K.-szedési jog konnánybató-
sági engedély alapján is nyerhet. Az engedély-

okirat állapítja meg a vámdíjtételek nf^o^ságát

és azt az idtartamot, melyre az engedély szól.

K. kétféle van : vasúti és bels (sorompó) vám. A
vasúti vámot a vasúton érkez v. továbbítandó

szállítmányok után azok súlya szerint szedik. .V

vasúti vámok alól több tárgy mentességben ré-

szesül (a kir. udvar, vt-der, posta sib. szállít-

mányai), k sorompóváranál a község vagy város

soromp<'»kkal zárt körzetet alkot, ameljTiek meg-
határozott vámköteles tárgyakkal való átlépóso

a meghatározott vámdij fizetését vonja maga
után. A K. nyomasztólag hat a forgalomra; két-

Sí^gtelen azonbjin, hogy sok város és község az

utcák, terek és burkolatok építésével ós fentar-

tásával járó tetemes kiadá.sokat a K. szedésével

fedezheti legigazságosabban. Régi kir. adomá-
nyozás alapján csak 11 város szed K,-ot, a többi

engedélyes városok és községek kormányhat<'>-

sági engedély alapján kaptak jogot K. szedésére.

Kövi, kisk. Gömör éis Kís-Hont vm. nagyróczei

j.-ban, (inio) 863 tót és magyar lak., postahiva-

tallal, u. t. Jolsva.

Kövi csík, 1. Csík-félék.

Kövi dinka, szöU, 1. Dinka.
Kövi hal V. kövi csík, 1. Csík-félék.

Kövi körte (Amelmuhier ovális, "öv.). I. Fa-
nyarka.
Kövi málna (dsv.), 1. Vaccinium.
Kövi rák. l. Jiák.

Kövi rózsa (n»v.), l. Sempennvum,
Kövnlés, 1. Kmiiletek.

Kövületek (Fosffilia. /V/r6/a/7?/w A a geológiá-

ban és paleontológíál)an mindaz<»n állati és növé-

nyi maradványok, amelyek a Föld mostani korát

megelzíj korszakokban éltek, elhaltuk után pedig

a Föld rétegeibe ttlepedtek. Ezek vannak összes-

ségükben hivatva arra, hogy az elmúlt geológiai

korszakok állat- és növényvilágáról képet nyújt-

sanak. Az állatoknak rende.«en csak a keményebb
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réfizpi maradtak meg, így a gorinceseknek a fogai

és csigolyái, ritkivbban a többi csontjai, börpán-

rólja V. pikkelye ós a tiallókövek (otholitok) ; a

rákoknak és tíLskebörüeknek a küls vázuk ; a

fejlábuaknál (cophalopoda), karlábuaknál (bra-

chiopoda), puhányoknál (mollusca) ós a foramini-

feráknál a iiáz ; a radiolariák bels váza ; a ko-

rallok ós bryozoák meszes házai, telepei, mig azon

állatok, amelyeknek kemény részük nincs, nyom-
talanul eltntek. Néha köviilt állatok maradvá-

nyain puha testr^zek (bör ós hús) megmaradt
nyomait is sikerült kimutatni. Különösen a

Württemberg (Holzmaden) posidonomyás-palájá-

ban t^ált Ichthyosaunis vázaival kap38olatban

mutatták azt ki. Bajororezág fehér jurájában talált

különféle halainak és Cephalopodáinak vázával

kapcsolatban szintén konstatálták. Azizom helyeit

mész V. foszforit igen vékony rétege pótolja, me-
lyeknek finoman rostos szerkezetét úgy magya-
i-ázzák, hogy az az izom eredeti rostozatának fe-

lelne meg. A növények néha megkövesülnek me-
szes V. kovasavas víz behatása alatt (faopál, mész-

tufa), máskor átszenosülnek (szén, lignit) ; a diato-

máknak bels kovapáncélkái, a mészalgáknak pe-

dig a kiválasztott mészrészoi maradnak meg. Leg-

többnylre azonban magának a növénynek az

anyaga elpusztul, hanem a körülzáró anyagban v.

homokkben megmarad a lenyomata. Az állati

eredet kövületnél is, mint pl. a csigáknál, elfor-

dul az, hogy maga a ház utólag feloldódik és tel-

jesen eltnik, míg ellenbon a körülvev megke-
ményedett anyagban megmarad a küls alakja,

benyomata, pl. sok mészk- v. homokkben ; ezt

nevezzük benyomatnak, a csiga v. kagyló belse-

jét kitölt megkeményedett anyagot pedig köbél-

nek V. körnagnak. Kövületnek nevezzük még az
olyan nyomokat is, amelyek valamely állattól

erednek, a nélkül azonban, hogy az állatot ma-
gát meg lehetne ott találni, így állati lábnyomo-
kat találni egyes homokköten, amelyek akkor
keletkeztek, mikor még a mostani homokk lágy
iszap volt. A kövesedés fbb módjai : 1. az elsze-

nesiilés, ez leginkább növényeknél fordul el, ami-
kor vagy részbon vagy egészben átszenesedik ; ál-

latnál ez ritkán fordul el (rovarnál a borostyán-
ban) ; 2. az anyagot mész- v. kovasav-tartalmú
folyadék járja át és az kövesíti meg, vagy 3. az
állati eredet maradék anyaga kilúgozódik és
más anyag pótolja, pl. a meszet kovasav v. vasas
anyag helyettesíti.

Kövülettan a. m. slénytan vagy paleon-
tológia.

Eövült ia, fosszilis fa (paieont.), fás növényi
részek megkövesedett maradványai, melyekot
fkép vaspát és más vasérc, mész, aragonit, kova
és pedig ennek kalcodon- ós opálfélosége meg-
védett az elpusztulástól. Pl. opálosodott fa (fa-

opál) hazánkból igen szép példányokban ismere-
tes. A K., ha nem szenesedett, nagyon jól meg-
tartja bels szerkezetét s mikroszkóppal megnzs-
gálható vékony csiszolatok alapján az illet
részeknek rendszertani hovatartozósága is gyak-
ran megállapítható. Megkövesedett maradványok
nyújtanak felvilágosítást növéiiycsaládok fellépé-

sérl, vagy elterjedésérl, letnésérl. Ezek alap-
ján vezetjük vissza pl. a nyitvatermk kezdetét a

devonkorszakba a ma már nem él Cordaita<}eae

(1. 0.) családdal, az egy- és kétszikek kezdetét a

krétakorszak elejére. Ezekbl tudjuk, hogy a har-

madkorban a kétszikek már ma is él fa-

génuszokkal, mint tölgy, szil, nyír, mogyoró,

gyertyán, bükk, gesztenye, dió, juhar, platán

stb. hatalmasan képviselve voltak. A kövült fák

igen gyakran jó útbaigazítást nyújtanak a fenti

génuszokra valló levél- és más maradványok
rokonsági kapcsolatának megállapításában.

Kövy Sándor, jogtudós, szül. Nádudvaron (Sza-

bolcs vra.) 176.3 júl. 15.,megh. Sárospatakon 1829

júl. 23. Teológiát és bölcsészetet Debreczenben,

jogot Pozsonyban (1784) hallgatolt, amely utóbbi

helyen a nagyhír Fleischaker Jakab tanítványa

volt. Majd Pestre ment és itt ügyvédi oklevelet

szerzett, de ügyvédi gyakorlatot nem igen foly-

tatott. 1793-ban a sárospataki fiskolán felállí-

tott hazai jogi tanszékre egyhangúlag t válasz-

tották meg. A jogtudományban iskolát alapított.

1829-ben elrehaladott kora miatt állásáról le-

mondott és még abban az évben meghalt. Orszá-

gos tekintélyét mutatja az is, hogy a nádor tagul

hívta meg abba a bizottságba, mely a Magyar Tu-

dományos Akadémia alapszabályait volt hivatva

megállapítani. Blad/vsait latinul tartotta. Neve-

zetes az a tudományos háború, melyet Kelemen-
nek Institutiones juris hungarici privati c. 1814.

megjelent nagy munkájára Ratio jurisprudentia©

hungarieae cum quibusdam locis ejus obscurls ad

ductum Institutionum Kelemenianorumpropositis
(Bécs 1817) c. alatt irt bírálatával felidézett. A
bírálattal szembon Szlemenks Discussio opusculi,

cui nomen: Ratio jurisprudentiae . . . (Pest 1817)

és Grusz Antal Disquisitio Rationis jurispruden-

tiae hungarieae (Pest 1817) c. röpiratában Kele-

tnent védelmébe vette, mire K. Rationes rationis

jurisprudentia hungarieae seu responsis ad dis-

cussionom Szlemenicsianam et Gruszianam (Sáros
patak 1819) c. röpiratával felelt. Erre még Szle-

menics felelt Aliquid ad rationes jurisprudentiae

(Pozsony 1820) c. röpiratával, mire a polémia el-

hallgatott. K. egyéb munkái : A magyar törvé-

nyek rövid summája (Pozsony 1798, több kiadást

ért ; tótul Tablic Bohuszlávtól, Váez 1801), mely
sokáig tanulókönyvl szolgált ; Elementa juris-

prudentiae hungarieae (Kassa 1800, több kiadást

ért), mely K. legjelesebb munkája és melyet ta-

nítványa, Fogarasi János, Magyarhoni magánot:
törvénytudomány elemei (Pest 1839, 6. kiad. 1847)
c. alatt magyarra fordított ; Summarimn elemen

-

tornm jurisprudentiae hungarieae (Poz.sony 1822)

:

A nuxgyar polgári törvény (u. o. 1822 és 1837,
Marczibányi-jutalmat nyert).

Köz. 1. K. v. közület, az embereknek bizonyos
egységb(> kapcsolt nagyobb számú tt'irsasága. Tár-
sadalmi érteleml)en az eml)ereknok közös ot^zmék
ós törekvések által egybekötött köre. Közjogi ér-

telemlwn azoknak csoportja, akik mint nemzet,
törvényhatóság, község, egyházi és egyéb köz-
testület a közjogok szempontjaitól alkotnak tár-

sas egységet. Magánjogi értelemben közületi for-

mák : a társaság, amelyben az egyes tagok meg-
tartják külön jogalanyiságukatés a külön jog-

alanyisággal felruházott ú. n. jogi személyt ké-
pez egyesület.
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2. Köz, igra kMkray utcának v. két épUtet kö-

xuttí kwkony térnek a neve. L. még CÚpegóköz
t*s ItUervallum.

3. KöM^ bányászati és geológiai kifejexés vala-

mely más telepteetek köió befMepedett tömegek
megjd<Uéaére. Széntelepeknek pl. palából álló

köie l^het. énttelepcrfcben poditf kvarcból álló

meddA köz fordulhat olú

K&ndó^l. (\^ö<l.

Kös&lap, 1. K<>zuliii>tli\niyi javak.
Kösalapitvány. 1. Alapitrany és Közalapít-

iiinyi javak.
Könapitványi erdk, 1. KözalapUványi

/avak.

Kösalapitványi javak v. röviden közalapok
azok az ingó és ingatlan jószágok, amelyek bizo-

nyoB általánosságban megjelölt kulturális v. jótó-

ktmyaági oéizattad adattak át egj^es hatóságoknak
keiáás és felhasználás végett. Ezekkel ellentétben

alapítványoknak nevezik a gyakorlati életben al-

kalmazott terminológiasaerint azokat a nyilvános

kezelés és ellenrzés alatt álló javakat, amelyek
meghatározott, konkrét célra rendeltettek (1. Ala-
pHváitu). A két rokon fogalom között tehát csupán
a cél kijelölése tekintetében van különbség. A ma-
j:yar K. ingatlan és ingó jószágokból s jelentékeny

pénztkébl állanak, amelyek természetük szerint

vannak beosztva az egyes 8zakmini.<zterek keze-

K'se alá, közülök legtöbb esik a vallás- és közokta-

tási minisztérium ügykörébe. Legfontosabbak a
következk: 1. A magyarországi katolikus ved-

lásHitap (1- Vallás-alap); 2. A magyarországi
katoükus tanulmányi alap (1. Tanulmányi alap)

;

3. Az egyetetni alap (1. Tudomány-egyetevú ala-

pok); 4. A magyar országos református egy-

házi közalap (1. o.) : 5. Ludovika-alamtvány (1.

Ludovika-aKadémia) stb. A tanaimanyi és a
vallás-alapnak felüg\-elete és ellenrzése ideigle-

nesen külön elleiiórz-bizottságra van ruházva. A
többi K. azonban a miniszterek rendes alkotmá-
nyos felelssége mel lett kezeltetnek. Közalapít-
ványi erdk az említett közalapítványok erd-
birtoka. Ea^cie az erdtörvény II. fejezete külö-

nösen az Üzemterv és az erdészeti személyzet al-

kalmazása tokintetében különös határozatokat ál-

lapít meg ngyanngy, mint az állam, törvényható-
ságok, Itíizségek, egyházi testületek és szemé-
lyek, hitblzományok és közbirtokosságok erdeire

nézve.

Közalapítványi királyiügyigazgatóság. 1849
eltt a kfirmányoknak az összos közalapok és

alapítványok jogüg>'eilH>n intéz és tanácsadó
közege volt A szabadságharc után megsznt és
azabszolnt-korszak alatt teendjét a kincstári jog-

ttgyigazgatóság látta el. Az alkotmány heljTeál-

litása ntán újra felállították s eljárását az 1867
szept. 27-én 10,165. szám alatt keit vallás- és köz-
oktatásügyi miniszteri rendelet utasításai sza-

bályozzák, üivatása az állam által kezelt köz-
alapok (pl. vallásalap, tanulmányi alap. egyetemi
alap) és közalapítványok jogi képviselete, ezeket
érdekl ügyekben jogi vélemények adása, a meg-
líresedett pOspöks^ javak jövedelmeinek a val-

lásalap részére biztosítása stb. Székhelye Buda-
pest ; a vallás- és közoktatásügyi miniszter alá

van rendelve.

KösaliHpok, 1. Közalapítványi javak.
Kösalapos elágazás (nAv.), 1. Elágazá$.
Kösbeosü (latinul: acstimatio commwtis).

régi magyar jogunkluin bizonyos dolgoknak
tönényben megállapított állandó becsára, értéke.

Ezek Werbczy Hármas könyvének!. l.^éeiS4.
címében vannak felsorolva. L. Becitü.

Közbeiktatás v. interpoláció. Ha vm. függ-
vény tcnnészotét annyira ismerjük, hogy a függ-
vénynek teljes meghatározására már csak végeif

számú adat szfiksi^es, akkor ezen véges számú
adatból a függvényt K. .>^>gitségével határoazuk
meg, pl. vm. P (x) n-ed fokú racionális egész függ-
vénynek meghatározására elég tudnunk, hogy
n -f- 1 egymástól különböz

helyen min
u«,u, u.

értékeket vesz fel, mert akkor Lagrange intei-

poláló képlete szerint

"^^^^
fK) X - «„

-i- • • -^ f^^) ^_^
hol

ffx) = {X— Oo) (X— a.) . . . (X— ».)

és f(x) az f(x) diíTerenciálhányadosa. Ha vm.
függvényrl csak azt tudjuk, hogy folytonos, ak-

kor véges számú adatból a függvénj't csak meg-
közelítleg határozhatjuk meg, amennyiben köze-

lítleg racionális egész függvénjTiek tekintjük.

Ig>- járnak el számításaiknál a flziku.<ok, csilla-

gászok stb.

Közbéke, az állam és közegei által biztosított

jogrend, jogbiztonság állapota. A magyar felels
minisztériumról szóló 1848. III. t.-c. 32. §-a értel-

mében a miniszterek (jogi) felelsségre vonhatók
a közcsend vagy bátorság fentartásában elköve-
tett mulasztásokért, amennyiben ezek a törvény
által rendelkezésükre bizott végrehajtási eszkö-
zökkel elháríthatok voltak.

Közbenes törvények (ném. Zwischengeaetz),
a büntet jogban a bncselekmény elkövetése és
annak megítélése között érvényben volt törvé-

nyek. Ilyen K. a jognak más területein is el-
fordulnak. A büntetjogban elfogadott elv az,

hogj' ha a bncselekmény elkövetésétl az ítélet-

hozásig különböz tör\ények voltak hatályban,

ezek közül a legenyhébb alkalmazandó.
Közbenjárás, 1. Közvetítés. — K. (intercessio),

katolikus etjyházi étieletnben a küzd egyház tag-

jainak egj'másért és a tisztító helyen szenved
egytiáz tagjaiért, a gj'zedelmes egyház tagjai-

nak, a szenteknek a mennyekben, a küzd és
szenved egyház tagjaiért való könyörgése. L.

még Szentek egyesséoje és Szentek tisztelete. —
Intercessio Chnsti, Krisztus közbenjárása alatt

értjük azt a Szentii^ból és hagyományból folyó

ker. kat. tant, mely szerint a világ M^váltoja
e földön imádkozott magáért és másokért s a
mennf^en is közbenjár Istennél az emberi nem-
zetért. — « Krisztus az egész éjszakát Isten imá-
dásában tölté.» (Luk. VI, 12.). — «Az Isten jobb-

ján van, ki közl>enjár érettünk*. (Róm. VIII. 34.)

Közbens bástya, l. Bástya.
Közbens kereskedelem v. közvetít kereske-

delem. 1 az olyan .-illám kereskedelme, moly
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fiildrajzi helyzeténél fogva különböz államok

siniforgalmát közvetíti (átviteli kereskedelem); 2.

az ú. n. detail- vagy közvetít kereskedelem,

amely az árút a tennelötöl v. a nagykeresked-

tl beszerzi óh a fogyasztónak tovább adja. Ez a

K. a fogyasztási cikkeket megdrágítja s azért

fogyasztási szövetkezetekkel, hatósági közvetí-

téssel és elárúsítással törekszenek feleslegessé

t»^nni.

Közbens váltópiao az a hely, amelyre a fize-

ts fejében küldött váltót (az ú. n. rimesszát) a

teljesítési hely helyett kiállítják azért, mert az

érvényben lev váltóárfolyam szerint a fizetést

az e helyre szóló váWjval olcsóbban lehet teljesí-

teni, mintha a váltót arra a helyre állítanák ki,

ahol a fizetést teljesíteni kell.

Közbenszóló határozat (lat. interloadutn), a
polgári eljárásban oly határozat, amely nem az

ügy érdemét dönti el, hanem vagy az eljárás ke-

resztülvitelét készíti el (pl. bizonyítást rendel
végzés), vagy az eljárásnak valamely elözö szakát

fejezi bo (pl. illetékességi hatásköri végzés).

Közbenszóló ítélet, 1. ítélet.

Közbirtokos, 1. Közbirtokosság.
Közbirtokosság azoknak a részes feleknek

összessége, akik valamely nemesi vagyuuVs ha-

.<onló jelleg (pl. jász-kun vagy hajdúkerületi)

haszonvételre nézve közösségben vannak (rom-

possess-io). Alapja a vérségi leszármazás vagy a
közös adomány. Ma már csupán a közös lege-

lkre és ordöki-e nézve van a K.-nak jelentsége.

A K. kónyszerközösség, amelynek fentartása v.

megszüntetése nincs a részes felek tetszésére

bízva.

Azt a birtokrendezési eljárást, amelynek célja

megállapítani a közösségben részes feleket s azok-
nak illetségeit, arányosításnak nevezzük. Az
arányosításkor a részes felek a közösségbl ki-

válhatnak. Az 1908. XXXIX. t.-c. hatálybalépése
eltt az ország Királyhágón inneni részeiben a
részes felek tetszésétl függött, hogy az arányo-
sításkor közülök kik váljanak ki a közösségbl
«'S kik maradjanak továbbra is közösségben. Az
1908. XXXIX. t.-c. azonban o részben is korláto-

kat állított fel, amennyiben csak azok a részes
felek igényelhetik azt, hogy a közösbl járó
egyéni illetségüket a természetben is külön ki-

adják, akiknek kihasítandó illetsége, ha erdrl
vagy legelrl van szó, a 100 kataszteri holdat
meghaladja. Szántó- és rétilletöség kiadása nincs
ilyen korlátnak alávetve. Úgyszintén nincs kor-
látnak alávetve a K.-ban részes volt földesúrnak
az elkülönítési joga sem, mert a volt földesúr
különben nem adhatná ki a volt úrbéreseknek
faizás és legeltetés fejébon járó elkülönít terü-
letet. Fezeket a nemzetgazdasági szemi)ontokból
üdvös korlátokat az ország erdélyi részeiben -

a fent eladottakból némi osek«íly eltéré.ssel —
már az 1871. IjV. t.-c. felállította, majd az 1880.
XLV. t.-c. kiterjesztette ; de az arányosításnak
újból való kéré.sével (újra-arányosjtás) meg a ré-
szesfelek illetségeinek összevás/wlásával(arány-
jogvásár) kijátszották, línnek osnk az 1908. VII.
t.-c. vetett gátat, midn megtiltotta az iijra-ará-

nyosítást s azt, hogy az összevásárolás folytán
egy kézbe halmozódott illetségek után a termé-

szetben is elkülönítsék az egyéni illetményt, még
ha az különben a 100 kataszteri holdat meg-
haladja is.

A K. rendszerint megfelel szervezettel ellátott

jogi személy, mely K.-i elnök vagy igazgató sze-

mélyében perbe vonható vagy pert is indíthat,

jogokat szerezhet s elidegeníthet. A K. szerveze-

tét ritka esetben határozzák meg alapszabályok.

A szervezet többnyire szokáson alapul. Igazgató

vagy elnök alatt mködik. Rendszerint van vá-

lasztmánya s a fontosabb ügyeket a közbirtoko-

sok közgylése szótöbbséggel intézi. Újabban
mindinkább sürgetik aK. szervezetének törvényi

szabályozását, mert a törvényi szabályozás s

megfelel alapszabályok hiánya a gyakorlatban

sok nehézséget okoz. Az 1913. X. t.-c. értelmében

a K.-nak a közbirtokossági legelre nézve külön,

jogképes társulatot kell alakítani. A K. -ok között

legfontosabb az árvái K., amely Thurzó ná-

dornak liitbizományszerü alapítására vezethet
vi.ssza, s amelyben hazánk legnevezetesebb csa-

ládjai a részesok.

Közbirtokossági erdk. A volt úrbéresek és

más közbirtokosságok (vagyonközségek) erdei

Magyarországon 967,737 ha., Horvát-Szlavonor-

szágban (i33,878 ha. területet foglalnak el. A ma-
gvarország'i K. legnagyobbrészt állami kezelés

alatt állanak (1898. évi XIX. t.-c).

Közbiztonság az a társadalmi rend, melyben
az egyéni, társadalmi és állami feladatok meg-
valósítiíöára törekv egyéni és együttes mkö-
dés minden bekövetkezhet zavar v. veszedelem
ellen a lehetségig biztosítva van, a bekövetke-

zett veszedelmek pedig elháríttatnak és azok
okozóival szemben meg is toroltatnak. Elfelté-
teleinek biztosítása rendri feladatot képez, mely
háromféle irányban jelentkezik, ú. m. megfigye-
lés, megelzés és felfedezés. A budapesti állami
rendrség törvénye (1881 : XXI. t.-c. 2. §.) is így
írja körül. A megtorlás már birói feladat. S
amennyiben a közbiztonságot veszélyeztet cse-

lekmények nem jogsérelmek, hanem* csak kihá-

gások, azokat a rendri büntetbíróságok, — a
jogsérelmeket ellenben a rendes bntétbírósji-
gok torolják meg. A K. fentartását a rendrség
a törvényekben meghatározott jogaival s a ren-

delkezésére álló törvényes eszközökkel ós módo-
kon eszközli. Rendkí\Tili esetekben fennálló disz-

krecionális joga is csak a K. határáig terjedhet.

A K.-i rendészetet Budapesten a fvárosi állami
rendrség, a megyei törvényhatóságokban a
csendrség, a hatiirokou az állami liatÁrrondr-
sóg, egyebütt pedig a helyi rendrség látja el.

Közbocsánat, 1. Amnesztia.
Közbüls nemek (ném. geschlechtliche Ztri-

schenstnfeiú a férfinak és nnek nemüktl eltén*

sajátságokkal folruházottváltozatal. A nemi szei-

veik rendes fejliKlésüek, csak egyes másodlagos
nemi sajáts^igaikban eltt»rö, ilyenek a férfias nk,
a nies férfiak, úgy testi alakjukat, mint szellemi
sajátságaikat tekintve. A nemi bélyegeknek ilyen
keveredose sokféle változatot eredményezhet.
Közcsendháboritás. Minden, nyilvános helyen

illetéktelenül okozott zaj. lárma v. durva bot-

rány, amely a közönség nyugalmát, élvezetét,
ktllönösen pedig, amely az éjjeli csendet zavarja.



Kdzeg 206 - KözatfészséKÜiry

K.t képez, 8 mint ilyent, a legtöbb helyen kihá-

gásnak — bflntoteiuló (cselekménynek - minsítik.

Köseg,a tizikúbiin nz az anyag, molyl>en valami

tünemény végbe megy. A K. lehet súlyamérhotö,

rnBM kOitaségee, énét»Uiet6 anyag, vagy az a

hipotetikus anyagfélo: az ét(«r, moly a fényhul-

lámokat közvetíti és mely felfugá-iunk szerint a

sugár/<^ M, az olektromossiig ts mágnesíJóg terén

is kiváló szeri'iH't vL^i.

Köxegellenálláa. Ha szilárd test folyadék-

ban vairy U-gnemú köaegboi mozog, több-keve-

sebb folyadék vagy gázrészecskét kénytelen

maga eltt ol i^ félretolni 8 ez a mozgás elé

akadályt gördít, melyet K.-nak neveznek. Ezen el-

l>'nállád auiál nagyobb, mennél nagyobb a mozgó
t(>t>t keresztmetszete és debossége, továbbá men-
»él srbb a líOzeg. A sebesség növekedtévol a

K. négyzetes arányban nö. 8ót nagyobb .sebessé-

geknél még gyorsabban. .\ K. mozgá<t lét(»slt<i

r«'uye2ó L<. Az evezés, matlárropülés, lapátkorekú
••s csavargózösök haladása a K. nélkül lohetet-

It'n volna. A K. továbbá lehetvé teszi a magas-
Ik»1 való leszál!;t>t.

Közeges gyapjú, I. Kétnöi'ésü ynapjn.
K&aegéssaég. .Mindenki törek.<zik. hogy az éle-

tét V. egBKBÓgét fenyeget veszedelmet elháritsa,

s egés^égét fejles.<!ze, gyarapítsa. Erre azonban
az egyes ember a maga korlátolt eszközeivel rit-

kán képes: nem képes nevezetesen, ha mások
cselekedetei vagy pedig nagy tonnészeti befolyá-

S4)k okozzák az ártalmat. Ezek nem csupán az ö

ezj'éni egész.ségével, iianem számos embernek,
egé.sz köz.ségnek. sót az ország népessége összes-

ségének, az államnak egé.^zségével, a közegész-

seggel állanak vonatkozásban. Ilyen viszonyok
közt már számos embernek, a község, az állam
iisszességének közremiiködésére van szíik-ség,

hogy az ártalom elháríttassék. Az ártalom elhá-

rítifisa és az egéez.ség fejle^urtéae nemcsak az
egyesnek, hanem az államnak is érdeke ; egész-

séges ember dolgozik, anyagi, szellemi javakat
gyarapft. beteg eire képtelen, sót ápolása mást
leköt s bénít a monkában. Mennél nagyobbak a
népességre ható ártalmak, annál többen beteg-

szenek meg. Betegség, halál nemcsak az e^ost,
illetve a családot, hanem az államot is .sújtó baj

és veszteség ; az államra tehát az a nagy felels-

ség hárul, hogy a népesség egészségét alkalmas
eszközökkel fentartsa és gyarapítsa. L. Közegéitz-

s<kftan és Közegészsécjümj.

Közegészség elleni bntettek és ínségek a
magjar btkv szerint a következk: 1. közfo-

gya.sztás tíirgj'át képezó s elárusításra v. szét-

lísztásra rendelt élelmi cikkek közé az egészségre
ártalmas anyagoknak keven<se, valamint az ek-

ként meghamisított cikkeknek raktáron tartása

:

2. a fennebbiek .szerint meghamisított élelmi cikk-

nek áruba IxM'sájtása vagy szétosztii.sa : 3. hasz-

nálatban lev kútnak, vízvezetéknek. \iztartónak
megmérgezése ; 4. ragály idején elrendelt ható-

.-ági zíir vagy egyéb felügj'eleti szabályoknak
megszegése.
Kösegéanégi egyeeölet, l. Orsuigon közegéfiz-

ségi egyesület.

KSaegéaiaégi felügyel és föfelüayel (kir.)

feladata: az 1876. XIV. t.c. értelméWn szemé-

lyes tapasztalás útjáo kOzvetetlen meggyzdést
szerezni a közegészségi viszonyokról, az esétz-
ségtlgyre vonatkozó törvények s rendeletek végre-
liajtáa&rúi s amennyiben szükségesnek mutatkoz*
nék, a hatósági és községi közegekot a törvények
s rendeletek végrehajtáai körtll útbaigazítani és
szakszer tanács^'sal ellátni. E célMl a mködési
kuréíll kijelölt törvényhatóságokat idószakonkint
meglátogatja s tapasztalatairól a belíígyminisz-

ternek jelentést tesz. L. Közegészségügy.
Közegészségtan. Xx orvostiMomuiijhöl a

XIX. sz.-ban hatalmas fejldése folyamán vált

ki az egészségtan, mint amely az ember és környe-
zetének egymáshoz való vi.szonya kutatásával
önálló, hatiirozott feladat megoldásara töreke-

dett, ami azonban csak újabb idben valósult meg
teljes mértékben, midn az egészségtan szintén

természettudományi. kb:érleti alapra helyezki*-

dett. Ez irányban Pettenkof'ertiek, a müncheni
egészsí'gtani iskola mesterének vannak elévül-

hetetlen érdemei. Ó t(>tte az 1865. Münchenben
letetetett egészségtani tanszéket az egészségtudo-
mány tanításának, önálló mvelésének s a K.
gyakorlati feladatai megoldásának központjává.
k 70-<^ «'vek vége felé az egészségtan a fertz
betegségek kutatá.sával nagy lendületet nyert.

Korszakot jelez nevezetesen az a mködés, mely-
lyel Koih Róbert adottirányt azújabbegész.ségtani
búvárkodásnak. Az ö hatásának tulajdonítható

fképen, hogy Németország, majd más államok
is, egészségtani intézetekkel látták el egj'ete-

meiket. A budapesti tudományegyetemen már
187.. létesült az egész.ségtani tanszék, mely-
ben elsül Fodor Józ-sef vezette az egészség-

tani oktatást és búvárkodást. A közegészség-

tan Magyarországon az orvosi szigorlat tár-

gya. .\ kolozsvári egyetem 'pedig 1883. gyara-
podott az orvosi tudományok eme körével. Ma
már nemcsak egyetemeken (nálunk bölcsészet-

hallgatók. gyógyszereszjelöltek és joghallgatók

ré.szére is), hanem technikai fiskolákban, pap-

és tanítóképz intézetekben, .st középiskolákban
is a tanítás körébe foglalják az egészségtant

:

ilyen módon minilinkábh nagyobbodó körben ter-

jesztik az egész-st'gügyi felvilágosnltságot, amely
alapfeltétele az egészségügy helyes ápolásának
s Ig^' a közegészség javulásának. Az egészség-

ügyi felvilágosítás értékes eszközei az egészség-

ügyi muzeumok, amelyekben minták, készítmé-

nyek, grafikonok, leíiások stb. teszik a tárgyat
Bzemlélhetóvé s könnyen megérthetóvé.

Közegészségtani intézetek (Ingieniktis inté-

zetek) a közegészségtan tanítására s tudományos
mveb-sére szolg.'ilo tanintézetek. 1. Közegészség-
tan.

Közegészségügy. A népesség egészségének
javára szolgáló eszközök, a közeg^zség felté-

telei összességükben alkotják a K.et. Ponto-

sabb részei: 1. A lakás egészségügj'e (telke,

környezete, építése, vízzel való ellátása, világí-

tása, szellzése, ftése, a folyós és .szilárd szenny
elhelyezése, illetve eltávolítása. Tömeglakás,
zsúfolás, .szennyezés, fertzés). Az építési szabály-

rendelet arra szolgál, hogj- az épület részérl eset-

leg fenyeget életvessedelemnek, illetve egészségi

ártalomnak elejét vegye és Irányadó a hatóság-
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nak a hozzá jóváhajíyás vógott beterjesztett épü-

lettervek elbírálásánál, továbbá az elkészült épü-

letben teljesítend hat/jsági szemlénél ós az ezen

alapuló lakhatási engedély kiadásánál. 2. Utcák,

közterek levegjének és talajának tisztasága (bur-

kolás, öntözés, seprés, szemétkezelés, vízleveze-

tés stb.). 3. A táplálkozás ^ószségügye (a né-

pességnek hamisított, romlott, fertzött élelmi-

szerektl, italoktól, élvezeti stb. cikkektl való

m^óvása ; felügyelet piacok, élelmiszer üzletek,

vendég'ök, korcsmák, vágóhidak stb. felett ; szak-

ért felügyelk alkalmazása, vizsgáló intézetek

létesítése). 4 Zsengekormk egészségügye (dajka-

ságbaadás, bölc«intézetek, gyermekmenhelyek
és telepek, gyermektejosztó intézetek, csecsem-
kórházak, gyermekszanatóriumok, árvaházak

stb.). 5. Iskolai egészségügy. 6. Katonai egészség-

ügy. 7. Ipari egészségügy. 8. Vasúti és hajó-

egészségügy. 9. Börtönök, javítóintézetek egész-

ségügyié, io. Gondoskodás szegény ela-jgottakról,

mkokról, siketnéynákról, külyékrl és egyéb
ügyefogyottakról (szegényházak, vakok, siket-

némák intézetei, menhelyek stb.). 11. Védekezés

közveszélyes fertz betegségek ellen (1. Fertz
betegségek). 12. Gyógyítá.fi ügy (testi és elme-

betegekrl való gondoskodás, kórházak, sza-

natóriumok, gyógyfürdk, orvosok, ápolók, bá-

bák, fogtechnikusok, masszálók stb., gyógysze-

részek. Mérgek, gyógyszerek árusítása.) 13. A
halottakkal való elbánás ügye (halottak vizsgá-

lata, szállítása, halottasház, temetés, halottham-

vasztás.).

A régi népek közül az egyiptomiak, a zsidók

egészségügyi vonatkozású szabályaikat vallási

.szempontokkal kötötték össze. A görög államok
s még inkább Róma története kiváló bizonyságát

adja. hogy a népesség egészsége érdekében fon-

tos intézkedések történtek. A középkorban a K.

nagyon el volt hanyagolva, mindamellett, hogy
a pusztít^ó járványok, mint közártalmak, elég

nyilvánvaló okul szolgáltak állami intézkedésre.

Figyelemreméltó e korezakban — egyes orvos-

és egészségügyi szabályokon kívül — a beteg-

ápolás és gyógyítás felkarolása (a templárius, jo-

hannita stb. lovagrend által). Jelentékenyebb fej-

ldésnek a XVII. és XVIII. sz.-ban indul a K.,

amikor az egészségrl való gondoskodást már
állami feladatul tekintették, s a gyógyítást kép-
zettséghez, állami vizsgálathoz kötötték, a gyó-
gyító személyzet mködését i)edig a közigazga-
tási szervezetbe vonták. Csakhogy e korszak
egészségügyi tevékenysége aprólékos, az egyes
embert óvó rendri szaWilyzatok alkotásában
merül ki. A közegészségnek, mint az összesség
egészségének maga.sabb felfogására, a közogész-
séíg nagy feltételeinek tudatára a XIX. sz. jutott.

E nevezetes eredmény létrehozatalában egyrészt
az orvosi, illetleg az egészségtudomány fejl-
dése, másrészt a BO-as években Hlurópába tört

kolera mködött közre. Ilyen befolyások alatt lé-

tesítettek különösen Angolországban nagy egész-

'ségügyi közmüveket és adtak a K.-nek külön,

önálló szervezetet. A közegészséget fenyeget
veszedelmek elhárítását ós a közegészség fel-

tételeinek elállítását az állami tevékenys^ kö-
rébe foglalták. Íg5' a K. az államok beligazgatá-

sának egyik tárgya lett és mint ilyen — bár tar-

talmát az orvosi tudomány, nevezetesen az egész-

ségtan szolgáltatja — gyakorlati alkalmazásit

-

ban közigazgatási elveket és rendszert követ.

A K. Jiazdnkban hatósági gondoskodás tárgya-

képen Mária Terézia kora eltt jórészt csak vá-

rosainkban, különösen azokban szerepelt, ame-

lyekbon a gyógyítás és a közegészség ügyét a

városi orvosi intézmény létesítésével gondozni

törekedtek. Mária Terézia az 1770. kiadott Ge-

nerálé Normativum Sanitatisban a K.-et az egész

országra kiterjeden szabályozta. Ez a szabály-

zat a helytartótanács, mint központi hatóság

mellett egy protomedikust, a vármegyékben il-

letve a városokban 1—1 ílzikus alkalmazását

rendelte ol. Késbben a törvényhozás is foglal-

kozott ugyan egyik-másik alkalommal a K.-et

illet kérdésekkel, de önálló K.-i törvény nem
jött létre. 184;9-tl az alkotmánynak 1867. történt

helyreállításáig helytartótanácsi, majd 1876-ig

miniszteri rendeletek szabályozták a K. egyik-

másik részét. Egységes, önálló rendezésérl a

törvénykezés az 1876. évi XIV. t.-c.-kel gondos-

kodott. Ez a törvény intézkedik, hogy olyan vi-

dékeken, amelyekben a halálozás a i-ondes aránj^
— járvány nem létében is - meghaladja, az

okát kinyomozzák és elhárítsák. A lakóhelyek

levegjének tisztántartása érdekében elrendeli

az egészségre ártalmas posványok lecsapolását,

továbbá csatomázást, növényzet ültetését ; meg-
akadályozza a lakások zsúfoltságát ; intézkedik

az utcák, terek, lakóházak, iskolák, gyárak, bör-

tönök, vágóhidak tisztántartása, állati hullák el-

takarítása és általában mindannak eltávolítása

iránt, ami a levegt, talajt és vizet tisztátlanná

teszi. Lakóházak építésénél a közegészségi fel-

tételeket figyelembe kdl venni, s evégre építé-

szeti szabályokat alkotni, új vagy átalakított

helyiségek lakhatása csak kielégíti egészség-

rendri szemle után engedhet meg ; og&zsógi'e

veszedelmes lakóhelyek kiürítése, használatuk
eltiltása, st kisajátítás útján való eltávolítása

is elrendelhet. Vágóhidakon az állatok levágása

csak elzetes szemle és közfogyasztásra szánt

bárminem hús egészségügyi vizsgálat alapján

bocsátható áruba. Ártalmas gyümölcsnek, gom-
bának, úgyszintén minden romlott, hamisított

vagy ártalmas anyaggal kevert tápszemek vagy
italnak árusítása, nemkülönben az ezek elállí-

tására és eltartására szolgáló ártalmas edények
készító.se és használata tilos.

A K.-i törvény intézkedik továbbá iparüzletok

egészségügyi felügyelete és az ezekbon alkalma-
zott munkások egészsége, szülházak, lelencek,

dajkaságba adott gyermekek ügyében, mérgek és

méregtartalmú anyagok árusításának ellenr-

zése, házi és ragadozó állatok által elidózhet
veszedelem megelzé.se iránt : gondoskodik a
gyermekek egészségi állapotának felügyeletérl,

nevezetesen arról, hogy a 7 évesnél fiatalabbakat

megbetegedés esetén orvos gyógyítsa; szabá-

lyozza a dajkálás ügyét (1. Dajka) : az iskolákat
egészségi felügyelet alá helyezi (1. Iskolai egész-

ségügy) ; gondoskodik az állami fegyházak és

börtönök felett gyakorlandó egészségi feltlgye-

letröl. továbbá a balesetek alkalmával való se-
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?(^lynyiijtásrAl, a segélsrnyaJtás tanltás&röl s

W^Betek felAUitásáráL Sabályosza as or-

.korlatot, am^ybe csakis yalmiiiely haial
• v\\ et>in orvosi oklevele jogosít ; ezt a jogot kfil-

föKli oklevél Magyaror^cágon való honosítás atán
adja meg. Ugyanez áll a bába-iMw&re fX. Bába).
A K.-Í térvény rendelkezik a kmtutslás (jogo-— -— nélkttl való gyógyitte) megadCadályoiása

: 'rlása. titínis SsaelMaM gyögyanr^
L<i in<'xlok, j gyögyssL'rok figyében. A

.': lállarai-. köz-. nyiivána< jelleg és
t ín/ iL

, létesítését a belügyminiszter en-

kit a föfelfigyelet joga is illet

!*>Ii közveszélyes elmebetegek-
nek jogviszonifai) etanekórházban
val \ KI törvény a vasúti és ha-

józási U:: itkalmazottak és az
uta<?ok • -ára való rendelke-

zé»;r Ital jelöli ki, &jár-
véi. fejezetben gondos-
kodik u ragályo> ^(ertozu) betegségek bejelenté-

sérl, terjedésük meggátlásáról és az evégre szük-

séges kórházakról (elkülönítésrl), orvosokról,

gyógyszerekrl, ápolókról, ferttlenítésrl, kény-
szergyógyitásröl, veszt^- és határzárról ; külön
rendelkedk a himloltásról {L HimlöJ.
A K.-I törvény meghatározza, milyen fürdk

tartoznak a gycl^jrfürd fogalma alá, milyen fel-

tételekhez van kötve a gyógyfürd elnevezés,

amire az engedélyt a felügj'elettel megbízott tör-

vén^l^iatóság megballgatása mellett a belü!?ymi-

nisiter adja ; intézkedik továbbá a természetes és

mestnséges ásványvizek ügyében. Szabályozza
a hiUák körül követend eljárást, kötelezvé
teaii a balottvizsgálatot (halottkénilést), rendel-

kedk as wvoerendöri s a tudományos bullabon-

eolás, a temetés, a temethelyek és a hnllaszállí-

tás ügyében (a közBég köteles kellen berendezett

temethelyét fentartani, ha a temetkezés szabad-

sága az ott létez felekezeti temetben nincs biz-

tosítva).

A K.-i torvény a nyógyszerészetet az állam fel-

ügyelete alá helyezi (l. Gyógyszerészet, Gyógy-
szertár).

Az 1876. évi törvény a K. vezetését az állami,

nevezetesen a belügyi igazgatás körébe ntalta,

Agyi hogy a vezetés, szervezés és ellenrzés a
belügyminisztert, a felügyelet és a közvetlen in-

tézkedés a törvényhatóságokat, a végrehajtás a
köBégeket illeti.

A K.-i törvény elrendeli

:

I. hogy mindaz, ami a közegészség fentartá-

sára, javítására és a megromlottak helyreállítá-

sai szolgál, hatósági felügyelet és intézkedés

tárgya ; II. hogy a köaegéeneg elleni kihágások
a rendri biráskodás hiUásköcébe tartoznak.

I. A hatóság a felOgyidotot úgy gyakorolja,

hogy idnkint szemléket és vizsgálatokat tartat

és ezek eredménye alapján inténtedik. Erre van
hivatva, mint eLsófokA hatóság : a fszolgabíró
(községekben), a polgármester (rendezett tanácsú
városokban), a rendrfkapitány (törvényható-
sági jogú városokban, Bndapestm a kerületi ell-
járó), mint másodfokú hatóság: az alispán (köz-

ségekben és rendezett tanácsú városokban), a
polgármester (törv^yhatósági Jogú városokban),

mint harmadfokú hatóság: a vármegyei köz-
igazgatási bizottság (törvényhatósági jogú váro-

sokban).

II. A köaegésnég elleni kikágási ügyekben (a

K.-i törvény 4. %-éX módosító 1901. XX. t-c. 13.

§-a alapján) a következ rradri bíróságok ítél-

nek : elsöfokon a fszolgabíró, illetve szolgabíró

(közs^ekbcn), a rendrkapitány, illetve helyet-

tese (rendezett tanácsú és törvényhatósági jogú
városokban) ; másodfokon az alispán (közsi^ek-

ben és rendezett tanácsú városokban), a városi

tanács (törvényhatósági jogú városokban) ; har-
madfokon a belü^-miniszter (kOzségdcben, rend.

tanácsú és törvényhatósági jogú városokban egy-
aránt).

A K.-i törvénynek vag}' az ennek alapján fen-

tartott vagy kibocsátott rendeleteknek áthágásai,

amennyibén büntettet vagy vétséget nem képez-

nek, 6()0 kor.-ig terjedhet bírságai, nem fizetés

esetén pedig 60 napra terjedheti fogsággal bün-
tetendk. A bírságpénzek az 1901. XX. t.-c. 23.

§-a alapján ép úgy. mint a többi büntetéspénzek,

felerészben az érdekelt községet, felerészben az
államkincstárt ületik ; a község a maga részét

csak a szegényügyi célokra fordíthatja.

Az 1908. XXXV'lll. t.-c. a községi és körorvo-

sok számára országos nyugdíjintézet létesítését

rendelte el (1. Orvos).

A K. rendezésérl szóló 1876. XIV. és ennek
II. része I. fejezetét (a községi egészségügyi szol-

gálatot) módosító 1908. XXXVIÜ. t.-cikken kívül

következ ktUön törvények szabályoztak köz-

egészség! ügyeket

:

Az 1886. V. t.-c. a trachoma (egyiptomi szem-
betegség) ellen való védekezést, az 1887. XXII.
t.-c. a himloltást tette szigorúbbá és hatható-

sabbá : az 1898. XXI. t.-c. a kórházi, elmegyógy-
intézeti, községi ápolás és a fertz betegségek
ellen való védekezés költeégeinek viselését sza-

bályozta : Országos betegápolási alapot létesüeü
az egyenes állami adólLkal együttesen kivetett ée

behajtott 3, majd b'^l^-oe beteg^Iási pótadóból

;

az 1909. XXI. t.-c. a kolera és a pestis ellen való

védekesés érdekében kötött különböz nemzet-
közi egyezményeket egységesít és tökéletesít

1903. évi párisi egészségtlgyi egyezményt fog-

lalja magában, amelynek szem eltt tartásával

adatott ki a kolera ellen való védekezésrl szóló

1911. é\i 110,000. számú belügyminiszteri ren-

delet. A K. egyik-másik fontosabb ágát minisz-

teri rendeletek és utasítások, továbbá a törvény-

hatóságoknak önkormányzati joguknál fogva sa-

ját hatá.skörükben alkotott szabályrendeletei sza-

bályozzák.

Közegészségügyi szolgálat. 1. A községekben

(rendezett tanácsú városokban). A K.-i törvény
idevonatkozó II. része I. fejezetét módosította az
1908. XXXVIII.t.-c. Eszerint a város (község) K.-i

teendi : végrehajtja a törvények- és rendeletdc-

nek a K.-re vonatkozó intézkedéseit ; különösen
gondoskodik a községi szegény, a kórtiázi ápo-

lásban nem részesül, továbbá a kórházból el-

bocsátott gyógyíthataan betegek, gyögyíthft-

tatlan, de nem veszélyes elmebetegek, a szegény
és ártalmatlan bülyélc, némák, süketnémák, va-

kok, nyomorékok eltartásáról, úgyszintén a t»-
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Iáit, nemkülönben a hatóságilag elhagyottaknak

nyilvánított 7 évesnél idsebb gyermekek ápolá-

sának, eltartitöának és nevelésének költségeirl

;

felügyel a magánfelek által (lajkaságl)a adott, az

állami gyermekmenhelyek által elhelyezett gyer-

mekek, továbbá az elmegyógyintézetek köteié-

kél)e tartozó, de családi ápoUisba elhelyezett elme-

iKítegek ápolására ;
gondoskodik a belvizek, mo-

csarak és szennyvizek levezetésérl, egészséges

ivóvízrl, közkutak, vízmedencék és vízvezetékek

fentartásáról és tisztaságáról, temetkrl és ha-

lottasházakról ; viseli — a kolera ós a pestis s

némely más eset kivételével — a hevenyfertözö

betegségek ellen való védekezésnél felmerül

költségek egyik felrészét (másik folerósze az

orsz. betegápolási alajMJt terheli az 1898. XXI.
t.-c. 3. § c pontja szerint)

;
gyakorolja választási

jogát a községi egészségügyi szem(''lyzotet ille-

tleg.

A város (község) egészséf/reiuiri teetulöi : a

hú-sszemlének, az árúba bocsátotti úgyszintén a

közlntézetekben kiszolgáltatott tápszerek és ita-

lok vizsgálatának ellátása ; az egészségrondószot

terén elforduló hiányok, kihágások bejelentése

az illetékes elsfokú hatósághoz orvoslás, illetve

megbüntetés végett: kihágás esetén lefoglalás

foganatosítása, esetleg elkobzás végrehajtása:

az életet vagy testi biztos.<ágot és egészséget ve-

szélyeztot esetekben rögtönös eljái'ás.

iízeket a teendket törvényhatósági jogú vá-

ii>>ukl)fui rendrkapitánysági közegek, r. t. vá-

rosban a rendrkapitány, községekben a biró és

a jegyz a városi, illetleg a községi (kör-) orvos
véleményének meghallgatása mellett végzik. A
törvény minden várost és minden vármegyei
szi'khelyül szolgáló községet, továbbá minden
községet, amelynek legalább 5000 lakosa van, vá-
rosi, illetve községi orvos alkalmazására kötolez.

A város (község) több városi (községi) orvost al-

kalmazhat. IJ. t. városokban és községekben,
amelyekben több városi (községi) orvos van, ezek
közül a képviseltestület a szolgálat egységes
teljesítéséijrt felels ügyvezet orvost jelöl ki. Az
OOO-nél kevesebb lakossal biró községeket a tör-

vényhatósági bizottság orvosi körlK? osztja, amely
körorvost alkalmaz.
Az 1908. XXXVllI. t.-c. rendelkoz»!.s(> .-^zciiut

minden város és minden község, amelynek leg-

alább 800 lakosa van, okleveles bábát köteles al-

kalmazni. Az annál kisebb község a beltigymi-

ni.szteri bábatanfolyamon kiképzett és a tiszti f-
orvos által ké|)esített bábát is alkalmazhat. 2000—
OOO lakosig kett, 10,000 lakosig három, ezen-

felül minden további 5000 lakos utáni— Iköz-
.ségi bába tartására kötelezhet. A községi bába
évi járandóságát a községi képviseltestület álla-

pítja meg. A l)olügymini.szter helyi p<»tlékot is (ni-

!.?edélyezhot. Minden község halottkéinröl (halott-

vizsgálóról) is köteles gondoskodni (l. Halntt-
kínnli'.s). iMinden rendezett tanáwú városban ('s

külön orvossal biró községben 8 (ívi megbízatás-
sal egészségügyi bizottságot kell választani (1. o.),

mely veszélyes jáivány idejében a polgármaster,
111. fszolgabíró elnöklete alattjárványbizottsággá
alakul. A rendezett twm'sú város közigazgatási
tt'kiiitetbon a vármegyei járáshoz hasonló. íílén

a polgármester áll, aki közegészsógi intézkedé-

sekben elsfoká hatóság. Egészségügyi szak-

közege a tiszti orvos (orvosok). Minsítése, hatás-

köre, jogviszonya megegyezik a járásorvosévai

(i. Onmj.
2. A közigazgatási járásokban K.-i és egész-

sógrendöri iigyékben elsfokú hatóság a fszolga-

bíró, aki megfigyeli a közegészségre ható mozza-
natokat, saját hatáskörében intézkedik, ill. felsbb
hatóságához jelentést, javaslatot tesz ; felügyel

az egészségrendöri szabályok foganatosítására,

felügyel arra, hogy Ixitegedés, szülés, hirtelen

életveszély esetén a szükséges segély rendelke-

zésre álljon stb.

Egészségügyi szakközege a járási iisztiorvns

(l. Orvos).
3. KA szolgálat a vármegyei törcéngJíntó.^ú-

gokban. Az alispán, ill. törvényhatósági jogú vá-

rosban ennek polgái'mestere felügyel arra, hogj-

a K.-i szabályok pontosan végrehajtassanak

:

megállapítja a járványt, úgyszintén annak meg-
szntét, s a járványok iigyében intézkedik; rendel-

kezik tanintézetek, gyógyszertárak, fogházak,

egészségügyi vizsgálat, iskoláknak (járvány ese-

tén való) bezárása iránt ; engedélyezi a hullaszál-

litást más törvényhatóság területére és a kül-

földre; orvosoknak k<zi i;,vógyszertárt engedé-

lyez, gyógyszertár ns/.. rt' szabálytalan kezelés

esetén új kezelt rendel ; kinevezi a községi kór-

házak orvosi személyzetét, raegállapitja a himl-
oltási köröket ; engedélyezi a fürdi gyógydíjak
szedését, engedélyt ad mesterséges gyógjrvizek

készítésére, külföldi gyógyszereknek magán^yé-
nek által való l)ehozatalára : má.-íodfokon határoz

az elsfokú hatöság intézkedése^ rOleii hoxzá l)o-

nyujtott fellebl)ezések iránt.

Az alispán (törvényhat<'tsáfi i koze^é-szségiigyi

szakközege a törvt'nyhat'is.iüi tiszti forvos (\.

Orws).
•i. Törvényhatósági közigazgatási hízottig

(1. 0.). Az 1876. VI. t.-c.-kel életbe léptetett köz-

igazgatási, ellenrz és fegyelmi hatóság, amely-
nek tagjai közé tartozik a tiszti forvos is, mint
egészségügyi szakeladó.

5. ^4 törvényhatósági bizott^sági közgylés köz-

egészségi ügyekl)en a fennálló tön'ények hativrai

között szabályrendeleteket alkothat, intézkedik

az egészségre ártalmas posványok lecííapolása.

növényzet ültetése, csatoniázási vagy más ide-

vágó rendszer behozatala tárgyában : kihirdeti a
letelepül orvosok, bábák okleveleit : himljár-
vány idjén a felnttek kötelez újraoltását el-

rendelheti ; az orvosi köröket beosztja stb. : sza-

bályrondeletten megállapítja a városi, községi és

körorvosok látogat^'isi, mt«Hi és távolsági díjalt

:

intézkedik (>kl(>veles bábáknak községekben való
alkalmazhatíisa iránt, megszabja a látogatiisi

dijakat. lntézkef]»'Sf<i cl Ion n belü'jryminisztorhez

lehet felebbezjii.

6. K.i szolgálat riirasi hi icnghatóságokbau.
A városi törvényhaiosaiídk ogé,s7,ségügyi szak-
közegein tiszti /oo/ro,s és nkrriildi tisztiorvosok.
A tiszti forvost a fispán nevezi ki, a ker. tiszti

orvosokat a közgylés választja élethossziglan.

Egészségügyi bizottságuk is van, a vái-raegyei-

hez hasonló feladattal. Közigazgatási bizott«igá-
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nak szintén a vármegyoivol azonos szervezete és

hatásköre van.

Budapest székesfváros küzif?a/gatási kcrii-

letekro van oeitva, mindegyiknok ólén l —leiül-

járó áll, akinek közejfészséjfügyi intézkedési

ügyökben hozutt elsóf.>kú határozatai a iK)lpár-

nioeterhoz, K.l kihágási ügyekben liozott ítélotoi

a tanácshoz folebbozhetök. Egészségügyi szak-

közegek a tiszti forvos és a kerületi tiszti orvo-

sok ; az elbbit 6 évre, az utóbbiakat élethosszig-

lan a közgylés választja. Ugyancjsak 6 évro vá-

lasztja a közgylés az ú. n. ekerületi orvosokat»,

akiknek fóteondöjo a szegények gyógyítása és a
himloltás.

7. K.i szolgálat a központban- AK.állaini f-
felügyelete i\s ellenrzése a belügyminisztert

illeti, aki intézkedik, szabályrendeleteket bocsát

ki, engedélyeket ad a K.-i törvény alapján hatás-

körébe tartozó ügyekben; kormánybiztosokat

küldhet ki közegészst'gi ügyekben oly célból, hogy
a K.-i törvény alapján tett rendolkozésoinek ér-

vényt szerezzen. Az ország egészségügyi szolgá-

latának intézésére, szervezésére és ellenrzésére

a belügyminisztérium K-i fosztálya van hi-

vat^'a, meljTiek orvostisztviselöi ugyanolyan el-

bánásl)an részesülnek, mint egyéb állami tiszt-

viselk. Közülök a közeaészségi felügyelök— kiki

saját kerületében — a küls felügyeletet és ellen-

rzést teljesítik. A belügyminiszternek, mint in-

dítványozó, véleményez tudományos tostület, az

Országos közegészségi tanács áll rendelkezésére,

amelynek elnöke, másodelnöke, jegyzje, 12 ren-

des tagja és határozatlan számú rendkívüli tagja

van ; a tanács tagjai még a belügyi, honvédelmi,

közoktatásügyi ésa földmivelésügyi minisztérium

1—1 képviselje. Az elnököt a király, a másod-
elnököt és a tagokat a belügyminiszter nevezi

ki ; jegyzt a tanács maga választ. Az elnökök,

a jegyz mködése és a n^ndkívüli tagok kinevo-

z^ 6 évre .szól, a rendes tagok harmadrésze pe-

dig 3 év leteltével sorsolás útján kilép, de vala-

mennyien újra kinevezhotök.

Közegéségügyi bizottság, 1. Egészségügyi
bizottság és Közegészségügy.

Közegészségügyi és demográfíai kongresz-

Bzns (-nemzetközi). Az a belátás, hogy a köz-

egészségügy a közjólétre nagy befolyást gyako-

rol, az egészségtannak mind újabb s újabb isme-

retekkel való gyarapodása és az a törekvés, hogy
azokat mennél elóbb közöljék, hozta létre a nem-
zetközi közegészségügyi és demográfiai kongresz-

Bzusokat, amelyeken az egészségtan terén búvár-

kodó tndósok és a gyakorlati élet körében m-

köd orvosok, technikusok és egészségügyi köz-

igazgatási szakemberek ismertetik tanulmányai-
kat, tapasztalataikat, javaslataikat. Az els nem-
zetközi közegészségügyi kongresszust 1852. ós

a legutóbbit, a XV-iket 1911. tartották meg (a

Vlll-ikat 189i. Budapesten).

Közegészségügyi intézmények mindazok,
amelyek hivatva vannak valamely ország vagy
város egészsége fölött rködni, azt elmozdítani.
Ide tartoznak a kórházak (l. o.), ferttlenít inté-

zetek stb. (1. Közegészségügy). A ferttlenít inté-

zetek építésére újabban mind több ós több gondot
fordítanak, mert felismerték benne a városok
közegészségének s a járványok megakadályozá-
sának legfontosabb faktorát. A ferttlenít inté-

zetek két részre vannak osztva, a tiszta s a fer-

tzött részre. A két rósz között semmiféle átjáró

nincsen, csak a ferttelenít kazánokon, illetleg

a fürdmedencén keresztül lehet a fertzött oldal-

ról a tiszta oldalra átjutni. A városból beszállított

fertzött holmit berakják a kazánokba, a meg-
történt ferttlenítés után pedig a tiszta oldal fell

kiszedik azokat. A vele érintkez emberek pedig

levetkzve a fürdbe mennek, a tiszta oldalon

azután visszakapják a közben ferttlenített ruhái-

kat. Budapesten jelenleg két ferttlenít intézet

van, a régebbi 1898. épült a Gyáli-úton s m-
ködésének köszönhet, hogy kb. 10 óv alatt a f-
városban a fertz betegségek száma kb. éíVo-kal

csökkent. 1912-ben építették a még nagyobb mé-
ret második ferttlenít intézetet a Váczi-úton.

Közegészségügyi mérnöki szolgálat, fölállí-

tották 1893. a kultúrmérnöki Intézménnyel kap-

csolatban oly célból, hogy a városi és községi víz-

vezetékeket és csatomázásokat tervezze, kivite-

lükre felügyeljen s az e célra magánosok által

készített terveket elbírálja ; hatáskörébe tartozik

még az artézi és másféle kutak, bármiféle vízbe-

szerzési helyek, ivó- és gyógyforrások ügyében
való véleményadás, valamint ebbe az ügykörbe
es munkálatok tervezése, kivitele és felülbírá-

lása, végül a lecsapolások céljait szolgáló szi-

vattyútelepek tervezése és felülvizsgálása. 1910-ig

az orsz. vízépítési igazgatóság egyik alosztálya

volt, ez évben azonban áthelyeztetett a belügy-

mini.sztériumba.

Közegészségügyi statisztika a népesség

egészségügyi viszonyait számokban tünteti föl.

Az idevonatkozó adatokat hazánkban (Horvát-

Szlavonországokat is beleértve) a m. kir. közp.

statisztikai hivatal gyjti és dolgozza fel (Buda-

pest sz. fvárosnak külön községi statisztikai

hivatala van).

I. Teriilel, népesség 1910-ben.

Terfliet Q ka. _
Nép«még ...

omáer Ansstrla MémetonsAg

325,4U
20.886,000:

PrsDcia-
onz&g

Ijíjury-
BriUnnla Svédomig

300,(04 640,868 6S«,MS M6,683 31S,S49

88.678,000 «*.926,000 89.698,0001 S«.377,000| 44.916,000{

II. Házasságkötés 1000 lakosra:

447,864
6.499,900

lítOt ' lí'O-J I 1903 l'JOl
I

l!M).'. 1906 1907 19P8 l'.Ki'J ll»!ü l'.tOl lí'O.') Il'ti6 1910

Magyaroreság
Ansztris...

8-8

8-8

8-6

7-8
81
7-9

91
7-8

8-4

7-9

8-8

7-9
100
7-6

9-2

7-7
8 7

7-6

8-6

7-6

8-8

7-9

Magyarországon tehát aránylag több házasságot kötnek, mint Ausztriában.

Réfai San LcwOionm. XU. UX.

9 1

7-7

14
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III. Születés (élve) 1000 lakosra

:
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A osecsemöhalálosás tcfllöofieea Németocaágban fokozatosan, söt 1907 óta feltlloöen csökken.

A jaTulát haiánkbaD igen Uukú. de kétaógteleB, amit az is bizonyít, tiogy a vonatkozó szám ItílU-ben

te 1912-ben 194. illetve 186 volt

1000 élvcszulcUítt kOzUl elhalt 1 éven aloj
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1000 lakosra óvi átlagban

:

IbOl— I 189B— I 1901— 1906—
1806 1900 1905 1910

idösiakban

lfagyu«mágoa«

1000 lakosra az 1801-

évenkint

:

Bndapest 1S6'4
Bécs 57-8
Berlin 90-8

9-9
I

11-6
I

11-0
I

11-7

-1900. évi idszakban

Mfincben 115-0
Pária 89-5
London 37-3

Magyarország természetes szaporodása, ha
többé-kevésbbé ingadozott is, az olmult évtized

vége felé majdnem ugyanazon a fokon maradt,
amelyre annak elején helyezkedett ; Budapest pe-

dig népessége számának múlt évszázadbeli emel-
kedése tekintetében az els helyet foglalja el, Bu-
dapest emelkedésérl szólván, helyén való többi

hazai városaink népmozgalmáról is számot adni.

A következ összeállítás a törvényhcctósáffi

jogú városok idevonatkozó adatait foglalja ma-
gában :

Hazai városaink népmozgalma :

Termé- '|

Város

Arad_.
Baja „. ... ...

Bndapest
Debreczen
Plnme
Gyr
Hódmez6-Vásárhely-
Kassa
Kecskemét ...

Kolozsvár
Komárom ...

Marosvásárhely
Mlskolcz... ._
Nagy-Várad... .„ ...

Pancsóva
Pécs
Pozsony
Belmeuzbánya ...

Sopron
Szabadka
Szatmár _
Szeged
Bzékesfehérrár
Temesvár _
Újvidék
Verseca
Zombor
Eszék.
Várasd
Zágráb
Zimony

Jelenlev
Házasság-

kötés
Elve

született

Összesen !|5 éven alul

meghalt

1000 (ezer) lakos közttl

u 11. szetes
'"^S''^' iszapon^ás

1000 élveil

szUl. közül
1000

lakosra

1910-ben

63166
81032

880371
92729
49806
44300
62445
44211
66834
60808
22337
25517
51459
64169
80808
49822
78223
15185
33938
94610
34892

118328
3G635
72556
33590
27370
30593
31388
13398
79038
17131

91
8-2
9-5
7-7
8-9
7-8

81
7-5
8-2
9-8
6-8

70
7-2
8-7
8-7

80
8-4
7-9
8-2

91
9-1
8-6
6-6
9-9
8-1
8-8
7-9
7-4
6-8
0-6

80

27-3



KözeffészséffUgyi szolffAlat — 213 Közép-Amerika

Mkémek

Bibák
Okl«TelM
Orroc-haloni
Nem onros halottkémek
Kórtiáuk
Kótftixl igyak
JárráBykArkásak
JárriarkMUal áff7»k
QyócTsiertArmk
GyóirfintAk

>rén«k tdtaui ... _

€ _ ._

1S.M6
1.8M
i.aot

10,691
427

40,8S«
8,447
lt.470
t.l8S
no

Közegészségügyi szolgáUt, I. Közegészség-

ügy-
Közegéességg

'

<{ Országos közegész-

ségi tanács}, 1. A ;igy.

Közeli-szigetek, L Alcuiák.
Közelít eset, igy nevezték rebben a nyelv-

tanban azt az esetet, mdy közelítést fejez ki

:

házhoz, kerthez, földhöz. A -hoz, -hez, -höz ragot

közelüö ragyiak is nevezik.

Közelít izmok. 1. Addukto^-izmok.
Közelít tört, 1. Lcmdört.
Közellátás v. közeUátoság, rövidlátóság (bra-

chymetropia, myopia, gör.), a szemnek az a

fénytöróa hibája, amelyet a szem megnyúlása
vagyis a ssemtengely meghosszabbodása okoz. A
kelleténél hoesabb smnáben a nagyobb távol-

ságban lév tárgyakról a szem idegbártyáján nem
képzdik éles kép, miért is az ilyen szemd ember
a tle messze es tárgyakat csak igen homályo-
san V. ^yáltalában nem látja meg. A közelebb

es tárgyakat a közellátó szem már jobban látja,

ha pedig a megnézett tárgy a szemnek n. n.

távolpontjában vagy még annál is közelebb van,

a látás teljesen tiszta és éles. Minél közelebb esik

a szemhez ez a otávolpont*, annál nagyobb fokú
a K. Ha egy közellátó ember már tisztán látja a
tárgyat, ha ahhoz 1 m.-nyire közeledik, akkor az
IC-át 1 dioptriásnak mondjuk. Ha valaki 10

cm.-nyire (*/„ m.-nyire) kénjtelen a tárgyhoz
közeledni, hogy azt élesen meglássa, annak a
K.-a 10 dioptriás stb. Aránylag elég kedvez hely-

zetben van az olyan közellátó eml>er, akinek a tá-

volpontja szemétl Vs m- távolságban van. Az ilyen

még távolra is lát valamelyest, írni és olvasni

pedig úgyszólván könnyebben tud, mint a rendes
szemö, mert szemeinek alkotásánál fogva az Vs
m.-nyire tartott írást v. nyomtatást minden erl-
tetés nélkül — az ú. n. alkalmazkodás igénybe-

vétele nélkül — igen jól látja. A nagyobbfokban
közellátó ember szemüveg nélkül még olvasni is

bajosan lát ; így egy 10 dioptriás K.-ú ember a
könyvet 10 cm.-nyire lenne kénytelen közelíteni,

hogy a betket felismerhesse.

A közellátóság öröklékeny és arra hajlamos
embereknél fokozódhatik, különösen a gyermek-
és serdül korban és podig fképen olyankor, ha
az illet igen sokat ir v. olvas (innen a német
Schulmyopie elnevezés). A K. azáltal fokozódik,

hogy a szem mindinkább tágul és folyton hosz-

ssabbra nyúlik; ez különböz, többé-kevésbbé
súlyos és a látóképességre káros elváltozásokat

okodliat a szem belsejében, amilyenek az érhártya
scvradása, az üvegteet elbigolása, az ideghártya
leválása stb. A míofdáenemek összetér (konver-

gáló) képessége gyengébb a kelleténél, ami néha
síéttér kancsalságra Teset
A közellátó sz«nfl emberndc távolba nézéshez

eoncav (homorú) szemüvegre van szüksége, amely-

nek olyan ersnek kell lennie, hogy a rajta ke-
rosztülmen fénysugarak éppen a szem idegbár-
tyáján érjenek Heate. As igen nagyfokú közellá-
tóságot közönséges szemüveggel teljesül kijaví-

tani nem lehet, mert a 8—10 dloptriásDál efeebb
eoncav üvegek igen torzítanak és szédülést okoz-
nak. Az ilyen nagyfokban közellátók számára
valók a színházi látócsövekhez hasonló szerke-
zet ú. n. distalis pápaszemek, amelyeket azon-
ban feltn alakjuk miatt kevesen viselnek. Ám-
bár a miopiás fénytör^üek egy része imi-olvasni
üveg nélkül is jól lát, mégis célszer, ha az Uyo-
nek közelre nézéskor is szemüveget használnak.
A tapasztalat azt mutatja, hogy a szemüveget
állandóan (távolra és közelre) használó miopiáwk
közellátósága kevésbbé fokozódik, mint az olya-
noké, akik pápaszem nélkül írnak és olvasnak.
Miopiás gyermekeknél még arra is kell ügyelni,

hogy csak kifogástalan jó világítás mellett, egye-
nes testtartással írjanak és olvassanak & a
könyvre vagy írásra a kellettnél közelebb ne
hajoljanak.

Középafrikai brit protektorátus, 1. Nyassza-
föUl
Középágy a Mannlicher-fegyveren, L Ágy, 4.

Középagyvel a. m. középvel (mesencepha-
Ion), 1. Agyvel.
Középajta (azeltt : Ajta), nagj'k. Háromszék

vm. miklósvári j.-ban, (1910) 1473 magyar lak.

;

u. p. és u. t. N'agj-ajta.

Közép-állomás. A vonalak forgalmi szempont-
ból szakaszokra vannak beosztva. Az egyes sza-

kaszok elején lev, rendszerint nagyobb gócpon-
tokat rendelkez állomásoknak, az ezek között
lev állomásokat pedig K.-oknak nevezik. L. Ál-
lomás.
Középalmás, kisk. Hnnyad vm. algyógyi j.-ban,

(1910) 483 oláh lak. ; n. p. és n. t. Zalatna.

Közép-Amerika {térképét 1. Amerika cikknél).

Észak- és Dél-Amerika kontinentális területei

közötti átmeneti vidék, amely a tohuantepeci
szorostól ÉNy.-ról DXy.-nak a Panama-csatornáig
húzódik. K. választja el egjTnástól a Csendes- ée
az Atlanti-óceánt, amelyek Panamánál 50, Costa
Ricánál 75 és Tehuantepecnél 220 km.-nyire
közelednek egymáshoz. Területe Brit-Hondunus-
sal, Mexikó DK. államaival (Campecho, Tabasoo.
Chiapas és Yucatan) és a 6 köztársasággal
764,130 km», lakossága 6.058,-361. K, úgy geoló-

giailag, mint morfológiailag nagyon eltér a két
Amerikától, mert É.- és D.-Amerika vetdött hegy-
ségeivel szemben K.-ban euráziai, gyúrt hegy-
láncokat találunk, amelyek a nyugatindiai

szigtítekról jönnek át K. területére; Yucatan
félsziget mészkbl, korallinmzátonyokbói és ho-

mokturzásokból áll, a hegység mészkvonulatá-
hoz tartozik. K. kristályos és paleozoos kaetekböl
áll, a Keletrl Ny.-ra végighúzódó lánchegységek
Guatemalában a Sierra de las Minasban elérik a
3000 m., az Altos Cuchumatanesbea a 3700 m.
magasságot KJiegységei teljesen elkülönülnek az

észak- és délamerikai CurdiHéráktól, Costa Rica
hegyláncai és a Cordillera de Vcragua ersen
g^-rt és töredezett begyrendszerek, amelyek a
n>'ngatindiai szigetvilággal vannak szerkeieti

összefüggésben. Az skzetekre települt kréta és
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harmadkori mész-, homokk- valamint márgaré-

tegeket számos vetdés járja át és zavart tektoni-

kája számos fiatal, nagyrészt mköd vulkánjá-

ban is megnyilvánul. Vulkánjai a Tacana (3990

m.), Tajamulcn (-Í210 m.), Santa Maria (3768 m.),

Irazu (3417 m.), Chiriqui (3437 m.) stb. A nagy

vulkáni mködés mellett számottev földren-

géses tevékenysége is, és K. gyakran színhelye

romboló földrengéseknek is. K. geológiai és

biológiai viszonyai arra mutatnak, hogy itt vala-

mikor szigetvilág volt és csak a harraadkorban

egyesültek a két kontinenst összeköt hlddá. K.

partalakulata kikötk részére általában ked-

vez, a meredek Csendes-óceáni part mentén jobb

kikötket nyújtanak a következ öblök : a Pon-

seca, Nicoya, Dulce, Montija, valamint a nagy
Panama. A Karibi-tenger fell lankás partok

mentén nagy erdk vannak, öblei mentén a part

felette sekély és itt jó kiköthelyekben nagy a

hiány. Fbb öblei: Chetumal, Honduras, Cara-

tasca és a Mosquitó-öböl a Chiriqui-lagunával. K.

partjai mentén kevés sziget van, jelentékenyebb

a Csendes-óceánban Panama eltt a Coiba, a Ka-
ribi-tongerben a Honduras-öbölben Cuzumel, Am-
bergris, Turneffe, Utilla, Roatan ós Bonacca.

Nicaraguától keletre nagyobb távolságban van-

nak az Old Providonce és a S. Andres. K. vizei-

nek nagyi-észo az Atlanti-óceánba ömlik, B.-ról

D.-nek haladva a jelentékenyebbek : Ilondo, Mo-
lagua, Chameleconi, Santiago, Aguan, Tinto, Pa-

tuca, Segovia, Rio Grandé, S. Jüan, a Csendes-

óceánba torkoló fbb folyói : Lempa, Choluteca,

ezek általában jóval rövidebbek, ami a hegy-

ségek K.-án való elhelyezkedésének eredménye.

Tava igen sok van, köztük jelentékenyek a
Dulce, Atitlan, Yojoa, Managua és a legnagyobb

:

a Nicaragua.

Éghajlata. K. az é. h. 6"— 20» között nagy ten-

gerek mellett terül el, így éghajlata tropikus és

esben is felette gazdag, mirl az alábbi adatok
kell felvilágosítást nyújtanak

:

Hmérséklet Cfi Csapadék
évi nyár tél mm.

Bellié és Colon 86-8 84-6 16-4—189 4-6000
San Josó (1135 m.) 196 S4-7 8 2 1754
Quatemala (1480 m,) 18 6 SOS 7-6 1410
Qnezaltenango (2850 m.) 148 — —80 —

K.-ban két ess évszak van : máj.—júl. és

szept.—nov, között. Est fleg az északkeleti

passzátszél hoz.

Növényzete. A buja, tropikus növényzet mel-
lett a magas hegyvidékeken uralkodó enyhe, st
hideg klímának is megvan a maga boreális és

szubtropikus növényvilága. A Pinus occidentalis

Guatemalában 3300 m. magasságig elfordul és

Nicaragua Csondes-oceán melletti vidékén az É.-i

koniferák öve véget ér. Buja erdeiben a Bactris,

Geonoma, Elaeis és a Chamaedorea-pálmák és

a fás páfrányfélék igen elterjedtek. A növény-
világ az esbsóg miatt a keleti partokon bujább
ós gazdagabb, mint a Csendes-óceán felli vidé-

ken, ahol a szavannák, mimózabokrok, bombax
ós xorophilek fordulnak el. Guatemalában fleg
a korozopálma (Attalae Cohune), a kaucsukfa
(Castilloa Elastica), a mahagóni ós a kampesfa,
valamint az örökzöld tölgy a jellemzbb fás-

növények Gazdasági növényei közt a kávé, gya-

pot, pamut, indigó, banán, vegyes déli g3rtimölc3,

kókuszdió, kakaó, cukornád, rizs, kukorica ée bur-

gonya igen b termést szolgáltatnak. Nicaraguá-

ban sok dohány terem.

Állatvilága nagyban egyezik Dél-Amerikáéval.

69 emlse közt csak 2 bregér jellemz K.-ra,

41 faj neotropikus, 5 nooboreális, 9 amerikai, míg
12 faj a Földön általában elfordul. Az emlsök
közt a jaguár, puma, hangyászmedve, tapir, pe-

cari, paca, öves állat és a lajhár Dél-Amerikában
otthonosak ; van erdeiben farkas, szarvas, nyúl,

mókus stb. Madárvilága felette gazdag jellemz
fajokban, ilyenek a guatemalai Quesal, számos
papagáj, penelopida. A Bothrops, Crotalus mérges
kígyók, a kajmán, iguanodonok, békák stb. hül-

lk képviselik a csúszó-raászók világát. Halai,

valamint bogarai kis teiületeken felette eltérk.

Ásványországa gazdag arany-, ezüst-, rézér-

cekben, széntelepei is vannak, valamint platina,

cink, vasérc, antimon, nikkel és ólom is bányá-
szásra érdemes mennyiségben fordul elö, fleg
Hondurasban és Nicaraguában.

K. lakossága túlyomó részben indiánus, de a

délibb részekben, valamint a keleti partokon né-

gerek és mulattok is nagy számban élnek. A fe-

hérek száma kb. 30.000. (Bvebben lásd az egyes
K.-i országok alatt.)

K. politikai felosztását a következ kimutatás
tünteti fel

:
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a spanyol aralom ellen s 1823 ápr. 1-én megala-

kították a Középamerikai EgyesüU-ÁUamokat.
De már 1839. megsznt a szövetséges állam s a
jelonlogi öt kis köztársasággá bomlott fel. 18öl-

ben Hondoras, Nicaragua és Salvador új kiscr-

letot tettek a régi szövetség vtsssaállitására, de

az ^yesttlést elleiuö Guatemalával szemben ve-

reséget szenvedtek. Jóval késbb (1889) Qnate-

mala vetette fel az egyeeOlés eszméjét, most
„.._!,„„ «?-<— -» -^"—v»«-i--4y,hlnsultmegaterv.

rágna és Salvador

».L.Mn,t. ..r.^it,x,v.c.» „..^u- ... mely szerint a há-

rom köztársaság kttlön állanii.<á^'a fentartásával

kifelé egy szövetsteee államban egj-esül (Re-

pMbUca Mayar de öatíro America). B szerz-

dést a három köztársaság kongre^znsai is el-

fogadták 8 már megállapodtak a közös címerben

és zászlóban, mikor a Salvadorban kitört forra-

dalom véget vetett az újabb szövetségnek is.

1904 aug. 90. az emiitett bárom köztársaság meg-
egyezett abban, hogy közös ervel fogja fentar-

t^ a békét Közép-Amerikában.
Kftsépapsa, kisk. Máramaros vmegye szigeti

j.-ban, (1910) 3719 oláii és német lak., postahiva-

tallal, n. t. Aknaszlatina.

Középarányos, 1. K< Teperték.

Közép-Ázsia, Ázsia középs lefolyástalan terü-

leteinek elnevezése. Határai az Altai, a Khingan,

a Pamir, továbbá a kinai és az indiai fófolyók

vízválasztói. Ide tartoznak még az iráni és orosz-

turkesztáni fenföldek (1. Ázsia).

Kdaépázsiai vasút (ezeltt transkaszpi vasút),
kizár<^in" '

"' '-7 katonai és politikai érdekbl épiút

állai 1. F'óvonala KrasznovodszlctólSza-

mark irmen Andidzsánig, szárnyvonalai

Mérvtl KuskÁig. Kagantól Bokharáig és Csern-

jajevótól Taskendig terjednek, hol a taskendi

vasúthoz ivatlakozik. Hossza 2361 verszt. Els,
michailovszk-muUai szakasza 1880. nyilt meg.
Kösépbél a magzat béicsatomájának az a

része, melybl a nyelcs, gyomor, vékonybél és

vastazbt'l fejldik.

Középbesztercze (azeltt: Középbisztricze),

kisk. Zala vm. alsólendvai j.-ban, ((i»io)522 vend
lak. ; u. p. Cserföld, u. t. Belatincz.

Középbirtok. Tnlajdonképeni K.-ról inkább

csak elraéh^i, mint tertileti meghatározást lehet

adni. Elméleti alapon K.-nak azt lehet mondani,
ameljmek tulajdonosa a kezelést, intézést, fel-

ügyeletet maga végzi, de a gazdaság dologi mim-
kálataiban már nem vesz részt, azokat cselédeivel

és munkásaival végezteti. Terület szerint a bir-

tokok a sOrfl népefflégfl országokban kisebb ter-

jed^ekre oszlanak, magas és igen magas belter-

jességnél még Idsebbek lesznek. Míg Cseh, Szász-

oCBBií^ban, Sziléziában a 4—500 holdas, Belginm-
és Hollandiában a 100 holdas birtokok nagybirtok

sz^toba mennek, addig nálunk s tlünk keletre

csak a több ezer holdas területeket tekintik ilye-

neknek. Így áll a K-ok helyzete is. Hazai sta-

tisztikánk a K.-ot területük szerint kis- és

valódi K.-ra osztotta, elbbiekhez sorozván a
100—500 ig, utóbbiakhoz az 500—1000 holdig

terjedöicet. Statisztikánk adatai azonban még
1896-iki keletek. Azóta a valóságos birtokália-

pot különösen a parceIlázás<A és tagosítások után

lényegesen megváltozott ; nagy birtokokból szá-

mos kisebb, 8 a tagosítások s összevásárlások

után pedig a kisbirtokokból számos kiskzép- és

valódi K. alakult, 1. Birtokmegoszlás.
Középbog, 1. Agancs.
Középbókony, 1. Fobókony.
Középborgó, kisk. B^t^tercze-Naszód várm.

jádi j.-ban, (iJio) 1257 oláh lak., u. p. ós u. t.

Borgóprund. Közelében verte ki 18Í9 jún. 22-én

a magj'arokat sáncaikból Grotenbjelm orosz tá-

bornok.

Középcsöpöny, kisk. Pozsony vm. nagyszom-
bati j.-ban, (lüio) 348 tót lak, u. p. és u. t. Szered.

Középerd, 1. Üzemmód.
Középérték. 1. Hogyha valamely változó meny-

nyiség mérszámát több esetben észleltük, a

mérszám észlelt értékeinek K.-e vagy áÜagois

értéke az a hányados, melyet nyerünk, ha az ér-

tékek összegét elosztjuk az észlelési esetek szá-

mával. Ily értelemben beszélünk pl. valamely hely

havi vagy évi középhmérsékletérL Ha vala-

mely állandó mennyiség mérszámát észlelések

segítségével akarjuk meghatározni, az észlelés-

nél elkövetett hibák miatt a különböz, akár
egjidejüleg is elvégzett észlelések a mérszám
különböz értékeire fognak vezetni ; a mér-
szám leginkább valószín értékét szolgáltatja a

fentebb jellemzett eljárással kiszámított K. Tiszta

matematikai vizsgálatokban a K-ek különböz
fajai fordulnak el. Több szám aritmetikai K.-én
vagy aritmetikai középarányosán azt a hánya-
dost értjük, melyet nyerünk, ha a számok ösz-

szegét elosztjuk a számok számával. Pl. a és 6

a 4-b
aritmetikai középarányosa ——-. Több pozitív

szám geometriai K.-e v, középarányosa a számok
szorzatából vont n-dik gjök pozitív értéke, hogy-
ha n a számok számát jelenti. így pl. a és 6 geo-

metriai középarányosa y^b. A geometriában kél

egyenes vonaldarab geometriai középarányosán
azt a vonaldarabot értjük, melynek mérszáma a
két vonaldarab mérszámának geometriai közép-

arányosa. E köz az adott közökbl geometriai

szerkesztés, azaz körz és vonalzó s^tségével
állítható el és e körülménynek igen sok szerkesz-

tési feladatban hasznát vesszük. Több szám har-
monikus K.-én V. középarányosán azt a számot
értjük, melynek reciprok értéke az adott számok
reciprok értékeinek aritmetikai középarányosa.

2ab„
Pl. a és 6 harmonikus középarányosa ..Hc^y-

ha a és 6 pozitív számok, K.-eik is mind pozitív

számok lesznek, amelyek között a legnagyobb az

aritmetikai és a legkisebb a harmonikus K.

2. K. (meteoroiógim). Vannak napi, havi ós évi

K.-ek. Közép-Európában és hazánkban is naponta

S-szor olvassák le a mszereket, r^gel 7, délután

2 és este 9 órakor, e 3 érték számtani közepe

adja az illet elem napi K.-ét. Hmérsékletnél a

valódi K. ismerete is kívánatos, mely 24 óraérték

számtani közepe, a többi élmnél az említett 3
terminusadat K.-ével érik be.

Középes, kisk. Bihar vm. margittai j.-ban, (i9ioi

1402 oláh. tót, magyar és német lak., u. p. ós
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u. t. Papfalva. Hozzá tartozik Feketeerd G- o.)

üveggyár.
Középeorópai id, l. Egységes id.
KözépenrópaiKözgazdasági Egyesület, 1904.

évben Berlinbon mPíralakult egyesület, amely
Közópeurópa államai közt kerorikedelmi politiká-

juk szempontjából bizonyos egy.sóget kíván léte-

síteni, hogy így Angliának és Amerikának köz-

gazdasági túlsúlyát megtörje. Erre a célra a

közgazdasági (kereskedelmi stb.) jognak egysé-

gesítésére, a nemzetközi árúforgalom könnyíté-

sére, választott vámbíróságok létesítésére stb.

törekszik s ebben az irányban kívánja a törvény-

hozásokat és kormányokat befolyásolni. A K.

magyarországi osztálya 1904-ben alakult meg.
Középfajd, 1. Fajdfélék.

Középlalva.kisk. Szolnok-Doboka vm. bethleni

j.-ban, (1910) 1043 oláh lak., postaügynökség ; u. t.

Magyarnemegye.
Középfejüség, 1. Mezokefália.
Középfelnémet irodalom, 1. Német irodalom.
Középfelnémet nyelv (röv. kf7i.), így nevezik

az 105Ü-töl 1500-ig terjed korszakban azt a köz-

nyelvet és azokat a nyelvjárásokat, amelyek
Köln—Kassel—Posen között húzható vonaltól

D.-re voltak a német nyelvterületen elterjedve.

Kozépfog V. középs fog, a ló és a sertés máso-
dik metszfoga (Ij), kérdz állatokban, melyek-
nek alsó fogsorában 6 metszfog van, a második
a bels K. (I^), a harmadik a küls K. (I,).

Középfogalom, 1. Következtetés.

Középfok, 1. Fokozás.
Középfolyás a folyó középs szakasza, 1. Folyó.

Középföfal. Kétsoros (dupla traktusú) épüle-

teknél a küls ffallal párhuzamos középs fal,

mely a menyezetszerkezet által két oldalról van
megterhelve. Mint ilyen «szerkezeti fal» s a ké-

ményeket is magában foglalja. L. Fal.
Közép frank kerület (Mittelfrankén), köz-

igazgatási kerület Bajorország É.-i részén Fels-
frank, Felspfalz, Felsbajor és Svábföld kerüle-

tek között, 7690-37 km* területtel és (i9io) 931,691
lakossal. 17 járásból és 9 önálló közigazgatási
hatáskörrel biró városból áll.

Középfül, 1. Fül.
Középfüld, kisk. Kolozs vm. bánfFyhunyadi

j.-ban, (1910) 744 oláh lak. ; u. p. és u. t. Bánffy-
hunyad.
Középfülgynladás (otitis média), a középfül-

nek (dobüregnek és járulókainak) gyuladása. A K.
lehet heveny és idiilt. Legtöbbször fertz beteg-

ségek folyamán fejldik (nátha.influenza.kanyaró,

vörheny stb.), fként gyermekeknél, de felnttek-
nél is igen gyakori. Megkülönböztetjük a közép-
fülhurutot a genyes K.tól, bár az ok sokszor
ugyanaz, esak a klinikai lefolyás a genyed folya-

matoknál sokkal súlyosabb. A K. mindig az orr-

és orrgaratüreg kóros változásaival kapcsolatban
fejldik, araennyibon az orr- és orrgaratüreg lobos
folyamatai a íülkürt (Tuba Eustachii) közvetíté-
sével egyenesen beterjednek a dobüregbe. Míg a

• könnyebb lefolyású hurutos folyamatok csak a
hallást veszélyeztetik és rontják, addig a genyed
folyamatok ezenfelül a hozzájuk társuló szövd-
mények folytán (csonthártyalob, agyhártyagyula-
dáfi, sinusthrombosis) nem ritkán az óletot is

komolyan veszélyeztetik. A K. gondos orvosi
kezelést kivan ; nemcsak a híillás menthet meg
a megfelel kezelés által, hanem az idejekorán
végzett beavatkozással a súlyos jelleg genyed
folyamatoknál is legtöbbnyire sikeresen háríthat-
juk el a fenyeget veszélyt.

Középharkály, 1. Harkályfélék.
Középhatárid kiszámítása. Ha valaki több,

különböz határidben fizetend összeggel tarto-

zik és tartozásait a maga és a hitelezk megká-
rosítása nélkül egyszerre akarja kizetni, az erre

megfelel idpont meghatározására szolgáló szá-

molási eljárás a K. Menete a következ példából

érthet meg : Tartozunk 800 koronával, melyet 3
hó múlva, 700 koronával, melyet 5 hó múlva és

900 koronával, melyet ,7 hó múlva kellene meg-
fizetnünk. Mikor fizethetjük W károsodás nélkül

ezen összegeket egyszerre ? így okoskodunk :

8(X) korona 3 hó alatt annyi kamatot hoz, mint

3X800=2400 korona 1 hó alatt; továbbá 700
korona 5 hó alatt annyi kamatot hajt, mint

5X700—3500 K 1 hó alatt ; végül 900 korona 7
hó alatt annyi kamatot hajt, mint 7X900=6300
korona 1 hó alatt.

Összes tartozásunk 8()0-|-700-f900=2400 ko-

rona. Ennek a különböz határidkben hozott

kamatja* annyi érték, mint
2400-1-3.500+6300=12,200

korona 1 havi kamatja. Tehát most így állítjuk

fel a kérdést : Mennyi id alatt hoz 2400 K annyi
kamatot, mint 12,200 korona 1 hó alatt ? Ezen
egyszer hármasszabály (1. o.) megoldása után a

középhatárid : 5 hó ós 2 nap. Hasonló menet a
középpercent kiszámítása is, amikor valaki több,

különböz percent mellett kapott összeget akai"

egy kamatláb mellett kamatozó tartozásokká

átalakítni.

Középhegységi erd, a tenger szine felett

600—1000 m. magasságot foglalván el, benne a
bükk már megosztja uralmát a lucfenyvel olyan-

formán, hogy a lucfeny inkább a hidegebb északi

oldalakat, a bükk pedig a verfényes melegebb he-

lyeket foglalja el. Hazánk középhegységeinek

nagy részén nemcsak az imént említett fanemek,
hanem a jegenyefeny is otthonos.

Középhely, az asztronómiában a csillagoknak

deklinációja s rektaszcenziója, megszabadítva a
precesszió-, nutáció-, aberráció- és saját mozgástól.

Középhomoród, kisk. Szatmár vm. erddi
j.-ban, (1910) 692 oláh és magyar lak., vasútállo-

más táviróhivatallal ; u. p. Meddes.
Középid, 1. Közép-napidö.
Közép-India, összefoglaló, hivatalos neve tí

nagyobb és 80 kisebb indiai ügynökségnek és
államnak, melyeknek kormányzója Indor váro-

sában székel. Kilenc politikai kerületre (ügynök-
ségre) oszlik: Bagelkliand, Bundelkhand, Bhil,

Bhopal, Deputy-Bhil, Guna, Gvalior, Indor és

Malva.A két legnagyobb benszülött állam Gvalior
és Reva. Ide tartozik még a kis Datia állam is

(kb. 1000 km.s, .50,000 lalí.) az ugyanily nev f-
várossal (25,000 lak.). A többiekre nézve 1. /wdta.

Középipariskola, 1. Jparnktatáa.
Középiskola. Ez a kifejezés nálunk és Ausz-

triában, valamint Dél-Németországban összefog-

laló neve azoknak az iskolafajoknak, melyek kö-
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zépen állnak az elemi iskola éeu egyvtem között

á ez utóbbira készítenek elö. Ilyen iskolák nálunk

(az 1883. XXX. t.-c. értimében) a gimnáziumok
ée reáliskolák, Ausztriában pedig ezeken kívül

még a reálgimnáziamok i& áonk-Nónietoniág-
ban ei iskolanemeket felsbb iafcoiáknak (hSKere

Schulen) hívják s K (MUtelschuk) név alatt oly

iskolákat értenek, melyeket a mi felsbb nép-

iskoláinkkal T. etoini és poigéri iskoláink kapcso-

latával lehetne némileg öaBnhasonlítani. A há-

romféle K. (gimnázinm, reálgimnázium és reál-

iskola) közfii a legrégibb a gimnázium, mel>'nek

eredete a renaissance. ill. a reformáció korába
uyúlik Tiana. A gimnázium alapját a XVI. sz.-

beli humanisták vetették meg abban az idben,
mikor még a latin volt a tudomány és mfiveltség

nyelve. V, hamanisitikiis jellegüket a gimnáziu-
mok mindjnúig megristék s bár a fejldés során

lehetetlen volt elxárközniok az olöl, hogy a tan-

tervflkbe lassanként folvogj-ék a modem mú-
veltség^Mk számos nélkülözhetetlen elemét, ma is

megmanultak oly intémtekndc. melyekben jelleg-

zetes vonás a klasszikus tanulmányok ápolá.sa.

Ámde már a XVI. sz. vófrétól kezdve sok kiváló

ember sürgette az iskolának olyan szellem átala-

kítását, liogy a reális élet követelményei nagyobb
Ügyelemben részesüljenek. Ebból a törekvbl
született meg Poroszországban a XVII I. sz. elején

a reáliskola, mely hazájában csakhamar virágzó
iskolafajjá ntte ki magát. Az els reáliskolát

Semler líristóf clapította Halléban 1706. A reál-

iskolából fejldött aztán a latin nyelv bevezetése

által a harmadik K.-típus : a reálcjimnázium.
Németországban a K. ma 9 évfolyamból áll.

A hmwmiwrtünis gimnáziumot jellemzi, hogy
nagy érasxámmal tanít latint és görögöt s csak
egy modem idegen nyelvet ölel fel (a franciát).

A reálgimnázium mellzi a görögöt s tanít latint

és két modem idegen nyelvet (franciát, angolt), a
freáliskola pedig mindkét klasszikus nyelv kire-

kesztésével behatóbban mveli a két modem ide-

gen nyelvet és a természettodományokat. A gim-
názinm mellett ketotkeaett tijabb iskolatípusok

érettségibizonyítványig kesdetben sokkal szkebb
korú jogosító ervel voltak feh-uházva, mint a
gimnáziumi érettségi bizonyítvány, de lankadat-

lan agitációval Poroszországban már sikerült ki-

vívni az ciívíéíres joeosítást (1900 nov. 26-iki

kir. :
" államokban azonban a

reál:- - nJékek ell egyes felsbb
tanulmányok még must is el vannak zárva. Ami a
számarányt illeti, Németországban a reális irányú
intézetek (reáliskolák és r^gimnáziumok) a
gimnáziumokhoz viszonyítva többségben vannak.

Ausztriában hasonló K.-típusokkal találkozunk.

Vannak gimnáziumok, melyek azonban modem
idegen nyelvet nem tanítanak ; reálgimnáziumok,
mdy^be a görög helyett csak egy modem idegen
nyelv (a francia) van bevezetve : reformreálgim-
náziumok, melyek annyiban térnek el az elbbiek-
tl, ho^ a latin tanítását csak az V. osztályban
kezdik. K nyolc évfolyamos K.-fajok mellé sora-

koznak a hétosztályos reáliskoláic

A magyar K. újabb fejldése egészen a német
és osztrák nyomokon halad. A szabadságharc
atán a császári kormány az osztrák IL-ra érvé-

nyes tanulmányi snrraaetet, a Tlinn-féle Orga-
ntsationseiUwwrf-iA (eszi kötelezvé a magyar*
országi gimnátitmokra nézve is. Amint azonban
a Idegyezés megtítatént, báró Eötvös JózBef, az
akkori közoktatásügyi miniszter nyomban tervbe
vette a gimnázium újjászervezését. A gimnáziumi
oktatást kilenc évre alcarta Itíterjeszteni és három
tagozatra osztani : négyéves kisgimnáziumra, két-

éves nag>'ginmáziumra és hároméves liceumi kur-

zusra, mely utóbbiban a tanulmányok háromfelé
ágaztak volna. A kis- és nagygimnázium tan-

terve 1868. életbe is lépett, a líceumi kurzusról

szóló törvényjavaslat azonban nem készült el.

1871-ben Pauler Tivadar visszaállította az Ent-
t^wr/"tantervét módosított alakban. Azután külön-

féle tantervi lüsérletezések következtek, míg
végre Trefort Ágost 1879. kiadta az új ginmá-
ziumi tanterN'et, mely Kármán Mór alkotása s a
Herbart-Ziller-féle pedagógia szollemében készült.

A hozzávaló értékes Utasítások 1884. jelentok

meg. Ugyancsak Trefort minisztersége alatt jött

létre els K.-i törvényünk (az 1883. XXX. t.-c.),

mely egészben véve ma is fennáll, csak az 1890.

XXX. t.-c. tette rajta azt a változtatást, hogy
megszntette a görög nyelv és irodalom tanulásá-

nak kötelez voltát. E tör\'ény értelmében a gim-
názium V. osztályába lép tanulók választhatnak

a görög nyelv és irodalom vagy görögpótló tan-

táigyak (magyar irodalom részletesebb tanul-

mánya, görög remekíróknak magjar fordításban

való olvasása, görög irodalom- és mveldéstör-
ténet vázlata és rajz) között.

A gimnázium mellett már az 50-es években
meghonosult nálunk a hatosztályos reáliskola,

melyet az 1875-iki új reáliskolai tantorv nyolc-

osztályúvá fejlesztett ki, oly módon azonban,

hogy a reáliskolai érettségi bizonyítvány nem
kapta meg ugyanazt a jogosítást, amivel a gim-
náziumi érettségi bizonjnt\'ány bírt, (L. Jogo-
sUús). Ezt a jogosításboli különbséget fenntar-

totta az 1883-iki K.-i törvény is, sajáteágos ellen

-

mondásban azzal, hogy a gimnáziumot és reál-

iskolát egyformán KL-nak minsítette. Ennek
folytán a reáliskola mind a mai napig az ebiyo-

mott kisebb tostNér szerepét játssza a mindenre
képesít gimnáziummal szemben s ez a magya-
rázata annak, hogy nálunk a reáliskolák száma
Németországgal ellentétben oly csekély maradt

(183 fiú- és 3 leánygimnázium mellett van 33
reáliskola). 1887-ben a minisztérium egyelre 10

állami reáliskolában elrendelte a latin nyelvnek

az V. osztálytól kezdve rendkívüli tantárgyként

való tanítását. 1884. a reáliskolák új tantervet,

1886. pedig új utasításokat kaptak.

Miután így a kétféle K. már csaknem két év-

tizeden át párhuzamosan haladt, mind érezhe-

tbbé vált annak a szüksége, hogy valamiképen

segíteni kell azon a bajon, mely abban rojlett,

hogy a gyermek jövje már 9—10 éves korában

el volt döntve, aszerint, amint a gimnáziumba v.

reáliskolába adták. E baj orvoslása végett hívott

össze gr. CaUcy Albin 1894. egy ertekezletet,

melyre az a feladat várt. hogy megcsinálja az

egységei KA. Az értekezlet tárgyalásai azonban

nem jártak eredménnyel. EhelyettWlasdcs Oynla
minintersége alatt 1899. mind a gimnázinmok.
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mind a reáliskolák számára új tantervek készül-

tok. E tantervroviziónak az volt a célja, hogy a két

iskolafajt némileg közelebb vigye egymáshoz.

Az új tantervekkel kapcsolatos gimnáziumi uta-

sítások már 190.3. napvilágot láttak, mlg a reál-

iskolaiak 1912-ig várattak magukra. Lukács

György minisztersége idejében ismét napirendre

került a K. reformja. Újra szakéi-tekezlot ült

össze, mely elé dr. Pináczy Emö egyetemi tanár

terjesztett javaslatot az egységes alsó tagozatú,

fels tagozatában többfelé elágazó és egységes jo-

gosítású K.-ról, mely a gimnáziumok és reál-

iskolák helyébe lépett volna. De ez a szaktanács-

kozás is medd maradt, mert a vélemények rend-

kívül szétágazók voltak. (L. Iskolareform.) Leg-

újabban JnukovichBóla közoktatásügyi miniszter

fogott hozzá ers szándékkal a K. reformjának
megoldásához. Ezirányú tevékenysége még fo-

lyamatban van. V. ö. Fináczy Ern, A magyar-
országi K.-k múltja ós jelene (Budapest 1896)

;

Pirchala Imre, A magyarországi K.-k rendje

(n. 0, 1905). A m. kir. vallás- ós közoktatásügyi
miniszternek a közoktatás állapotáról szóló és az

országgylés elé terjesztett jelentései 1870 óta

évenként megjelennek.
Középiskolai tanár az 188B. évi középiskolai

törvény értelmében az, aki a budapesti v. kolozs-

vári országos középiskolai tanárvizsgáló bizottság

eltt oklevelet szerzett s középiskolában (gim-

náziumban vagy reáliskolában) mködik. A K.-i

oklevél négy évi egyetemi tanulmány és egy
évi gyakorló tanárjelölti minségben való m-
ködés alapján szerezhet meg. A K. elször
mint helyettes tanár alkalmaztatik (az állam-

nál újabban rendszerint 2—8 évig) 1600 kor.

évi díjjal. Az állami középiskolai rendes tanárok
a IX., VIII. és VII. fizetési osztályokba vannak
beosztva, még pedig az 1913-iki költségvetés sze-

rint a következ módon: IX: 526, VIII: 334,
VII : 259. Szolgálati idejük Mária Terézia óta min-
dig 30 év volt, az 1913 jan. 1. után kinevezend
tanárok azonban már 35 évi szolgálatra vannak
kötelezve. Legnagyobb egyesületük az Országos
Középiskolai Tanáregyesület, mely 1913-iki köz-
gylésén 2651 tagot számlált s immár csaknem
félszázados múltra tekinthet vissza. Németor-
szágban a fiskolai képzettség K. hivatalos címe
Oberlehrer, de bizonyos szolgálati id után meg-
kapják a Professor címet.

Középiszkaz, kisk. Veszprém vm. devecseri
j.-ban, (1910) 610 magyar lak.

;
postahivatallal

;

u. t. Tüskevár.
Középitési hivatal, az állam, törvényhatóság,

község középítkezésolt tervez, vezet, ellenrz
hivatal. Az út- és középltés a kereskedelmi mi-
nisztérium ügykörébe tartozik, a vízépítés és talaj-

javítás a földmlvelésügyi minisztériumhoz. Küls
hatóságok: a törvényhatóságonként szervezett
államéplté.szoti hivatalok, a folyammérnöki és a
kerületi kultúrmérnöki hivatalok. A minisztériu-
mok véleményez testületei az Országos Középi-
tési Tanács, a Vízügyi Mszaki Tanács, a m. kir.

országos vízépítési igazgatóság. A fvárosra vo-
natkozólag a székesfváros tanácsának út- ós
csatornaépítési (II.), váro.sépítészetl (III.) és épít-

kezési (XIII.) ügyosztálya intézi a középítkozése-

ket. Jelentékeny hatásköre van e tekintetben még
a fvárosi közmunkák tanácsának is.

Középkereskedelmi iskola, 1. Kereskedelmi
szakoktatás.
Középkert.Hajduböszörményhez tartozó puszta,

Hajdú vm.-ben, (1910) 1003 lak. ; n. p. és u. t. Hajdú-
böszörmény.
Középkor, 1. Földtani v. geológiai középkor

:

nevezik még másodkoraak, szekundér v. mesozoi-
kus kornak. A történeti földtanban v. rétegtan-

ban a föld jól megkülönböztethet nagy korsza-

kainak egyike, amelynek szisztémái a régibb

ókori vagy palaeozoikus szisztémák fölött követ-

keznek és az újkori vagy kainozoikus szisztémák

telepszenek rájuk. Három szisztémára tagoljuk:

a triász, jura és kréta szisztémára. A geológiai

K. növény- és állatvilága már jelentékenyen ma-
gasabb fokon áll, mint az ókoré, de még messze
elmarad az újkori növény- és állatvilág fejlettsége

mögött. Növényvilágában a cycadeák és coniferák
uralkodnak s az ókorban legfejlettebbként sze-

repl kryptogámok háttérbe szorulnak. A krétá-

ban pedig már a lombos kétszikek is fellépnek.

Az állatvilág fjellegót egyfell a cephalapodák
és pedig az ammxmitesek és belemnitesek ural-

kodó szereplése adja meg. Ezek már az ókorban
is szerepelnek, de még alárendelten és más ala-

kúak, f kifejldésüket azonban itten érik el, vi-

szont a kréta végén teljesen kihalnak. Az ókor-

ban oly nagy fontosságú trilobiták itt«n már egy-

általán nem szerepelnek. Az állatvilág f jellem-

vonása a hüllk nagYjnértékü kifejldése és ural-

kodó szerepe a gerincesek közt. Rendkívüli vál-

tozatosságban és nagy egyedszámban léptek fel

ekkor a különböz tengeri, édesvízi és szárazföldi

hüllk. A madaraknak és emlsöknek csak az
elfutárjai ismeretesek a K.-ban. A vulkáni tevé-

kenység általában meglehets gyenge volt a K.
folyamán. Speciálisan hazánkban azonban elég

jelentsek az e korbeli erupciós termékek. Ilye-

nek pl. a triasz-szisztémabeli molaflrok és tufáik

és diabázok, a kréta-szisztémabeli granodioritok

ós porflritek.

2. K. (lat. Médium aevum, ném. Mittelalter.

franc. Moycn-áge, ang. Middleage), az egyetemes
történelem azon kora, mely a görög-római világ

összedülésétl Európa mai államrendjénok meg-
alakulásáig terjed. Határpontjait egyrészrl a

népvándorlás kezdetével (Kr. u. 375), vagy a
Ni/iigat-rmai birodalom bukásával (Kr. n. 476).

más "részrl a felfedezések kezdetével (1492) vag>-

Líuther fellépésével (1517) szokták jelezni. A K.
legfontosabb eseményei a népvándorlás folyamán
keletkezett germán államalakulások, a frank
birodalom megalakulása és felbomlása, az iszlám
elnyomulása és a keresztes habot fik, a császár-
ság és pápaság emelkedése és összeütközése s

végül nemzeti államok kialakulása. A K. leg-

jellemzbb intézményei a császárság éspápaság,
a hbérrendszer és lovagság. A K.-i tudomány
és mvészet teljesen az egyház szolgálatában
állott, a K.-i ember érzését, képzelet- és gondolat-
világát a keresztény vallás dominálta. A XIV—
XV. sz. folyamán megbukott a csáízárság, tekin-

télyét vesztette a pápaság, bomlásnak indult a

in'\bórrendszer. A renaissance új tudományt és
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mTéaelet alkotott, » fdfedetétek megdöntötték
a régi tennénygazdaságot, a rtformáaó megbon-
totta a vallási egységet, a lpor alkalmasása ha-

lálos csapás volt a lovagságra, a fejedelmi abszo-

lutifmug pedig a búbérrenasiert törte meg. Csak
a nemesi kiváltságok és a jobbágyság intéi-

ménye maradt fonn a K. tnt&tményeiböl a leg-

újabb idkig. A K. elnevezés Cellarius, haliéi

tanár (m^h. 1707) népsaarú történeti kézikönyvei

által lett általánossá, melyek a Hii>t<jria antiqua,

Histuria medii aevi és a Histcvia nova elmet
vLs«'lttík.

A K. politikai történetét megírták újabban
A s-swaini tBraunschweig 1876—91, 3 köt.) ; Prutz

l><85-87, 2 köt). V. ö. még: Potthast,

a historica medii aevi (Berlin 1893—
Ib'Jti, -d köt., 2. kiad.); Ebért, AUgemeine Ge-
schichte der Literátor im Mittelalter (Leipzig

lH7i—87, 3 köt.); v. Eicken, Geschichte und
System der mittolalterlichen Weltanschanung
iStuttgart 1887); Gri^p, Kulturgeschichte des

Mittolalters (a. o. 1894—95. 2 köt.); E. Mai/er,

Mittelalterliche Verfassnngsgeschichte (Lieipzig

1899, 2 köt.). Magjarul : Marczali, Nagy képes
világtt^irténet IV—VI. kötet (Budapest 1900—4);
Márki a Mveltség könyvtárában, II. sorozat, 11.

kötet (u. 0. 1910).

Középkori latin irodalom. A latin nyelv nem
halt ki a rtimai birodalom vesztéveL A barbárok
által is hat^znált jog- és törvénygyjtemények
3 a nyugat-római egyház, a klasszikus müveit-

ségre törek\és még mintegy ezer éven át fentar-

tütta. A különböz vidékek, népek nyelvének ha-

tása alatt egy ú. n. latinitas média keletkezett;

8 kolc^torokban a latin nyelv konyhalatinsággá
romlott Egyes korok azonban, pl. a Nagy Ká-
rolyó, az Ottóké, klasszikus latinságra törekedett.

Fontos elemmé lett az irodalmi formák változása,

nev. a rím, mely a prózában is szerepelt, s a hang-
súlyos verselés alkalmazása. A metrikus versek

mellett mindinkább elterjednek a hangsúlyos,

rímes versek, különösen egyházi énekek, söt a
rím a metrikus versekbe Is betolakodik. A latin

nyelvú termékek fleg ^yháziak vagy egyházi

célt szolgálniuk. Írországban, mely távol áll a

kontinens mozgalmas eseményeitl, majd az an-

golszászoknál is virágzó latin irodalom keletke-

zik. Kivándorló irek és angolszászok alapítják

mog a Karolingkor renaissance-át Francia- és

Németország benediktinus kolostorai, udvari isko-

lái szintén latin irodalmi góczpontokká válnak.

Olasz- és Spanyolország jó ideig elmaradnak, de

amaz a XI., ez a XII. sz.-tól kezdve kitnik az

arabok által közv'etitett görög orvostudomány,
Spanyolország még a matematika, asztronómia
és íilozófla mvelésével. A keresztes hadjáratok
is elmozdították az irodalmi érintkezéseket
Egyetemek keletkezése és szaporodása is fontos

tényez. Ezalatt azonban a nemzeti irodalmak
megersödnek és föléje kerekednek a latin iroda-

lomnak.
Irodalom. Általában : Docen, Über die Ursa-

chen der Fortdauer der lat. Sprache (Mtlnchen

1815) : Bu>y. The life of St Patrik (London 1905).

A nyelvtanról : Bonnet, Le latin de Grégoire de
Totirs (Paris 1890) ; Ronca, Cnltura medUoevale

(Roma 1892); SeOer, Rnodlleb (Halle 1882) ; Voigt,

Yaengrimns (u. o. 18&4) ; Eckstein, Lat u. griecb.

ünterricht (Leipzig 1887) ; Fierville. üne gram-
maire du XIII. siócle (l'aris 1886). Szókincsrl

:

du Cange, Olossariom ad scriptores mediae et

inllmae latinitatis (Paris 1678), legjobb kiadása
Hottscholtöl (u. o. 1840—50, 7 köt.); W. Meuer.
Gosammelte Abhandluugen zur mittellateinlsdien

Rhjthmik (Berlin 1905); Du Cange-t egészíti

ki a magyarországi latinságra nézve Bartal
Antal Glossarium mediae et inflmae iatinitatL><

regni Hungáriáé c. mve (Budapest 1902). Az
Írekrl : Zimmer, Pelagius in Irland (Berlin 1901):

Beeves, Life of Colámba by Adamnan (Dublin

1857). Az angolszászokról : Hahn, Bonifaz und
Lul (Leipzig 1883): :^)echt, Gesch. des Unterrichts-

wesens in Deutschland (Stuttgart 1885) : Salinoli,

L'istruzione publica in Itália (Firenze 1898)

:

Steitischneider, Die hebraischen Obersetznngen
des Mittelalters (Berlin 1893, 2 köt) és Die arab.

übersetznngen aus dem Griechischen (Leipzig

1897); Compareiti, Virgilio nel medio evo (Fi-

renze 1896, 2. kiad.) ; Norden, Die antiké Kunst-
prosa (Leipzig 1898).

Próza. F helyen áll a vallásos irodalom, leg-

inkább exegetikus és homiletikus mvek (Égino
prédikációi a VIII. sz.-ból), jórészt egyházatyák
müveinek kivonatai, majd dogmákat, egyházjo-
got és politikát fejteget önállóbb prédikációk,

disputációk és értekezések, általában nagy hagio-
graphíkus irodalom (vitae, passionee, miracnla.

Elsgyjtemény a genuaiJakabLegenda aurea-ja

a XIII. sz.-ból ; visiones, revelationes, melyek mint-
egy Dante elkészíti). A szórakoztató irodalom
szükkör, ókori személyekhez (N. Sándor, Tyrusi
Apollonius) fzdik. A XII. sz.-l)an anekdota-
gytljteményck keletkeznek, mint pl. a Walter
Map és Gervasiusé. Hasonló a Caesarius Dialógus
miraculorum-ja és a Gesta Romanomm (l. o.l.

Állatmesék, gnóma-gyüjtemények iskolák szá-

mára; csodakönj-vek (Lapidarius, Physiologus,
Bestiarius) állatok, növények és kövek bvös
erejérl. .\ történetírás krónikaszerú, de eladása
a régi klasszikusokat utánozza. Csodáltm volt

a IX. sz.-ban a Vita Karoli Magni Einhardtól.

Fontos szerepet játszott az irodalmi levélírás.

Nevezetesek acordobai Albarus, aferriéres-iLu-

pus levelei a IX., a ferriéres-i Gerbert-éi a X.
századbóL A tudományos irodalom a régi ró-

maihoz csatlakozott és csak akkor lendült fel.

mikor a görög müvek fordításban elterjedtek.

A VIII. században Spanj'^olországban keletkezett

az els «conversatíonslexikon»-szer összefoglal*

munka.
K(^€szet. Ezen leginkább meglátszik a római

irodalom hatása. Mindenféle jelentéktelen tár-

gyat feldolgoznak iskolás módon, többnyire taní-

tók és tanulók s egyéni ambíció nélkül alaposan
kizsákmányolják hozzá a római költket Legin-

kább mvelték az alkalmi költészetet, az epigram-
mát 8 az ú. n. titidus-okat, melyeket magyaráza-
tul a képzmvészet alkotásaira írtfik. (V. ö.

Steinmann, Die tituli und die kirchliche Wand
maierei, Leipzig 1892). Nevezetesebb epikus köl-

temények Venantius Fortunatus Vita Martini-je s

Beda Vita Chuthbertbi-je. Ezek nyomán készül-
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tek más szentek legendái is. Nevezetesebb udvari

eposzok : Carmen de Karoló Magnó AngUberttöl,

Ermoldus Nigellus dicsér költoménye Jámbor

Lajosról, Gunthor Ligurinusa, mely I. Frigyes

tetteit énekli meg. Kiváló a szentgalleni I.

Bkkehard Walthariusa és Chatillon Alexandreíso.

Divatozott az eklogaköltészet is, szintén régi

példák nyomán, sokszor párbeszédes, vitatkozó

alakban (certamen, altercatio). Erkölcsi és szati-

rikus téren kiváló st.-amandi Milo Carmen de

sobrietate-ja, Amarcius Sermones-e. Az orléansi

ós toursi költi iskola a XI. és XII. sz.-ban Ovi-

dius eleganciájára törekszik. Fképviseli Hilde-

bert de Lavardin és Matthaous de Vendöme.

Kóbor klerikusok és scholarok mvelték a sok-

szor egyházi énekeket parodizáló, ritmikus Urát,

melyben életöröm, élvezet s az egyén joga tükrö-

zdött. Ilyeneket foglal magában a híres Car-

mina Burana c. gyjtemény (v. ö. W. Meyer,
Fragmenta Burana, Berlin 1901). Legjelentsebb

az egyházi költészet, melynek himnuszait eleinte

antik mértékekben, késbb rimés ritmusokban

szerkesztették. (V. ö. Chevalier, Bibliotéquo litur-

gique 1893 sk.; Julián, Dictionary of hymnologie,

London 1892). Némely kezdetleges egyházi ének-

nek tökéletesitésén nemzedékek dolgoztak, míg
végleges alakjukat elnyerték. Ilyenek a híres

:

Dies irae dies illa vagy a Stabat mater dolo-

rosa, melyeket hivatott müköltk öntöttek jelen-

legi alakjukba, mint a franciskánus Jacopone

(XIII. sz.), Celanói Tamás vagy a nagy íbrmaér-

zókü Abalard, (Dreves, Hymniarius Paraclitonsis,

Paris 1891). A misztériumokat kivéve drámai

irodiilom latinul nem fejldött. Hrotsvit legendái

könyvdrámák, Comoediái distichonokban felolva-

sásra lehettek szánva. Eladásra szánta egy
tegemseei szerzetes (XII. sz.) az Antikrisztusról

írt eleven politikai drámáját. A K. egész anyagát
összefoglalta GrÖber : Grundriss der romanischen

Philologie c. müvében (Strassburg 1893). Fontos

bibliográfiai segédeszköz : Chevalier, Répertoire

des sources historiques du moyen áge (Paris

1877—86). Legteljesebb feldolgozása az anyag-
nak : Max ManüiiiS, Gesch. der latéin. Literatur

des Mittolalters, melynek 1911-ben (München)
megjelent els része a X. sz. közepéig terjed.

Középkristály, 1. Kubooktaéder.
Középlak, kisk. Kolozs vm. hidalmási j.-ban,

(1910) 903 magyar és oláh lak., postaügynökség,

u. t. Váralmás.
Közép-latin, középkori latinság (média latini-

tae) a latin nyelvnek a középkori kolostorokban ós

udvaroknál használatos s a tiszta klasszicizmus-

tól sok tekintetben eltér alakja. Akkor kezddik,
mikor a római provinciákban a klasszikus latin

nyelv az illet provinciabeli nép nyelvébl idegen

szavakat (barbarismus) és szólásokat (soloecis-

mus) vett magába. Éppen ily módon alakultak az

új -latin vagy román nyelvek. A kolostorokban

elterjedt beszédmód a konyhalatinság (1. o.). Ez
ellen táraadtak fel Erasmus, Reuchlin és Hutten
Ulrik a híres Epistolae obscurorum vironun-mal.

A középkori latinság szókincsét Du Cange híres

szótárában találjuk meg : Glossarium ad s(!rlpto-

res modiae et inflmae latinitatis (7 kötet, utolsó

kiadása Honscheltöl, Paris 1840—50). A közép-

kori magyar hivatalos okiratok nyelvét stüus
curialis-nak. nevezik (1. Hivatalos stílus). A ma-
gyarországi középkori latinság szótárát Bartal

Antal szerkesztésében a M. Tud. Akadémia adta

ki (Budapest 1902). L. még LaUn nyelv, Neo-
latin nyelvek és Középkori latin irodalom.
Középlemez (növ.), 1. Sejtfal.

Középlö fúró, l. Fúró.
Középmérték, így nevezik a büntetésnek azt

a mértékét, melyet a bíróság akkor alkalmaz, ha
a súlyosító és az enyhít körülmények egyenl sú-

lyúak, vagy ha sem súlyosító, sem enyhít körül-

mény nincs. L. Büntetés kiszabása.
Közép-napid v. egyszeren középid az az

id, amely szerint a polgári életben igazodunk.

A nap-nap tartama (a Nap két delelése között el-

telt id) nem állandó, hanem folyton változik.

Ezért szükséges a közepes nap, mely a külön-

böz tartamú valódi nap-napok számtani közepe
s változatlan tartamú. A középid és a valódi

napidö (amilyent például a napórák mutatnak)
közti különbséget idöegyenletnek nevezzük, mely
+ 16 1 porc között váltakozik. Csillagidben ki-

fejezve a középnap tartama 2i óra 3 perc 56"57

mperc. L. Idmeghatározás és Idmérés.
Középnémet, így nevezik az Elszásztól, Wüi't-

teml)ergtöl és Bajorországtól északra, Köln—
Kassel—Posen között húzható vonaltól délre el-

terül vidéken elterjedt német nyelvjárásokat. L.

Német nyelvjárások.
Középnövények, 1. Mezfiiak.

Középorbó, kisk. Alsó-Fehér vm. nagyenyodi
j.-ban, (1910) 4;33 oláh lak. ; u. p. Nagyenyed, u. t.

Tövis.

Középorom, a Magas-Tátra egyik csúcsa a
Nagy- és Kis-Tarpatak völgye közt (24í'0 méter).

Elször Téry Ödön dr. mászta meg 1876 aug. 11.

V. ö. Téry, A K. els megmászása (Magy. Kárp.
Egyl. Évk. VL évf. 168. l.).

Középorrúság, 1. Mezorrhinia.
Középosztály. A proletárság ós nagytökésok

gazdasági és politikai szervezkedése nem maradt
hatás nélkül azokra a társadalmi rétegekre, me-
lyeket együttesen K.-nak szokás nevezni. A K. e
lassúbb ébredése és kisebb szervezettsége onnan
ered, hogy ez az osztály fölötto különböz termé-
szet és eredet elemekbl áll, melyeknek céljai is

nem ritkán homlokegyenest ellenkeznek egjmás-
sal. Nehéz meghatározni, hogy kik tartoznak a
K.-hoz. Az idetartozás jele nem lehet sem a fog-

lalkozás (pl. testi V. szellemi munka), sem a gaz-
dasági függés V. függetlenség. Legdöntbb vá-

lasztóvonalnak a jövedelem látíJzik, mely termé-
szetesen országok szerint különböz. Igy Gustav
Sclunoller Németországra nézve 2700—8(300
márka jövedelmet v. maximálisan 100,000 márka
vagyont tekint a K.-hoz tartozás jelének, ismét
mások (Suchsland) 900—9500 márkáról beszél-

nek. Nálunk körülbelül 1000 és 6000 korona szo-

repellietne széls határokul. A K. két, egymástól
meglehetsen heterogén elembl áll. Az egyik a
régi, mely kisiparosokból, kiskereskedkbl és

kis- és középbirtokosokból, a milsik az új, mely
köz- és niagánti.'Jztviselkböi áll. A régi K.-t jel-

lemzi a proletariátussal szemben a gazdasági ön-
állóság, az újat pedig az állás nagyobb állandó-
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sága és az. hogy az általa végxett munka túloyo-

múlag s2ollomi. A régi K. általában konaervativ

jelleg, mely társadalmi, fdleg pedig törvényho-
zási útun igyekssik lielyietét megrédmi. A ver-

S4>i)v . < a. iiHi7yt6ke, novai ai egéai modern gaz-
> egy ogafcáiy árd^elt sem vészé-

ra. mint az övét Kiért küzdenek a
yUzemfl kisfcereAedés (árúhá-

az iparflsés típeeltéebez való

kuttíséiwkó(iatáiizte8eégtd«nvM8eny mindenféle

korlátoiáaának. KQadawk a tiázalás, Ug^iiökös-

ködés ée fegyházmnnka ellen és maguknak kö-

vetelik a közmunkákat és közszállításokat. Egy-
részt termel szövetkezés útján igyekeznek fül-

venni a vwsenyt a nagytke ellen, másrészt kö-

vetelik a fogyaísztóezövetkozotok nagyobb ménú
megadóztatáúeát Az államhatalmat az elbbi tá-

mogatására és az utóbbi korlátozására igyekez-

nek fölhasználni. Az áj K., a régivel ellentétben,

a nagytökének és a módom állami élet fejldésé-

nek köeznheti kialakulását. A köztiszt>'iselk

száma minden haladó államban egyre n, a ma-
gántisztviselkó nemkülöuben. Az új K. gazda-
sági t&rekvései elssorban a fizetés javításában

(íizctésrendezés), a nyugdíjban és a halálozás ese-

tén hátramaradó családtagok ellátásában jutnak
kifejezésre. A magántisztviselk kíilönösen a tör-

vényhozás által biztosított njTigdíjért küzdenek,
melyet nálunk még ezideig nem értek el, továbbá
az e?»^7 munkaviszony szabályozásáért. A szolgá-

lati
;

1 nálunk egyik legtöbbet hangoz-
tatii se az állami tisztviselknek is. Az
ái K. gazda-sági törekvéseiben, elssorban a fo-

gyasztószövetkezetek kérdésében ersen összeüt-

közik a régi K. érdekeivel. A drágaság kérdésében
hasonló érdekösszeütközés mutatkü^k; ^yéb-
ként az élelmiszerek és nyerstermékek (ipari

anyagok) védelmi és árpolitikájában az ipari és

mez^J^azdasági K. közt is megvan ez az ellentét

A politikában úgyszólván minden párt igyek-

szik a K.-t megnyerni magának. A K. súlyának
növekedését mutatja a «kÍ8embefr» és a anem-
zetföntartó K.» védelmének ersöd hangozta-
ssa. A szociáldemolcratapárt különösen a kö-

aéposztály alsó rétegét igyekszik annak hangoz-
tatásával megnyerni, hogy érdekei mint munkás-
nak nagj-obbak, mint tkének. Németországban
a Hansabund tesz sokat a K. politikai és gazda-
sági érvényecsüléséért. Nálunk az Omke (Orszá-

gos Magyar Kereskedelmi Egyesülés) képviseli a
kefeskedelmi, az Országos Iparegyesület az
ipari érdekeket (azonban mindkettben a nagy-
tke Is képviselve van), a Magántisztviselk Or-
szágos Egyesülete és a Kereskedelmi Alkalma-
aottek Országos Egyesülete pedig a magántiszt-
viselk érdekképviselete. Ezeken kívül kiegészít
részei a K.-nak a ház- és telektulajdonosok, kik
a K. konzervatív szárnyához tartoznak, továbbá
a szabad szellemi foglalkozásúak : orvosok, ügy-
védek, írók és mvészek, kiknél az osztályöntu-

dat még igen fejletlen. 190-ben a K. nemzet-
közi szervezésére való els lépésül Llégeben
öasgeOlt azelsnemzetközi IC-kongresszns, melyet
azóta többször megismételtek.

Középosztálymozgalom, NémetorazágtMm a
nyolcvanas évek közepén keletkezett a ktonú-

iparosság körében, azzal a céllal, hogy az ön-
álló kisembereket egyrészt a nagytöke beol-

vasztó tendenciáival, másrészt a mnnkámng el-

hatalmasodásával szemben megvédje és az egész
osztálynak ellenállóképességét fokozza. A moz-
galom késbb kiterjedt a kereskedkre is, st
körébe foglalta a szellemi foglalkozások mve-
linek nagy részét is. A K. eszközei általános-

ságban kétfélék. Egyrészt az önsegély elvén
alapulnak és szövetkezés (beszerzési, termel-,
értékesít- és fogyasztási szöveüceaetek), társu-

lás, olcsó hitel biztosítása, közös múhelytelepek
létesítése, másrészt törvényhozási, közigazgatási,
adópolitikai stb. intézkedések ntján igyekeznek
a kisebb exisztenciákat védeni és versenyképes-
ségüket fokozni. Ilyen Intézkedések pl. a képesí-

tési kényszer az iparban, az árúházak ereebb
megadóztatása a kereskedelemben, a szövette-
zetekben egyesült Idslparosok elnyben részesí-

tése közszállításoknál stb. Németországban a
K.-nak 1904 óta Deutsche Mittolstandsvereinigung
néven állandó egyesülete is van. A K. természe-
ténél fogva konzervatív jelleg és Igy leginkább
a konzervatív lrán>ni politikai pártok támogat-
ják. L, még Középosztály.

Irodrúom. Deokgchrift über die gegenwlrtige Lai^ der
HAndel- nnd Oewerbetreibenden im deatsdieB MittelsUade
(Einbeck 1896); Waentig, GewerbUcbe MittelatandspoUtik
(1898): Biermer, Die MitteUtandsbewegrang (1905) ; Weraicke,
Kapitalismas und MittelsUidspoIitik (1907); Schríften des
dentschen MittelsUBdakongresses (Mftnchen 1911).

Közép-Pacüio-vasút (Central Pacific Rail-
way). Ez a társaság az Union Pacific Railway-
val egj-üttesen 1862. engedélyi kapott az Egye-
sült-Államoktól arra, hogy az elbbi társaság
Sacramentótól keletre, az utóbbi pedig Omahától
nyugatra 28 millió dollár összeg állami segély
mellett vasutakat építsenek. A két társaság sínjei

1869 május 10-én Ogdennél találkoztak. 1884-ben
a K. összes (2100 km.) vonalait a Southern Pa-
cific Railway 90 évre bérbe vette.

Középpaktjta, kisk. Hont \m. ipolynyékij.-ban,

(1910) 947 tót és magyar lak., u. p. Alsópalojta,

u. t. Balassagyarmat.
Középpeterd, kisk. Torda-Aranyos vm. tordal

j.-ban, (1910) 463 oláh lak., u. p. Szind, u. t Borrév.

Középpont (centt-um), valamely idomhoz tar-

tozó oly pont, amelyen egyeneseket húzván ke-
resztül, ezek az idomot csak páros számú pontok-
ban metszik s ezek a metszpontok az illet pontra
nézve szinmietrikus fekvésúek. Uy értelemben be-

szélhetünk a parallelogramm, parallelepipedon,

szabályos sokszögek és szabályos poliéderek K.-

járól. K.-ja van továbbá a körnek, ellipszisnek,

hiperbolának, lemnúszkatának, gömbnek, ellip-

szoidnak, hiperboloidnak stb.

Középpontfutó er, 1. Centrifugális er.
Középponti a. m. a középpontra vonatkoztatott,

a középpuutlian álló, oenti^is. L. még CentráUs
és Központi. . . .

Középponti állás v. központias állás, had-
erknek az ellenség által megtámadható több he-

lyiség között fokvó vidéken oly felállítása, hogy
a bármerre elrenyomuló ellenséggel elnyös
viszonyok között meg lehessen ütközni.

Középponti egyenlet (oeguaHo centri),í.&z

asztronómiában a bolygó valódi^ közép-anomá-
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Hája között levö különbség, amely onnét szárma-

zik, hogy a bolygók nem köralakban, egyenletes

setossóggel keringenek a Nap körül, hanem ellip-

szisben. Ezt az olsö ú. n. egyenltlenséget Hip-

parchosz excentrikus körrel igyekezett megma-
gyarázni.— 2. A (7eomeíná6a« valamely kúpszelet-
nek a középpontjára vonatkoztatott egyenlete.

Középponti er az az er, mely az ú. n.

centrális mozgást fenntartja. így a Nap vonzása
a bolygókat, a földé a holdat tartja meg pályá-

jukon. Zsinegre kötött követ forgatva, a kéznek
bizonyos ervel kell a követ visszatartani a köz-

pontfutó ervel szemben. L. Centrális mozgás.
Középponti gyújtás, így nevezik a puskatöl-

tényoknek azt az elsütését, melyet a töltényhüvely

liátulsó lapjának közepén lev gyutacsnak ütés,

illetleg szúrás által való fellobbantásával esz-

közölnek.

Középponti idegrendszer v. középidegrend-

szer, 1. Idegrendszer.

Középponti ingerek, 1. Ingerelhetség.
Középponti mozgás, 1. Centrális mozgás.
Középponti nap, 1. Centrális nap.
Középponti szög az oly szög, melynek csúcsa

egy adott kör középpontjában van, szárai pedig
a kör sugarai.

Középponti vetület a. m. centrális projekció
(1. 0.).

Középpontkivüliség, 1. Excentricitás.
Középpontozó gép, a gépiparban egyszer

szerszámgép, amely arra szolgál, hogy azokon a
darabokon, amelyeket az eredeti hosszú rúdvas-
ból határozott hosszúságra lefrészeltek, azok
végébe a két határoló sík középpontjába egy-egy
kis kúpos lyukat fúrjon. A lyukakra avégett van
szükség, hogy a rudat ezután az esztergapad
csúcsai közé befoghassuk.
Középpulya, kisk. Sopron vm. felsöpulyai

j.-ban, (1910) 459 magyar lak. ; u. p. ós u. t. Fels-
pulya.

Középretartó erö (centripetális er) a. m. kö-

zépponti er, 1. Centrális mozgás.
Középrím, 1. Bels rím.
Középsebesség, általában a megtett útnak az

idhöz való viszonya s értékét megkapjuk, ha az
út hosszát az idegységek számával elosztjuk.

A folyami hidratdikában azonban más jelentése

van a K.-nok. A folyóvíz egyes részeinek sebessé-
gére nemcsak a meder minden kis egyenetlensége
és alakváltozása, hanem még irányváltozása is

(kanyarulat) befolyást gyakorol ; st még a víznél
sokszorosan könnyebb leveg mozgása (a szél) is.

Itt tehát nem lehet a K. fogalmát nagyobb távol-

ságra kiterjeszteni.minthogy már ugyanazon szel-

vény különböz helyein is a legkülönbözbb sebes-

ségek észlelhetk. K. tehát az egy pontnál, illetve

ugyanegy szelvényben észlelt különböz sebessé-
gek átlagos értéke s ezt úgy kapjuk meg, ha a
szelvényen az idöegy.ség alatt átfolyó víztömeg
mennyiségét a szelvény területével elosztjuk.

Kzépsin, 1. Fogaskerek vasutak.
Középsók, 1. ILishajtó szerek.
Középs Andok, (Iclumorikai hogysóg.l. Andok.
Középs Apenninek, olaszországi hegység,

I. Apenninek.
Középs hólyagsaalag, 1. Allantoisz.

Középskertek, Zonta városhoz tartozó puszta
Bács-Bodrog vm.-ben, (utio) 1908 lak. ; u. p. és u. t.

Zenta.

Középszólamok, így nevezik a zenében azokat
a szólamokat, melyek a legfels (diszkant, szop-
rán) s a logals (basszus) közt szerepelnek, tehát

az alt és a tenor.

Közép-Szolnok vármegye, azeltt Magyaror-
szág tiszántúli kerületének egy vármegyéje, mely-
nek területe 2212-6 km^, népessége (i870) 113,639
lélek volt. Székhelye Zilah volt. Az 1876. évi

XXXIII. t.-c. a vmegyét megszüntetvén, azt az
újonnan alakított Szilágy vmegyébe kebelezte be.

Középtenger a. m. Földközi-tenger (1. o.).

Középtengeri 11öt& (mediterránflóra), a Föld-

közi-tenger közvetlen környezetének és szigetei-

nek flórája v. tágabb értelemben azé a területé,

mely az Azoroktól, Madeirától és a Kanári-szige-

tektl a Földközi-tengeren és környezetén át

keletre Kis-Ázsián és Perzsián át csaknem El-
Indiáig húzódik, É.-ra pedig a Kaukázus-Elbursz-
Hindukus hegyláncig. B terület növényei örök-
zöld fák és cserjék, részben pedig sivatag- vagy
steppelakó elemek. B területen általában csak 2—3
(az örmény felföldön ,3—5) hónapig tart a tél, hó
és fagy csak a magasabb hegyvidékeken van, a
növényzet febr. és márc.-ban kel új életre és a
3—5 hónapos forró idszak beálltáig már virág-

zott és termést is hozott. Az szi csapadék a te-

nyészetnek egy újabbi, szi föllendülését idézheti

el. L. még Növényföldrajz.
Középtengeri rassz v. fajta. Ez az elnevezés

mint külön embertípus neve a rasszantropológiá-
ban Miiller Frigyes óta szerepel, ki a dravidákkal
és mibákkal együtt a fürtöshajuak csoportjába
foglalja össze ket. Ma már Topinard, Deniker,
st Sergi felosztásában is szerepelnek, hol mmt
külön rassz, hol mint külön egységes típus. Ide

tartoznak a baszkok, kaukázusiak, hamiták, sé-

miták, indogermánok. Jellemz reájuk az ovális

átmotszetü fürtös, barna haj, keskeny (leptorrhín)

orr, hosszú (dolichokefál) koponya és aránylag
kicsiny termet.

Középterjes, 1. Belterjes.

Középtiszai ármentesít társulat, árterének
kiterjedését tekintve az ötödik nagyságú. Heves
és Jász - Nagj'kun - Szolnok vármegyékben fek-

szik, a Tisza balpartján. Töltésvonalának hossza
113 km., melybl 32 km. téglaburkolattal van el-

látva. B tekintetben úttörnek tekinthet hazai
társulataink között. Ártere 329,141 kataszt. hold.

Beruházása 8.843,935-62 K, melybl 8.450,51213
K az ármentesítésre és 393,42349 K a belvíz-

rendezésre esik. Belvízcsatornáinak hossza 273
km., melyeken 80 zsilip és 21 híd van. A belvize-

ket 1 szivattyútelep emeli át, részben pedig a tár-

sulat keleti, nagyobb felén a Hortobágy-Berettyö-
vidéki belvízszabályozási társulat gondoskodik a
belvízrendezésrl. Székhelye Tisza-Rofl",

Középtúr, kisk. Hont Vm, Ipolysági j.-ban,

(1910) 315 magyar lakossal; u. p. Felsötúr, u. t.

Ipolyság.

Középvárcza, kisk. Szilágy vm. szllágycsehi
j.-ban, (uno) 325 oláh hik. ; u. p. Szilágycseh. u. t.

Szilágyillésfalva.

Középvel, 1. Agyvel.
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K^-'^-^y^"^ kisk. Máramaroe vm. vlsól j.-baii,

: Ó8 német lak. ; Í9U. a vele Sesie-

..... < (I. n > kiftkfinógi^l nagyközséggé
egyesült, iileiL'lriif.-cii Frlsvuó Héven.

középviz \ k I ' állás, tágabb értelemben

véve a f< v&ltozö felszinü tavak,

valamint a ••pec> magasságú vlzáUá-

éait jelzi ; tizúkMbb értelemben véve pedig vala-

mely idtezak aUtt észlelt vízállások középértékét

(pl havi és évi K.)-

KözépTonal, a geometriában a háromszög
csúcspontját az átellenes oldal feleaö-

1 összekapcsoló egyenes. A háromszög
luimui K. a a báromszög súlypontjában metszi

ogjniáiít. A súlypont a középvonalakat 2 : 1 arány-

ban inoti«zi. A középvonalakat súlyvonalahiak
is szokáí? nevezni.

Köaérdek, az emberek nagy többségének kö-

s8e érdeke. A Btk. 268. §-a rágalmazás és becsü-

lets^tés esetében az állított tény vagy kifejezés

valódiságának bizonyítását megengedi, ha a vád-

lott igazolja, hogy állításának célja a K.. vag>' jo-

gos magánérdek megóvása v. elmozdítása volt.

Közértékmér, 1. Értékmér.
Közérzések, 1. Bels érzések, Általános ér-

zések.

Közérzet, 1. Bels érzések.

Közérzület, az az érzés, ami az emberek nagy
tömegében közös, az embereket együttes törekvé-

sekben, cselekvésben egyesíti.

Kzet V. sziklaiiem (1. a színes képmellékletet).

K. alatt azokat az ásványos tömegeket értjük, mo-
tyekböl a földkéreg felépül.A K.-tan (petrográfia,

Uthologia) az a tudomány, amely a K.-ek geoló-

giai megjelenésmódját (a településüket), a K.-ek

anyagát, vegyi összetételét és a közetrészecskék

egymáshoz való illeszkedését, azaz a K.-ek szöve-

tét vizsgálja. A K.-tan tehát a geológiának egjik

ága ; fejldése a legutóbbi idben rendkívül roha-

mos volt, ami fképen annak köszönbetö, hogy a
polarizációs mikroszkóp segítségével lohetségas

lett a K.-ek legapróbb részecskéit is felismerni

ée megvizsgálni. A geológiai fellépés alatt a K.-ek

térbeli eloszlását és a K.-tömegeknek egymáshoz
való kölcsöns fekvését értjük; e tekintetben

n^különbözto^ük a réteges és tömeges K.-et

;

as döbbiek lemez- v. táblaalakú rétegekbl álla-

nak^ a rétegek egymással párhuzamosak; az
Qtóbbiak ilyenféle szerkezetet nem mutatnak. A
tömeges K.-ek eruptív eredetek (1. Eruptív
kzetek), tehát a föld mélyébl kitódult lávaszerú

anyagok (magma) megmerevedése révén jöttek

létre : a réteges K.-ek valami közegbl, t. i. vízbl
íszedinientközetek) vagj' levegbl (szubaerihis
vagy áolikus K.-ek) folytatólagosan rétegonként
iilepiadtek le (üledékes K.-ek) : a leülepedés vagy
egyszeren mochanikaí úton történt ímechanikai
Hlgtj^i^L- r.i h,,„i,,L-L-,M vagj'pedig a K.-ek anyaga
oUn •

i törN'ények szerint csapó-

dott ... .. ,. — . .. ,v, pL ksó, gipsz). A réte-

ges K.-ek rendesen kövületeket, azaz növényi vagy
állati maradványokat tartalmaznak, amelyek a
keletkezés alkalmával kerültek beléjük. A réteg-

csoportok lehetnek konkordánsak v. diszkordán-
sak. A tömeges K.-ek többnyire szabálytalan dara-

bokra válnak szét ; geológiai megjelonésmódjuk

többnyire szabálytalan, rendesen a többi közetek-

bon rqiedéeeket (erupciós csatornákat, telére-

ket, Urc^ket stb.) töltenek ki és a mellékközetbe
számos nyúlványt (apofizis) bocsátanak (átható

település). A tömeges K.-ek a keletkezés alkalmá-
val a raellékkzeten v. áttörtek és a föld színére

kiömlüttek (kiömUsi, effuziv K.-ek, l o.), v. pedig

a föld kérgében bent maradtak (hetódulúsi, henyo-
muUisi y.plutói. mélységbeli, intruziv ILek, 1. o.).

.\z intruziv K. geológiai megjelenési alakját te-

kintve lehet tömzs (massivum), amidn a térnek

három irányában körülbelül egyforma kiterje-

dés, V. lakkolit, azaz lepényalakú tömeg, amely
ko<^nyok révén a föld mélyével összefügg és

amelynek eruptív anyaga eredetileg a rétiek
közé nyomult és azokat szétfeszítette. Az efltiziv

K.-ek lávaáramokat v. szélesen szétterült taka-

rókat, telérekei, vulkáni kúpokat alkotnak ; rövi-

den vulkáni K.-nek is nevezik ket, mert a mai
vulkánokhoz hasonló módon jöttek létre.

A K.-ek anyaguk eredete szerint lehetnek

:

minerogének, azaz tisztán ásványos eredetek, v.

0) gaiiogének, azaz lényegileg szerves eredetek

;

az utóbDiak vagy /i/oí^'«e& (növényi), v. zoogének
(állati eredetek). Ha a minerogén K.-ek növényi,

111. állati maradványokat tartalmaznak, akkor

fitofor, ill. zoofor K.-nek nevezzük. A minerogén
K.-ek vagy protogének, amidn anyaguk a hely-

színén keletKezett és ott kapta mai alakját, vagy
pedig deiderogének (klasztikus vagy törmelékes
K.-ek), amelyek más K.-ek mechanikai felapró-

zódása, törmelék összohalmozódása és esetleges

összecomentálódása révén keletkeztek. A proto-

gén K.-ek szövet tekintetében lehetnek : 1. kris-

tályosak, amidn csupa kristályos szerkezet
szeraecskébl állanak (ú. n. kristályos-szemcsés
K.-ek), a szemecskékben vagy csakis egyetlen

ásvánj-fajt (egyszem K -ek), vagy pedig többféle

ásványfajt ismerhetünk fel (összetett K.-ek) : 2.

porfirosak, amidn a kristályos ásványszemek
mellett amorf anyagot (üvegbázis) is tartalmaz-

nak ; 3. amorf K.-ek, amelyek lényegében csakis

amorf anyagot tartalmaznak, ezek megint erede-

tket tekintve lehetnek vízbl leülepedettek, azaz

porodin-amorfok, v. eruptivek, azaz hialin-amor-

fok (üvegesok).

Azokat az ás^-ányokat, amelyek a K.-et alkotják,

elegyrészeknek nevezzük. Megkülönböztetünk : lé-

nyeges oly részeket, amelyek a K. jellegét megad-
ják és amelyek a K.-bl nem hiányozhatnak, tov.

mellékeseket, járulékosokat (akce.<}Szoriknsf és

esetlegeseket; más szempontbíU megkülönbözte-

tünk primer (eredeti) elegyrészeket, továbbá sze-

kundéreket, amelyek a primerek átalakulása ré-

vén keletkeznek, A fontosabb K.-alkotó ásványok
a következk : 1. oxidok : kvarc, limonit. lematit,

magnetit, ilmenit ; 2. kloridok : ksó ; 3. karboná-

tok : mészpát, dolomit, vaspát ; 4. szulfátok : an-

hidrit, gipsz ; 5. szilikátok : a földpátok, angit- és

amflbol-félék, csillámok, nefolin- és hauyncsopwt
ásványai, leucit. olivin, tunnalin, gránát, talk,

szerpentin, klorit-félék ; 6. szerves vegyületek

:

grafit, antracit, kszén. Járulékos tömegek a kon-
kréciók, szekréciók, zárványok.
A protigén K.-ek szövete els sorban az elegy-

részek alakjától függ : az elegyrészek lehetüÁ
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szem-alakuak, lemezesek vagy oszloposak. A K.

szövete lehet szemcsés (gránit), pikkelyes (pala),

rudas stb. Ha a kristályos szemecskék olyan

aprók, hogy még nagyítóval sem ismerhetk fel,

akkor a K. szövet tömött (afanüos szövet) ; a

fluidális szövet az efifuzivkzetnél, fkép a lávák-

nál fordul el, melyekben a mozgás alkalmával

az elegyrészek a folyás irányában helyezkedtek

el ; ngömbös szövetnél egyes elegyrészek gömb-
alakba helyezkednek el, pl. szferolitoknál a göm-
bök egyúttal sugaras-rostos szerkezetek, az oolit

szövetnél a gömbök héjas szerkezetek (pizolit,

borsókö) ; porfiros szövet 1. Porfir ; 1. még Sze-

mes gnájsz. Az elegyrészek egymással való össze-

függését tekintve van : kompakt, hólyagos, szi-

vacsos, sejtes, habos, likacsos, salakos, mandula-

szekundérek az üledékek. Úgy az eruptív, mint
az üledékes K.-ek metamorfózis (dinamomota-
morfózis és kontaktmetamorfózis) révén átala-

kulhatnak és ekkor metamorf kzetekké lesz-

nek. Az eruptív K.-ek kétfélék (1. fent) : intru-

zivek és effuzivek. Az eCfuziveknél szokás még
a keletkezés kora szerint különbséget tenni. Ha
a K. erupcíója a harmadkor eltt történt, akkor
paleovulkánikusnak, ha pedig a harmadkorban
vagy utána történt, akkor noovulkánikusnak
nevezzük. Az intruzivek szövete kristályos szem-
csés, az effuziveké porílros-üveges. Minden egyes
intruzív K.-nek egy effuzív K. felel meg ; a kett
ásványösszetétel tekintetében azonos, de szöveti

tekintetben eltér egymástól.

A K.-rendszer vázlatos táblázatos áttekintése

:

I. Eruptív közetek.

lényegei ásvinyok
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1. tiráait poláras fényben.

S. Oboidián flnidálb siOTettel.

t. KTarcportir daidáli* saövettel.

.. .Aii,u,..M ....úc.iit (tOldk).

5. Amfibol ftndesit p>i 6. B»zalt.

Eruptív közetek vékonycsiszolatainak mikroszkóposán nagyított képei.
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másatíL teadk U ós pedig addig, mlg a kockák-

bm wpeééeofc támudnak y. a kocka öasseroppan.

AhordDépeaségetas 1 cm*-D3i1 felQletre eeö kg.-nyi

nyomt—l nokás megadni. így pl. a h<Hxi£épee-

•ógkllea:

íMHMkkftTSlnél lta-9000 ktlOB^t
teU- ét dokmtaál bOlV-llM •

Bteltaál _ ... 800-ttOO •

EinltwU IIOIK-MOO «

Mállás ée MbfanOri Ugymatí^ terméoetesen
ortkkenti a hordk^nnéget.

MagkOUtabOstetünk kemény (5 foknál kemé-
nyebb) és poha (5 foknál lágyabb) köveket. To-

vábbá termáé- áe faragott köveket Elbbieket a

bányáttan ílasiftéesel v. robbantással nyerik, az

atóbbiakst ai oldalfelOleteken pontos rajz sze-

rint, kézlerövel vagy gépekkel munkálják meg.
' icfisönségee építési köveket ós díszköve-

lakhoB tartoomak a márvúiyok, a lab-

IV; : nt, a gránitok némely faja. az ónix, stb. A
kövek anyaira szerint megkülönböztetünk mész-

."t, eránitot, porflrt, palás köze-

-rb. Vannak még mkövek is (1. o.).

:<'K Kui.-< 'jen csakis fagyálló köveket hasz-

itnnk.
'— >'iabó Jóisef, 0«olog1a, UtíIó tekintettel a petro-

'..tpest 188S. (eUralt); Zirkel P., Lehrbnch der
I. kladáa, S raakos kStet, befeJesMOtt 1895.

;

"'^n-oskopiadie Physiornpkie derMinenlien
iTvt 190^—1906; Ziikel F., Die mikroak.
MineralieB uul Gesteise, Leipii? 187S;

der Lithologie, Heidelberg 1886;
immen^d. g«3teiDbild. Ifineralieii,

tiüge lar Petrognphie d. plato-

1S69—18M; o. %., Álig. únd chem.
iphie, o. o. 1885; Cotts B., Oe-

-' ; Hoth J., Die Gesteiiuaiialysea in

.>;dit, bei lm 1861; Senft, Aanlytisclie Tsbelle
Q and Gebirgnrten, HnnnoTer 1874 ; Lnualx,
'.-rrnemptiie, B<nui 1875; o. ». Binráhning in

Braslna, 1886 ; Lna^, OrmndriM der 0«-
? 1877; BlBM. KntaehtemM der Petio-

^' reltnng. PhiloeopUe der Geologie,

imlongen Ton llikrophotognphien
r mikr. Stmktnr r. Minenlien n.

: ; Pomfaé 9. és Mickel Léry,
r^jclMi énvttrea, Pnria 1879

;

X et det nekei, o. o. 1881;
bet, «. o. 18W; Böekh

^cbenk. Die Gectein-
n«knnde; OMuin,

•fnl- Qzétmál-

ogletes,

.
. -., ^.--- -- " lazahal-

míiza.

Közetek, I. Közei.
Kzetképzdés (petrogeitms), 1. Kzet.
Közétkezés ^(ranc. ménage), a katonaságnál az

egy alosztályt képeaö legénység ssámára katonák
áhal ftoött ebéd, melynek alkatrészeit vagy az
állam adja (étape), vagy pedig a csapat a vala-

mennyi élelmestetéere igényt tartható ember szá-

mán fWÍOTámitfaató, idnkint a piaci áraknak
megfeMAen megállapított K.-i pénzbl bevásárol-

ta^a, mely bevásárlást és a bevásárolt élelmi cik-

keknek kell Mhasnálását a minden csapatnál
tisztekbl, altisztekbl, örveietkbl meg közvité-

zekbl teszeállitott közétkezégi bizottság intézi ós
ellenrzi. — K.-re való jánútícot kapnak némely
seregben — mint pl. a németben— az almtas tisz-

tek és tiszthelyettesek, de csakis abban az eeet-

lUmt Nan XAcOamo. 2CU. ML

ben. ba a többi tiszttársakkal egytltt étkeznek s

továUtá csak akkor, amikor a csapatok s ezekkei a
tisztek sem kapnak az államtól étape-okat. — L.

még Konvikttis.

Kftsetmágnesség oly eraptiv kzeteken figyel-

het meg, melyek mágnesvaséroekben dúsak. Az
ilyen közetek egyformán vonzzák a mágnestt

;

oly kzetek ellenben, melyek villámcsapásoknak
voltak kitéve, poláros mé^ességet szoktak ma-
tatni. A mágnest É.-i saiicának kitérittetését

megfigyelték a nagyági (Hányad) bányákban lev
dácit vonzása folytán, Kisczellen (Czelldömölk,

Vas vm.) az ottani bazalt által és Alsónyires-

falván (Hunyadban) egy porfiritsziklán. Vnlkáni
bombák szintén sarkított mágnességét matatnak.
Kzettan, 1. Kzet.
Közial v. választófal. Azokat a vékonyabb fa-

lakatnevezzük így, melyek agyanazon lakosztály-

nak egyes szobáit választják el egj-mástól : e falak

tehát önsúlyukon kívül mást nem hordanak, egye-

düli faukciójuk az elválasztás. Vastagságuk tég-

lából, vakolt állapotban 016 m. Ha több áll egy-

más fölött, a felsbbeket vastartók hordják. Ké-
szitüc élére állított téglából is, ekkor 008 m. vas-

tag (Katona-fal), továbbá rabitzból, gipsz-salak-

ból, gipsz- és betontáblákból, nádazott és vakolt

deszkázatból, parafaköböl stb., mely esetben a K.
vastagsága 005—0*20 m. közt váltakozik. Hang
és hszigetelés végett ketts vagy dupla K.-at is

készítenek, e kett közt légréteggel.

Közialn, kisk. Szolnok-Doboka vm. nagyilon-

dai j.-ban, (i9io) 235 oláh lak.; u. p. Nagyilonda,
u. t. Szamossósmezó.
Közfürd, 1. Fürd.
Közgazdaság, l. Közgazdaságtan.
Közgazdasági alap (országos), eredetileg a

hazai mezögaz£tság, ipar és kereskedelem eme-
lésére teremtett állami alap volt, melyet a pénz-
ügjrminiszter kezelt, ügy mezgazdasági, mint
ipari segélyeket adti^ belle. 1904-ben kfllön tör-

vénj't alkottak róla, külön-külön 15—15 millió

koronát adva mezgazdasági és ipari célokra. Az
elbbi célra maradt a K. : az utóbbira az orsz.

ipar- és kereskedelmi alap (1. o.) szolgál
Közgazdasági egyesületek olyan egyesületek,

amelyek a köz2:azda.<ági ismeretek fejlesztésével

és terjesztésével foglalkoznak; ide tehát tulaj-

donkép a tudományos társulatok számíttatnak,

nem pedig azok, amelyek mint ipar^yesületek,
kereskedelmi egyesületek, kereskedekoi csarno-
kok, bimetalUsztikus egyesületek, agráregyestt-

ietek stb. gyakorlati feladatokkal foglalkoznak.

A leghíresebb K. közé tartoznak a Cobden Clnb,

a British Economic Association Londonbui, a
Société d'économie politique Parisban, a német
Vérein für Sozialpolitik, as osztrák Oeeellschaft

der österreichischen V(dkuwlrthe stb. Hazánklmn
1875. alapítottak közgazdasági egyesQletet, mely
rövid fennállás után megszttnt 1894-ben m^ala-
kult a Magyar Közgazdasági T^ü^aság, amely
élénk mködést fejt ki. Havi folyóirata a Közgaz-
dasági Szemle.

Közgazdasági egyetem. Újabb idben, külö-

nösen Németországban, felmertUt az az eszme,
hogy a közgazdasági vonatkozású tárgyak, ame-
lyeket az egYBB fiskolák különböz fakultásai

i»
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elkülönítvetárgyalnak, külön közgazdasági fakul-

tásokon, vagy K.-en egyesíttossenek és hogy ezek

az intézmények a többi fiskolákkal egyenl ér-

ték képesítést nyújtsanak. Nálunk a K. eszméje

pozitív formában elször 1906. merült fel, amikor
a selmeczbányai bányászati és erdészeti fiskola

tanárai az iskolának nagyobb centrumba való át- ,

helyezését és K.-mó való kifejlesztését kérték.
]

1912 májusában az Országos magyar gazdasági

egyesülés kezdeményezésére külön bizottság ala-

kult a többi szakegyesületek részvételével, amely
a kormányhoz memorandumot intézett a K. ügyé-

ben. 1913 ban a vallás- és közoktatásügyi minisz-

térium elhatározta, hogy K. helyett a József m-
egyetemen szervez közgazdasági osztályt (fakul-

tást). Felsége 1914 febr. 14-én kelt legfelsbb

elhatározásával ez osztály szervezeti szabályzata

Is jóváhagyást nyert. E szerint a megyetemen
a közgazdasági tudományokban való kiképzésre

kétféle tanfolyam létesül : egy egyéves, mely már
az 1914/15-iki tanévben megnyílik, és egy négy-

éves, mely késbb lesz szervezend. Az egyéves
tanfolyam rendes hallgatói azok lehetnek, akik
a megyetemen, bányászati- ós erdészeti fisko-
lán, keleti kereskedelmi akadémián, a budapesti,

illetve kolozsvári kereskedelmi akadémia felsbb
tagozatán, a ílumei kiviteli akadémián, gazdasági
akadémián, vagy ezekhez hasonló jelleg külföldi

fiskolán a tanulmányaikat elvégezték. Az ilyenek

az egyéves tanfolyam sikeres elvégzése után

közgazdasáf/tudományi oklevelet szerezhetnek,

amelynek alapján azok, akiknek építészi, mér-
nöki, gépészmérnöki, vegyészmérnöki, bánya-,

fémkohó- vagy erdészmérnöki oklevelük is van,

a közgazdasági mérnöki címet viselhetik. Azok,
akik közgazdaságtudományi oklevelet szereztek

és közgazdasági téren számottev irodalmi mkö-
dést fejtettek ki, esetleg egy évi sikeres szemi-
náriumi munkát végeztek, a közgazdaság tudo-
mányi doktori szigorlat alapján a doktori képe-

sítést is megszerezhetik. (L. Tájékoztató &m. kir.

József-megyetem közgazdasági osztályáról. Ki-

adja a József-megyetem, 1914).

Közgazdasági kongresszusok olyan kongresz-
szusok, amelyek közgazdasági kérdések vitatásá-

val foglalkoznak. Legnagyobb hírre tettek szert

a német nemzetgazdák kongresszusai, melyek f-
képpen a múlt század 60-as éveiben nagy tekin-

télylyel bírtak (különösen Prince-Smith, Braun,
Michaelis, .stb. vezetése alatt). Újabban fként a
közgazdasági tudomány óriási terjedelme folytán

általános K.-at nem tartanak és helyükbe egyes
kérdéseket V. szakokat felölel szakkongresszusok
léptek. Nálunk is tartottak közgazdasági kon-
gresszust 1872. és 1913.
Közgazdasági Szemle, havonként megjelen

folyóirat. Kiadja a M. Tud. Akadémia Nemzet-
gazdasági bizottságának hozzájárulásával a Ma-
gyar Közgazdasági Társaság. Szerkesztje Man-
dollo Gyula. 1914-ben a folyóirat XXXVII. év-
folyamába lépett.

Közgazdaságtan az a tudomány, amely a né-

pek és a társadalmak gazdasílgi jelenségeinek
mt'gttgyeléí^vel, ábrázolásával és az ezekl)en

mköd törvények kifejtésével foglalkozik. Ré-
gebben leginkább nenizeigazdaságtannaJc (úgy

látszik Ortes használta elször e nevet 1774.), köz-

v. nyilvános gazdaságtannak nevezték (économie
politique a franciáknál, political economy az ango-
loknál; a németek is gyakran használják most a po-

litische ökonomie kifejezést); e nevet elször
használta Montchrétien, Traíté de róconomie poli-

tique c. munkájában (1615) ; tulajdonkép azonban
ez a név az, melyet már Aristotelesnél olvasunk.

Újabban mindinkább társadalmi gazdaságtan
(elször használta Buat 1773.) nevet ha.sználnak.

Használják a következ neveket is : kreniatisztika,

kameralisztika, katallaktika, plutologia, st a
következ cifra nevet is : laofiziognozia. Nálunk
régebben stúdium politico-camerale-nQk nevez-

ték ; Skerletz oeconomia politicát említ ; hasonló-

kép nevezi Henfner ; Horváth oeconomia publicá-

ról szól ; használják végül a közgazdaságtan és

társadalmi gazdaságtan elnevezést is. Sokáig két

különböz módszemek, az induktív és a deduktív
módszernek voltak hívei. A K. mindkét módszerre
rászorul, mindkét módszer alkalmas ismere-

teinket a gazdasági élet törvényeirl elmozdí-
tani. A deduktív módszer legkiválóbb mestere Bi-
cardo volt. A K. rendesen két részre osztatik : az

elemi (elméleti, általános) részre, mely az elemi,

általános jelenségeket és törvényeket tárgyalja

és a gyakorlati (alkalmazott) részre, mely köz-

gazdasági politikának is neveztetik, mely a bo-

nyolultabb jelenségeket és az államnak a köz-

gazdaság érdekében kifejtett tevékenységét tár-

gyalja. A K.-i ismeretek egyes elemeire már a
legrégibb idkben akadunk. A klasszikái ókor né-

peinél, görögöknél és rómaiaknál az anyagi érde-

kek elnyomulásával a gazdasági jelenségek ku-
tatásával is foglalkoznak. A görögöknél külö-

nösen Plató, Aristoteles, Xenophon stb. már be-

hatóan foglalkoznak egyes gazdasági kérdések-

kel. Plató az egyszer életet pártolja ; Aristoteles

a fényzés hasznosságát védi. Aristoteles nem
képes a kamat, a kereskedelem jogosultságát fel-

ismerni, ellenben szükségesnek tartja a rabszolga-

ságot. A rómaiaknál is sok író foglalkozik köz-

gazdasági kérdések fejtegetésével, ami már a jog
beható mvelésével függ össze. Különösen a for-

galom, a pénz, a mezgazdaság egyes kérdései ré-

szesülnek tárgyalásban ; ez utóbbi különösen a
hü-es agrár írók, Varró, Columella munkáiban.
Cicero, Seneca, az idsebb Plinius munkáiban is

számos közgazdasági eszmére akadunk ; Paulns
igen érdekes fojtegoté.sét adja a pénznek. A közép-
korban az egyházi irúk, els sorban azok, akik egy-
úttal gazdasági kérdésekkel foglalkoztak, legin-

kább az erkölcs szempontjából vizsgálták a gaz-
dasági jelenségeket ; azért volt nekik a méltányos
ár (justum pretium), a kamat, a pénz kérdése oly

fontos. Különösen a szegényügy kérdései is tár-

gyaltattak. Kiválóbb írók e korban: Aquinói Ta-
más,Albertus Magnus.Oresme, Firenzei Szt. Antal,
Sienai Szt. Bernát, Colonna, Petrarca stb.

Az újkor változott viszonyaival új közgazda-
sági eszmék és felfogások terjedtek. A középkori
decentralizáció helyébe lép a centralizáció; na-

gyobb államok keletkeznek or.sobb központi kor-

mányokkal. A központi liatalom növekedése és

súlyának fentartása, párosulva a megváltozott
hadi szervezettel, nagyobb igényeket támasztott
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az állami pénzügy twén és már es okból mindin-

kább eltorjcdt ai a néaet, hogy az állam hatalma
a pénütl fU^. A pénz nagy foDtoeságát még az

ipar és korpskedcltMii pineUcedése fokozta, mely
itóbbi azonban egyúttal okozata volt a nemes
roek BzaporitásáoaJL Azok az Írók, akik az állam

:iiiyn?i jÁiétének forrásait kutatták, a nemes-
re ki ; kintotték a gazdagság legfbb ténye-

/ j II' k. Kz a folfogás legeróeebb Ufojezésre ju-

r it iina tanban, iE»iy a merkanÜíigmus nevén
L' Nó jelentékenyebb közgazdasági rendszer.

Lm ku iibözö iréiyai vannak a merkantiliz-

ik i'gt^életeeebb alakját képezi az úgy-
tt tnérlegtan, mely szerint a legbiztosabb

a nemee ércek megszerzésére a kttlkeres-

k y irányú alakulása, mely kedvez
ár .'z vezet, azaz oly mérleghez, mely
y/.' . obb az állam árukivitele, mint áru-

b. n ilyenkor a külföldnek nagj'obb vá-

sáriasi rccel kell kiegyenlítenie. A ked-

vez I! . léxésére pedig különösen beviteli

és kivitiu vamokat, kiviteli jutalmakat, az ipar

minden módon való elömozditását, gj-armatalapí-

tást, a hajózás emelését stb. tekintették legalkal-

masabb eszközöknek. A mcrkantilizmu.-; Spanyol-

országból indul ki, legtökéletesebb, jóformán leg-

fluomabb alakját Angliában találta; képviseli

közé tartoznak : Serra, Mélon, Forbonnais, Mun,
Chlld, Cnlpeper, Klock, Seckendorflf, Justi, Hor-

nek; részben ido tartoznak még Szenart, Son-
nenfels, Genovesi is. A merkautilizmusnak kiváló

államférílak is voltak hivei, nevezetesen Colbert

(1. 0.), miért is e rend.>ízert gyakran colbertizmus-

nak nevezik. E rendszer vi.<szahatása az a fel-

fogás, mely míg egj'fell a nemes érceknek, az
iparnak és kereskedelemnek tulajdonított túlzott

fontoflsággal szemben a természetre utal, mint a
gazdagság els fcHTására, másrészt azáltal is

ellentétbe helyezkedett a merkantilizmussal, hogy
nem az állam gyámkodásától, hanem a gazdas^i
étet tmnéezettörvényeinek múköd«^tl várta a
gazdaság feUendttléeét; ezért az állami beavat-

kozással szemben a gazdasági szabadság, a lais-

ses teixe elTót hirdette. Ez a tanrendsaer a fizio-

kratinmu (1- o.).

Korszakalkotó az a rendszer, melynek forrá-

sán! Smith Ádánmak 1776-ban Inquiry int the

natmre and causes of wealth of nations (Vizs-

gálódások a nemzetek gazdaságának természe-

térl és okairól) cím korszakalkotó munkáját
kell tekinteni. E rendszer fbb elvei a következk :

1. a nemzeti gazdags^ forrásának els sorban a
munkát tekinti, habár mellette a természet és a
töke jelentségét elismeri ; 2. az anyagi boldogu-

lást az eg>'énre és a nonzetre vonatkozólag az
egyesek vnsenyére veanti ylssza, mely azonban
caíík teljes gazdasági szabadság mellett fejld-
betik ; 3. az eg>'én gazdasági tevékenységének fö

rugóját az önérdekben találja, mely azonban a
exseny mellett oly irányt nyer. hogy a közérdek-
kel összhangba jut. Smith könyve új rendszer
"'"'"•"!

'""' n K.-l)an és e rendszer egyes lénye-

n maradandó jelentséget szerzett
rv -iiu ••••; hoz nagyjában csatlakoznak Ki-

cardo > a két másik korifeusa az újkori

nemzetg,»x.....v<..«uimak, kik kttiönöeen a jvede-

lemelosslási és népességi tanok vizsgálódásába

bocsátkoztak s így lényeges pontokon Smith ta-

nait kiegészítették. E triaisz tudományos al-

kotása az újkori K., melyet & smithianmHUS, in-

dusztrializmiu, liberális, angol, ortodox stb. K.
néven említenek és mely túlzásaiban különösen a
szocialisták részérl vnlgaire, bourgooúsio, man-
chester ökonómiának is neveztetik. A társadalmi
gazdaságtan terén még különösen a következ
irányok és iskolák említendk

:

Történeti iskola, amely az angol ortodox Is-

kola tanításával ellentétbe helyezkedett, azt hir-

detvén, hogy a nemzetgaz<feságtan nemképes örök
érvény, csak fejldési törvényeket felfedezni,

melyek azt tanítják, hogy a nemzetgazdasági in-

tézmények változnak a riép fejldni foka, kul-

turális állapota szerint, jogosultságuk tehát a
népélettel való összefüggésben rejlik. Alapvet
munkái: Knies, Die politische Okonomie vom
geschichtiichen StandpunkteíBraunschweig 1853);
Hildebrand, Die Nationalökonomie der (iegen-
wart und Zukunft (Frankfurt a. M. 1848);
Roscher, Grundriss zu Vorlesungen über die

Staatswirthschaft nach geschichtlicher Methode
(Göttingen 1843) ; az angoloknál különü.sen Cliffé

Leslie volt a történeti iskola lelkes szószólója,

melynek legjelentékenyebb kép\is8lói Thorold
Rogers, Cunningham, Ashley stb. Az els el-

lenzék az individualisztiko-egoisztikus angol
nenusetgazdaságtannal szemben tulajdonkép nem
a történeti, hanem a romantikus iskolából indul

ki, mely az egyénnel szemben az állam szerves
összefüggését és fejldését hangsúlyozza, mely
eszményét a középkorban keresi és a társadalmi
élet erkölcsi természete mellett a vallásra fek-

tet nagy súlyt Liegkiváióbb képviseli ez irány-
nak Bürke, Müller Ádám, Haller, Gentz stb.

Tanszéki v. katedra szocializmus (Katheder-
sozialismus). Különösen a történeti iskola befo-

lyása alatt több író az induktív módszer alkalma-
zását vette célba és ennek segítségével vizsgálva
a gazdasági jelenségeket, azon eredményhez ju-

tott, hogy a régi nemzetgazdaságtan több tana,

így az állam beavatkozására vonatkozó tan,

a munkabér és általában a jövedelemeloszlás
tana módosítandó. Minthogy ez irány leginkább a
munkáskérdéssel foirlalkozott, ezen a téren gya-
korlati követelményeket focralmazott és többnyire
a német egyetemek tanárai hirdették, tanszéki
szocializmus nevet nyert. A legnevezetesebb ira-

tai ez iránynak: Schmoiler, Grundfragen des
Rechts In der Volkswirthschaft (Jena 1875);
Brentano, Die englischen Grewerkvereine (Leip-

zig 1872) ; Scheel, Die Theorie der sozlaien Frage
(Berlin 1872). Az angoloicnál ezekhez legközelebb
áll : Ingram, The present position and prospects
of political economy (Dublin 1878).

Étikai iskola. Fképpen a régi elméletnek
ama tana ellen foglal állást, mely szerint a
gazda.'íági életbon egj'edül a rideg egoizmus
mködik. Kz irány képviselihez számíthatók kü-
lönösen : Thünen, Wagner, Scháffle, Lange Német-
országban: Ingram, Sidgwick, Syme, Toynbee,
Marshall, Ruskin Angiiában ; Clark, Waiker. Ely
Amorikában; Necker, Si.<mondi. Gide Francia-
országban ; Cossa, Loria, Cusimiano Olaszország-

!&•
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ban ; Azcarate Spanyolországban stb. Angliában

különösen a nagy törtónotírónak, Carlylenak föl-

lépésével függ össze ez iskola terjedése.

Matematikai iskola, amely a gazdasági törvé-

nyek fölfodozésóre a matematikai módszert tartja

legalkalmasabbnak. Idetartoznak különösen Cour-

not, Fuoco, Gossen, Walras, Jevons, Macleod,

Edgeworth, Fisher stb.

Természettudományi iskola, amely a termé-

szeti és gazdasági élet nyilvánulásai között hason-

latosságot ismervén föl, a gazdasági jelenségek

magyarázatára a természettudományi törvénye-

ket akarta felhasználni; ez irók közé tartoznak

Schaffto, Spencer Herbert, Lilienfeld, Lavergne-

Peguilhen stb.

Védvámiskola., amely a gazdaság természe-

tes fejldéséhez szükségesnek tartotta a terme-

lési ágak összhangzatos fejldését ós ennek h\z-

tasítására bizonyos körülmények között a gyen-

gébb és a külföldi verseny által lótökben veszé-

lyeztetett termelési ágak, els sorban az ipar ér-

dekében védváraok alkalmazását kivánta. A véd-

vámiskola legkiválóbb mesterei voltak List Fried-

rich, Carey, kiválóbb képviseli közé tartoznak

Greeley, Peshine Smith, nálunk Kossuth, Beöthy
liob, Mudrony stb. Lásd még Kereskedelmi po-

litika.
Irodalom. A nagyobb kOng^dasági rendszerekeu kivül,

milyenek:Wagner, SchKffle, Schönberg, Cohn, Marshall, Kantz,

Földes, stb. mnnkái, lásd kfilönOsen a következ irodalom-
történeti mnnkákat : Kanti, Die g^eschicbtliche lintwickelnng
der Nationalökonomie nnd ihrer Líttoratnr, Wien 1860;
Ingram, Hintory of political economy, Edinburg 1888;
Bisenhardt, Geschicbte der Nationalökonomie, Jena 1881

;

Bonar, Philosopby and political economy, London 1893;
Contzen, Oeschicbte der volkswirthschaftlicben Litteratar

im .MittelaltiT, Berlin 1878; Roscber, Geschicbte der Natio-
nairikonomik in Deotschland, München 1874 : n. a., Znr
Geschichte der engl. Volkswirtbschaftslebre, Leipzig 1858;
Uacouilocb, The literature of political economy, London ISiö

;

Twlss, View of tbe progress of political economy, n. o.

1847 ; Laapeyres, Geschicbte der volkswirth. Anscbaunngen
der Nioderlttnder, Leipzig 1873 ; Biedermann, Über den Mer-
kantilismns, Innsbruck 1870 ; Horn, L'économie politiqne

ftvant les physiocrates, Paris 1870; Lavergne, Les écono-
mistea fran^ais du XVIll. sifecle, u. o. 1870; Dflbring, Ge-
ichichte der Nationalökonomie und des Sozialismus, Leipzig
1871 : WiBkemann, Darstellung der in Deutschland zur Zeit

der Reformation herrscbenden nationalökonomiscben An-
Icbten, n. o. 1868 ; BcbmoUer, Znr Litteratur der Staats-
und Bozialwiasenachaft, Berlin 1888; Földes, Adalékok a
BemietgMdMágUn történetéhes. Quesnay, Tnrgot, Smith,
Budapest 1881 ; Kaatz, A nemietgasdasági eszmék fejldés-
története Magyaroraságon. n. o. ; Cossa, Introduaione all e.

SsL, Milano 1899; Loria, Boonomla politica, Torino 1910;
ohwiedland, Volkswirtschaftolehre, Wien 1910 ; Lexis, Alig.

VoUawirtachaftslebre, Leipzig 1910 ; A magyar kOzg. iro-

dalmat Ismerteti Barcza Imre, Közgasdaugi irodalmunk
1886—1900, KOsg. Szemle 1901. As egyes rendszerekrl és
írókról M illet helyen.

Kdtgailatigi/blyóiratok. A közgudasági tudomány tovább-
fttjlesatéaére és teljesítésére Uviló fontossággal bimak a
ssakfolyóimtok. A neToietesebb kösgasdasági folyóiratok a
kÖTOtkesök : Kösgasdasági Ssemle, Mandelló Oynla, Budapest.
BlObb Nemaetgaüidasági Ssemle. AlapitUtott 1877. — Zeit-
sohrlft fOr VolkswlrtEschaft, Sosialpolitik n. Verwaltong.
Organ der Gesellschaft fisterr. Volkswlrthe, Wien, Frag,
Leipzig. AUpitUtott 1898. — Jahrbacher fflr National-
ökonomie n. Butistik. Heransgegeben von dr. Jobann Conrad.
Jena, Onster Fischer. AlapitUtott 1863. Hildebrand Bruno
által. — Bao, Arohiv der politisohen ökonomie nnd Polizei-
wiaseuchaften. Alapíttatott 1885. — Zeitschrift fttr die ge-
sammte Btaatswissensohaft, Tfibingen, Laapp'scbe Bnchhand-
Inng. Panfsinter Jahrgang. Bs a folyóirat 1844. alapíttatott
Mobl Róbert índltráttyára a tObIngenI egyetem államgaada-
sági kara áltat.— Zeitaohrift fOr Literatur und Gesobichte der
BtaaUwissenschaften. Lelpilg, Hirschfeld. Alapíttatott 1893.— Jahrbaoh rtr GeseUgebnng, Vorwaltung u. Volkswlrth-
soknft ifli DtalMfeM Baioh. HenMtsgecebM . OostoT Bohmol-

ler. Leipzig, Duncker n. Humblot. Alapíttatott 1871. — Ar-
chív für soziale Oesetzgebung und Btatistík. Vierteljahr-

schrift zur Erforschung der geselischaftiichen Züstínde aller

LUnder. Tübingen, Lanpp. Alapíttatott 1888. — Zeitscbrift für
Sozial- und Wirthschaftügescbichte. Preiburg in Br. és Leip-
zig. Mohr. Alapíttatott 1893. — Journal des Économistes.
Revue mensnelle de la science économique et de la statis-

tique. Paris, Guillanmin et Cie. Alapíttatott 1848. — Revue
d'économie politique. Paris, Larose. Alapíttatott 1887. — Tbe
Economic Journal. Tbe Journal of tbe British Economic
Association. London, Macmillan and Co- Alapíttatott 1891.
— The economic Review. Published qnarterly for the
Oxford University branch of the Christian Social Union.
London, Percival & Co. Megindult 1891. — The qnarterly
Journal of Economics. Published for Harvard University,

Boston, Ellis. — Political science quarterly.^ Edited by the
faculty of political science of Columbia College. Boston, Qinn
et Comp. — Giornale degli Economisti. Rivista mensile degli
ínteressi italiani. Róma. Alapíttatott 1875. — La riforma
Bociale. Rassegna di scienze sociali e politiche. Torino, Róma.
Alapíttatott 1894. — Nationalkonomisk Tidsskrift. Udgivet
af nationalkonomisk Forenings Bestyrelse. Kopenhága,
Petersen-Studnitz. Ide tartozik a német Vierteljahrschrift

für Kulturgeschichte stb. is, mely túlnyomóan nemzetgazda-
ságtannal foglalkozik.

Közgazdasági szótárak; Dictionnaire de l'économie politique.

Els kiadását Guillamin és Coquelin szerkesztették. — Dic-
tionnaire des flnances, Paris. — Dictionary) of political eco-
nomy, London és New York. — Handwörterbuch filr Staats-
wissenschaften. Ez a legjelentékenyebb közgazdasági enci-

klopédia, mely eddig megjelent. Nyolc kötet. Jena. — Volks-
wirthschaítslexikon der Schweiz, Bern. — Cyclop&dia of po-
litical economy, Chicago 1881—84. — The dictionary of
commerce and cqmmercial navigatíon. Szerkesztette Mac-
culloch. London. Újabb kiadás 1882. — A dictionary of po-
litical economy. Szerkeszti Macleod. London 1863. Csak az
els kötet Jelent meg. — Dizionario universale di economia
politica e commercio. U. kiadás Milano 1876—77. — Blsters
Wörterbnch der Volkswirtschaft. — Közgasdaság^ Lexikon.
Szerkesztették Halász és Mandello. Budapest 1898—1901. —
A közgazdasági szótárak közé tartozik kitn közgaadasági
cikkei alapján jó részben a Bluntschli-Brater-íóle jeles
Staatswrterbuch is.

Közgyám, a község gyámügyi közege, aki-

nek legfontosabb tennivalója a községbeli gyá-
moltak és gondnokoltak nyilvántartása és a
gyámok és gondnokok eljárására való felügye-
let. (1897. XX. t.-c. 170., 173. §§.). L. Község és
Gyámhatóság.
Közgylés, részvénytársaságoknál, szövetke-

zeteknél, egyesületeknél az a gylés, amelyre vala-
mennyi társulati tag a törvény v. alapszabály sze-

rint meghívandó s részvételre jogosult. A K. az
összes tagokat képviseli, s bizonyos kérdésekben
a határozathozatalra kizárólag jogosult ; ilyenek
a társaság szervezése, a választások, a társaság
fenmaradása, feloszlása stb. A szabályszeren
összehívott K. határozatképes, ha a törvény vagy
alapszabály a határozatképességet még más fel-

tételektl, vagy bizonyos számú tagok megjoleno-
sétl függvé nem teszi. Részvénytársaságoknál
szabály szerint minden részvény egy szavazattal
bir, minden részvénybirtokosnak tehát annyi sza-

vazata van, ahány részvénye. De a szavazatok-
nak ekként való számítását a nagy részvényesek
túlsúlyának kikerülése végett korlátozni szokás
akként, hogy bizonyos számú szavazatnál többel
egy részvényes nem bírhat. A tilalmat azonban
e fölös számú részvényeknek színlelt átruházása
által gyakran ki szokták játszani. Amennyiben
a törvény v. alapszabály eltéren nem intézkedik,
az egyszer szótöbbség dönt (egyszer szótöbb-
ség : eggyel több mint a beadott szavazatoknak
fele). Vannak rendes és rendkívüli K.-ek.

Közhasznú az, ami az emberiségnek általános
javára szolgál. A XVIll. sz. végének szellemi
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irányzata (ai ú. n. racionalisztiktis MrilAgotív
dás hlvef) különteen követelte a K. inténnények
léteeitéaét B^éUcént ma is elfleiaratettel hasz-

nált jéM a kfi^jára alakalt egyesUetek. alapít-

ványok áttaUnos megjeigMaén. A neyelés tBrtá-

netébeo jdentfis snrepet jétaott a K. tamoretek

körének, aaai ásóknak as ismereteknek a meg-
határozása, amelyeket IC voltoknál fogva a nép-

ískoláklan is tanítani koll.

Közhely (lat locusc&mmunis) a. m. kOsönséges,

elcsépelt kifetjeiiéemöd.

Köshir, a rtgi magyar jogban fordol elö a köz-

tadomáshoz hasonló értelemben. K. alapján,

vagyis ha valakit az egéez község bnösnek tar-

tott, móír nem vult elítélhet.

Közhirrététel, gondoskodás arról, hogy valami

kfistndomásra josson. A K. módjai a hírlapokban,

kfUOnOfien a hivatalos lapban való közzététel, ki-

függesztés a hatóságok arra rendelt hirdetési

táMáJn; falnbelyen szokásos a dobszó mellett

való kihirdetés.

Közhit az a hit, mely az emberek bizonyos

nagy számával közös. Rendesen nem vallásos

^rtdamben vétetik, inkább rokon a közszeUem,
kötvHemény kifejezésekkel.

Közhitelesség, a nyilvánkönyveknek (telek-

kön j'^nek. cégjegyzéknek stb.) az a tulajdonsága,

amelynél fogva az, aki a bejegyzés alapján jogot

szerez, ezt abban az esetben is megszerzi, ha a

l^ejogyzés a valóságos joghelyzetnek meg nem
feh>í.

Közhitelezö, csdben az elsbbségei nem biró

hitelez.

Közhivatal, 1. HivataL
Köshivatalnok, 1. Hwaialnok.
KftaJaaagatáa/fl/fwi in isztráció, ném. öffentliche

Verwautmg, franc, administration publique) fo-

galma alá a három államhatalom (tör\'ényhozó

hatalom, v^jehajtó hatalom, birói hatalom) közöl

kiválóképen a végrehajtó hatalom mködése és

IM'die as a tev^enysége tartozik, amellyel egyee
konkrét flgyeket ellntéa, eligazít, gondoz ; a vég-

rehajtó hatalom saervei a király, a miniszterek,

különféle állami hatóságok, a törvényhatóságok,

községek, nemcsak egyes konkrét ügyek eligazí-

tásával, de általános (nemcsak egyes esefere g^Ió)
szabályok alkotásával is foglalkoznak (rendele-

tek) ; ez a tevékenységük formailag szintén a K.
keretébe tartozik. Némely, tartalmakat tekintve

K.-i aktusokat a törvényhozó hatalom szervei is

végesnek (pL az állami költségvetés megállapí-

tám, xársiámadások megvizsgálása) ; ugyancsak

Így a biróságok is (pl. kereekedehni oógjegyiéeek
vezetése). A magyar K. feje a király, aki a végre-
hajtó hatalmat felels miniszterei által gyako-
rolja (1848. III. t.-o.). A miniszterek fenhatósága
alatt a K.-í teendk vizesére egyfell különféle

állami hatóságok (hivatalok, intézetek), másfell
pedig a törvényhatóságok (L o.) és a községek (1. o.)

állanak.

A Ir^^Utalánosabban elfogadott osztályozás sze-

rint :i K.-nak a követtezö föOgykörei vannak

:

1. k belügyi K "—'-n* körébe a népességi

rendtartás és a : .. as egészségfigyi, val-

lás- és közoktau....^j .. iiieaögasdaságl te egyéb
éfliennelési, ipari és kereskedelmi, kfialekedési K.

tartosik. 2. A külügyi K., amely más államokkal

való viszonylatok intézésével foglalkozik. 3. A
pénzügyi K., amelynek feladata as áUam rássére

a szOkséges anyagi eszközök megsaenése. 4. A
hadügyi K., amely az állam fegyveres védelmére
szükséges eszközökrl gtmdoekodik. Szokás még
5. igazaligttgyl K.-ról beszéhii, ez alatt azonban
nem maga az igazságszolgáltatás, a tnlajdon-

képeni bíróság és birói mködés, mely a K.-tól

külön van választva, hanem a végrehajtó hatalmi

szerveknek (különösen az igazságfigyminiszter-

nek) és maguknak a bíróságoknak adminisztra-

tiv tevékenysége értend, amelyek a biróságok

mködhetésíánek elfeltételeit megteremtik (pL

bírósági személyzet kinevezése, illetményeik

utalványozása, a biróságok hivatali helyiségei-

rl és felszereléseirl való gondoskodás stb.).

A K.-i szervek : hatóságok, hivatalok, intéze-

tek. A hatóságokat jellemzi az, hogy imperium-

mal (parancsolás, tilaLmazás jogával) bírnak ; ha-

tóság pl. a miniszter, az alispán, a polgármester,

a vámosi tanács, a fszolgabíró. A hivatalok m-
ködése kiválókép csak gondozó mködésekben
áll, pl. ilyen a postahivatal, amely a postai továb-

bítás céljaira küldeményeket elfogad és továbbít.

Gondozó mködéseket fejtenek ki .íz intézetek,

pl. a tanintézetek, kórházak, élelmiszervizsgáló

állomások stb. is ; az intézeteket a hivataloktól a
rendszerint nagyobbszer dologi felszerelés, illet-

leg a dologi szükségleteknek nagyobb jelent-

sége különbözteti meg. Tágabb a ahatóságA kife-

jezés értelme ebben a kifejezésben «hatósági

közegeks, mert akkor pl. a hivatalok és közintó-

zetek közegeit is odaértjük. Sokszor beszélünk

csak egyszeren ahatóságokn-ról, pl. ebben a ki-

fejezésben «hatósági szervezet*, amikor a hiva-

talok, intézetek szintén megint odaértendök. Az
igazgatás már magában vévo is bizonyos terv-

szer, szabályok szerint folyó tevékenységet je-

lent. A K. is szabályok szerint végzett tevékeny-

ség. E szabályok sorában els helyen a jogszabá-

lyok állanak. Az ú. n. jogállamnak lényegét éppen
az teszi ki, hog>- a mindnyájunkra úgy is súlyo-

san nehezed közhatalom megbatározott és pedig

alapelvekben törvények által meghatározott jogi

tételek szerint és nem önkényesen gyakoroltatik.

A K.-t szabályozó jogi tételek, jogi szabályok

összessége : KA iog. Ez szabályozza különösen a
K.-i hatóságoknak (hivataloknak, intézeteknek) a
polgárok irányában és egymás irányában való

jogait és kötelezettségeit, nemkülönben a polgá-

roknak a K. irányában való jogait és köteles-

ségeit A közigazgatási határozatok, intézkedések

ellen törvényekben (különösen 1896. XXVI. t.-c.)

megállapított esetekben ée módozatok mellett a
K.i biró^ eltti panasznak (pernek) van helye.

A magyar K-i jogra nézve v. ö. Kmety, Boér,

Rémfi K.-i jogi kézikönyvelt

Közigazgatás áll&moeitáaa, L Aüamomtás.
Közigazgatási bejárás, 1. Bejárás.
Közigazgatási bíráskodás, 1. Közigazgatási

hatóság és KíKifiazgatds-i bíróság.

Közigazgatási bíróság. A királyi Kúriával

egyenl rangi'i különös bíróság, amely eltt pa-

nasznak (pernek) van helye a törvényben (1896.

XXVI. t-c.) meghatározott esetekben közlgazga-
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tási hatóságok határozatai ellen. A megtámadott

határozat dolgában a K. dönt végérvényesen. A
K. hatáskörét újabb törvények még kibvítették.

A K. hatáskörének kiterjesztésérl szóló külön

törvény (1907. LX. t.-c.) e bíróság hatáskörét kü-

lönösen a törvényhatóságok és a kir. kormány
közt fenforgó jogvitákra, illetleg a törvényható-

sági hatáskör védelmére terjesztette ki. A köz-

igazgatási bíráskodást némely államok a rendes

bíróságokra, ismét mások az államtanácsra bíz-

zák. A magyar törvényhozás — úgy mint a né-

met és az osztrák — a különös K.-Í rendszert

fogadta el egyetlen fokú K.-gal. A K. alatt nin-

csenek alsóbb fokú K.-ok. A K. nem közigazga-

tási, hanem birói hatóság. Határozatait azonban

a közigazgatási hatóságok hajtják végre. Magyar
birodalmi bíróság jogi állásával bír, mert egyes

ügyekben (állami alkalmazottak illetményl ós

nyugdíjügyeiben) hatásköre nemcsak az anya-

országra és Fiúméra terjed ki (mint általában a

rendes bíróságoké), hanem Horvát-Szlavonorszá-

gokra is. A K., mint legfbb bíróság határozata

ellen rendes pororvoslatnak nincs helye, ha azon-

ban a fél a panasz beadását elháríthatatlan aka-

dály miatt elmulasztotta, igazolással, ezenkívül

a 1örvénybon meghatározott esetekben üjrafel-

vétellel élhet.

Közigazgatási bizottság, a törvényhatóságok

kebelébon az 1876. VI. t.-cikk által állami és ön-

kormányzati elemekbl vegyesen alakított testü-

let, az állami és törvényhatósági közigazgatás

közötti összhang fon tartására. Hatáskörét a most
említett törvény határozza meg. A K. kétféle

tagokból áll, ú. m. a törvényhatósági közgylés
által választott tagokból és olyanokból, akik hiva-

taluknál fogva tagjai a K.-nak. Választható csak

az, aki a törvényhatósági bizottságnak Is tagja,

ennek a tagságnak megszntével a K.-l tagság Is

megsznik. A választás 2 évre szól, s kijelö-

lés nélkül szavazatlapokkal titkosan viszonyla-

gos többséggel történik. Hivatalból tagjai : a f-
ispán (fpolgármester), az alispán (polgármester),

a fjegyz, a tiszti ügyész, az árvaszéki elnök, a

forvos, a kir. pénzügy igazgató, a kir. államépí-

tószeti hivatal fnöke, aki 1882 óta a posta- ós

távlrdaügyeket Is képviseli ; a kir. tanfelügyel,

a kir. ügyész ós 1913 jan. 1 óta az 1913. XXIII.

t.-<;. alapján a kir. gazdasági felügyel. A fvá-
rosban : a fjegyz helyett az els alpolgármes-

ter, a kir. pénzügyigazgató helyett a kir. adófel-

Ugyelö ; továbbá az államrendrség fkapitánya
és a második alpolgármester. Elnöke a fispán
(fpolgármester) ; akadályoztatása esetében az

alispán (polgármester). A hivatalnok s tisztvisel

tagok eg>'szersmind eladók. A K. hatásköre há-

romféle. Kijár ugyanis a törvény által hatásköré-

hoz utasított ügyekben : a) mint elsfokú közigaz-

gatási hat(')ság ; b) mint felebbvitoli közigazgatási

hatóság (pl. a törvényhatósági árvaszék határo-

zata ellen) ; c) mint részint elsfokú, részint fe-

lebbvitoli fegyelmi hatóság. Az államkormány-
hoz való vlszonyáW)! kifolyóiaga K. a mini.szteri

rendoletokot végrehajtatja s végrehajtásukat el-

lenrzi. Ha a rendelet végrehajthatósága ellen

aggályai vannak, erre a minisztert ügyelmeztet-
heti, de egyúttal intézkedni tartozik, hogy a ren-

delet, ha azt a miniszter kifejezetten vagy azzal,

hogy 14 napig nem válaszol, hallgatólagosan fen-

tartja, azonnal végrehajtassék. Ki vannak véve

az országgylésileg meg nem szavazott adók s

újoncok tényleges behajtására, illetleg kiállítá-

sára vonatkozó rendeletek, melyeket a K. végre

nem hajthat, hanem további intézkedés végett a

törvényhatósági közgyléshez tartozik áttenni.

A K. minden félévben a közigazgatás összes ágai-

nak állapotáról tüzetes jelentést tesz a kormány-

nak, s javaslatba hozhatja a szUksi^gesnek talált

s a kormány vagy törvényhozás hatáskörébe tar-

tozó intézkedéseket. A törvényhatósághoz való

viszonyát tokintve intézi s ellenrzi a közgylés
által a bizottság körébe tartozó ügyekben alkotott

szabályrendeleteket s hozott határozatokat ; jogo-

sítva van a törvénytelennek talált határozat végre-

hajtását felfüggeszteni s az illet szakminiszter

határozatát kikérni.

Közigazgatási döntvénytár, a Jogtudományi
Közlöny (1. 0.) melléklapja, amely a közigazga-

tási bíróságnak és a közigazgatási hatóságoknak,

valamint a hatásköri bíróságnak elvi jelentség
határozatait közli. Szerkesztje Marschalkó János.

Közigazgatási egység, 1. Egység, 4.

Közigazgatási eljárás az a mködés, amelyet

a közigazgatás szervei valamely közigazgatási

tény létrehozása végett egyedül (bürokratikus

K.), vagy küls elemek bevonásával (tárgyaló,

összetett K.) kifejtenek. Ezt a mködést rendes

K.-nak is nevezziik, megkülönböztetésül a peres

(birói) K.-tól, amely a keresettel megtámadott
közigazgatási tény törvényszerségének meg-
birálására Irányul, s nem közigazgatási, hanem
birói funkció. A rendes K. szabályai nálunk nin-

csenek egységes kódexbe foglalva. Legtöbbet ölel

fel az ide tartozó kérdésekbl a K. egyszersíté-

sérl szóló 1901. XX. t.-c. Ez állapította meg a

hatósági intézkedések nemeit (végzés, határozat,

véghatározat). Továbbá rendezte a jogorvoslati

eljárást. Eszerint harmadfokú határozat ellen

nincs semmiféle felebbvitel, az elsfokú és az

elsfokutói érdemben különböz másodfokú hatá-

rozat ellen felebbezósnek, az elsfokúval érdem-

ben egybehangzó másodfokú határozat ellen a mi-

niszterhez felülvizsgálati kérelemnek van helye,

az utóbbinak azonban csak azon az alapon, hogy
az alsófokú hatóság nem volt illetékes, v. határo-

zata V. eljárása törvényt, törvényes kormányren-
deletet vagy szabályrendeletet sért ; mind feleb-

bezéssel, mind felülvizsgálati kérelemmel csak az

érdekeltek és csak véghatározat ellen élhetnek,

s mindkettt az elsfokú hatóságnál kell szóval

vagy írásban elterjeszteni, mely a meg nem en-

gedett vagy elkésett felebbvltelt vógzésileg hiva-

talból visszautasítja ; a felebbvltell határid min-

den közigazgatási ügyben 15 nap ; a határozat

végrehajtását a felülvizsgálati kérelem rendsze-

rint nem akadályozza, de ha a végrehajtás helyre-

hozhatatlan kárt okozna vagy egyéb méltány-

landó esetekben a hatóság a végrehajtást felfüg-

gesztheti, míg a felebbezett határozatot rend-

szerint nem lehet végrehajtani ; aki a határidt
elháríthatatlan akadály miatt elmulasztja vagy
az idézésre meg nem jelenik, az újabb 16 nap
alatt igazolással élhet ; közigazgatási vitás (con-
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tentiusus) Ug>-ekbeD az alapUgy befejezéfiótöl szA-

mítoTt p'sy cvon belül újrafelvétol kérhet, ha a
fél ! a döDtö bizonyíték birtokába

jat. .. trá.« folyamán önhibájáo kivül

nem lm.

.

nfelül az 1901. XX. t.-c.

a kézbes zta, fóolvül kimondván,
ho-T'. . u<)eágokiiak magáníelek-
ho/ ratalt rendsaarint postai

^
' ri bttntetö eljárásban

r<>zményét, arendórl
Mu '"'vázasát pedig a
bel ta. akik 1910-
'-•' -nyhatósáííi és

.imvitel kérdé-

-^ . r -'o rendeleti sza-

jiiiniszternek feiliatalma-

^ :> kívül csak egjres elszórt

•
-

: 1deikeaósek taláUiatók a különböz
! a közigazgatási hatóságok hatás-

iiletékességérói, s a K. némely más kér-

A K. számos lényeges pontjára nézve
luüiiúk az idézés, a meghatalmazottak, a tárgya-

lás szabályai, a bizonyítási eszközök, a bizonyítási

teher etb.) csak a gyakorlatra lehet utalni, amely
ingadozó. A közigazgatási p«res eljárás szabályai

kodifikálva vannak a közigazgatási bíróságról

szóló 1896. XXVI. t.-c. harmadik részében.

Ami az eljárásnak külön törvényben nem sza-

bályozott elveit illeti, általános szabály, hogy az
eljárás kezdetén a hatóság «hivatalbóii>, vagyis
nemcsak a felek kifogásai alapján tartozik vizs-

gálat tárgyává tenni, vájjon a konlcrét ügyben
való eljárásra hatáskörrel és illetékességgel bir-e.

Mlg a bíróságok eltti eljárásban per esetén

okretlenül két fél van, közigazgatási ügyekben
a hatóság eltt igen sok esetten csak egy fél áll

(aki a tiatósághoz fordult, vagy akire nézve a
hatóság határozni fog, vagy egyáltalán érdekelt

fél). Minthogy bizonyos jogok az eljárásban csak
feleket illetnek meg, sok esetl)en tisztázandó, ki

tekintend félnek. Ha a fél maga cselekvképes-
séggel nem bir, képviseletre van szükség (tör-

vényes képviselk, atya, gyám, gondnok, jogi

személyek képviseli). A K.-ban való cselekv-
képességet a trvények sok eisetten az általános

mgái^jogi cselekvképességtl eltéren állapít-

ják meg. Meghatalmazottként való eljárásra a
közig, hatóságok eltt az ügyvédek általában

jogosítottaknak tekintendk.
Az eljárás megindítása némely esetekten csakis

a fél kérelmére (pl. iparengedély kiadása), más
esetekben hivatalból indítandó meg (pl. közérdek-
bl teend közbiztonsági rendri intézkedések).

A fél kérelmének írásban való elterjesztése

(kérvény) nem tekinthet kizárólagos szabály-

nak. Igen sok esetben szóbeli kérelemre (pl.

telefon útján eltrajesztett kérelemre is) történ-

hetik intézkedés. Tárgyalás alatt az eljárásnak
az a szaka értend, amely az eljárás megindítá-
sától az ügy elintézéséig tart Az eljárás ezen
szakára nézve a legkevéebbé ^ységesek a külön-
féle ügyekben való eljárást (közigazgatási Ini-

lönös eljárásokat, pl. az iparengedély, a telepen-
gedély, a vlzimunkálati v. vízhasználati enge-
dély, vasúti engedély, kisajátítási jog megadd
körüli eljárásokat) meghatározó szabályok. Az

eljárásnak ezra lény^leg informatív rendelte-

tés szakában a törvények (rendeletek) hol a
közvetlenséget, hol pedig csak az intézked
hatóságnak alárendelt valamely alsóbb hatóság
által való meghallgatást, hol a szóbeliséget, hol

pedig az Írásbeliséget Írják el. Általános sza-

bály, hogy a tárgyalás során hozott ú. n. koz-

benesö határozatok ellen nincs felebbvitelnek

helye, hanem rendszerint csak az üg>'et eldönt
véghatározat ellen. Eskü által való bizonyítás-

nak a K.-ban nincs helye (más a fél v. tanú
megeskptése, amire azonban csak törvény által

erre felhatalmazott közig, hatóság jogosult). Ta-
nuk megidézésének jogával is csak törvényten
erre felhatalmazott közig, hatóságok (pl. a rend-

rhatóságok) bimak. A K.-nak egész természete,

különösen az is, hog>' a közérdeket is flgyelemto
kell vennie, kizárja azt, hogy ezen eljárásban a
kötött bizonyítási rendszer uralkodjék. A ható-

ság tehát nincsen a felek által felajánlott bizo-

nyítékokhoz kötve, maga is kutathat, st kutatni

tartozik a tényállás, a viszonyok és körülmények
teljes felderítése érdekéten. A K. a bizon^itás

terén az inkvizitórius rendszer felé hajlik, bár
a feleknek éppen a hatóság útbaigazítása érde-

kéten is minél teljesebb bizonyítási szabadságot
enged. A bizonyítékokat a hatóság szabadon
mérlegeli. Az ügy letárgyalását a feleknek a
tárg>'alásról való elmaradása (nem nyilatkozása)

rendszerint nem zárja ki. A hatóság azonban
még ilyenkor is tartozik flgyelemte venni az el-

maradt félnek nemcsak jogait, de közérdekte
nem ütköz méltányos érdekeit is. Némely eset-

ten törvény határozza meg az elmaradás jogi

következményeit (pl. a kisajátítási terv ellen

nyilatkozatot nem tev fél részérl a kisajátítási

terv elfogadottnak tekintend).
A közigazgatási hatóságok határozatait általá-

ban közigazgatási úton, a közigazgatási hatósá-
gok és közegeik hajtják végre. A felsbb ható-

sági (pl. miniszteri) határozatokat rendszerint

az alsóbb hatóságok hajtják végre. A végrehajtás
alatt szkebb értelemten a kényszervégrehajtás
értend. Az erre vonatkozó szabályok is nagyon
szétszórtan találhatók a különféle törvényekben.
Csak a közadók végrehajtás útján való beszedése
van egy helyen (1909. XI. t.-c) kimeríten szabá-

lyozva. A végrehajtás eszközeiként részint er-

kölcsi kényszereszközök (pl. megintés, birsággal,

büntetéssel fenyegetés), részint vagyoni kényszer
(pl. adóknak árverés megtartásával tehajtása,

az intézkedésnek a nem engedelmesked fél ter-

hére és költségeire való foganatosítása), részint

a személy ellen alkalmazott kényszer (pl. a meg
nem jelennek hatósági úton elvezetése, tolon-

cozás, karhatalom)szerepelnek,ahhoz képest, hogy
milyen természetú határozatnak végretiajtása

forog szóban, illetig mely kényszereszközöket
enged adott esetten a törvény. Általános szabály

a kényszereszközök dolgában, hogy azok^ ameny-
nyiten lehet, fokozatosan és a fenforgó ellenállas

nagyságához mérten alkalmaztassanak. Közigaz-
gatási úton hajtatnak végre némely egyházi
hatóságok határozatai is és általában olyan köz-

tartozások, amelyek tohajtását a törvény abban
a kedvezményten részesíti, hogy azokat nem kell
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elbb biróság eltt peresíteni, hanem közadók
módjára hajtják be (pl. a vízszabályozó társulati

járulékok).

Az eljárási költségek kérdése úgyszólván a leg-

kevésbbó rendezett kérdés a K. terén. Itt-ott egyik-

másik törvény szól az állam, törvényhatóság stb.

költségeirl és arról, hogy ki viselje azokat. A
költségek viselése fell, amennyiben annak helye

van, szintén a véghatározatnak kell rendelkez-

nie. Ügyvédi képviselet esetén közigazgatási ha-

tóság nem állapíthatja meg az ügyvédi díjakat.

A felek és ügyvédjeik közt e viszonyból támad-
ható viták a bíróságok elé tartoznak.

Közigazgatási hatóság : a birói hatóságot ki-

véve, a többi közhatóság (1. Hatóság). Mködési
körébe elssorban a közigazgatás (1. o.) tennivalói

tartoznak, azonban, habár az 1869. IV. t.-c. 1. §-a

a bíráskodást a közigazgatástól elkülönítette,

késbbi törvényeink, különösen csekélyebb jelen-

töségíi V. gyors elintézést kívánó ügyekben mind
a magánjog, mind a büntetjog terén a bírásko-

dást is a K. elé utalták (1. Közigazgatási jog-

szolgáltatás) ; így bíráskodást gyakorol : a köz-

ségi biróság, a fszolgabíró, alispán, minisz-

ter cselédtigyékben, munkásügyekben, az ipar-

hatóság iparos és segédje között a munka-
viszonyból felmerül íigyekben, továbbá az elbb
felsorolt K.-ok számos kihágási ügyben. A K.-ok
államiak, törvényhatóságiak, községiek. Álla-

miak a minisztériumok, pénzügyigazgatóságok,
tanfelügyelöségek, iparfelügyelk, a katonai ha-

tóságok stb. A helyi igazgatást a községi hatósá-
gok, a törvényhatóságok igazgatását törvény-
hatósági hatóságok, tehát nem állami hatóságok
végzik, amelyek az állami igazgatás tennivalóit
is közvetítik. A K. eljárása ellen rendszerint a
felsbb K. eltt, bizonyos ügyekben a közigazga-
tási biróság (1. 0.) eltt lehet orvoslást keresni. L.

Közigazgatási eljárás és Közigazgatási szol-

gálat.

Közigazgatási hatóságok bíráskodása, 1.

Közigazgatási hatóság.
Közigazgatási hitel, a közigazgatási hatósá-

gok, különösen minisztériumok által a rendelke-
zési alapl)ól (1. o.) élvezett hitel.

Közigazgatási jog, 1, Közigazgatás.
Közigazgatási jogszolgáltatás, közigazgatási

kérdésoknok, oéLszerüst'gi tekintetekMl hozzájuk
utalt magánjogi vitás kérdéseknek, pl. cseléd és
gazda, iparos és segéd közötti munkaviszonyból
felmerült magánjogi kérdéseknek a közigazga-
tási hatóságok által való eldöntése. L. Közigaz-
gatási hatóság.

Közigazgatási politika, 1. Közigazgatástan.
Közigazgatási rendelet, a közigazgatási jog-

ban szokásos felosztás szerint az a rendelet,
amely tartalmában is csupán csak közigazgatási
cselekményt foglal magában, azaz a törvényt
végrehajtja v. egyes esetben intézkedik (fogana-
tosító és rendelkez közigazgatás) szemben a köz-
IgMgatási hatóság olyan rendeletével, amely bí-

aonyos viszonyokat általános érvénnyel szabá-
lyoz 8 ezért tartalma szerint jogszabályalkotó
rendelet.

Kösigazgatási rendészet, összefoglalása
mindazoknak a rendészeti intézkedéseknek, ame-

lyek a közrend fentartására, nemkülönben a
rendri tevékenység akadáljrtalan menetének a
biztosítására szolgálnak s különösen a megelzés
feladatait töltik ki. Nagyvárosok rendrségeinél,

így Budapesten is külön ügyosztály feladata ez
ügykör ellátása.

Közigazgatási szemlék. A katonai szemlék
egy neme ; céljuk a csapatok gazdászatkezelésé-

nek ellenrzése.

Közigazgatási szolgálat, az állami hivatalok-

ban, valamint a vármegyei és városi törvény-

hatóságoknál, rendezett tanácsú városoknál és

községeknél végzett hivatali mködés. Az alkal-

mazás elfeltételeit a minsítési törvény (1883.

I. t.-c.) állapltja meg. B szerint a K.-ra általában

csak oly magyar állampolgár alkalmazható, aki

csd V. gondnokság alatt nem áll, bntett v. vét-

ség miatt vád alá helyezve v. általában szabad-

ságvesztés büntetése alatt nincs, nyereségvágy-
ból ered bntett v. vétség miatt elítélve nem
volt, hivatalvesztésre szóló ítélet hatálya alatt

nem áll s erkölcsi tekintetben kifogás alá nem
esik ós ki tudja mutatni azt az elméleti képesített-

séget, amely az illet K.-ban megkívántatik. Az
elméleti képesítettségen fölül sok szakban gyakor-
lati vizsgák letétele kötelez. Az állam K.-át a
miniszterek vezetése és ffelügyelete alatt a mi-
nisztériumok és az ezek alá rendelt állami hiva-

talok teljesítik, míg a vármegyei, városi és köz-
ségi K.-ot ezek önkormányzati közegei végzik.

L. Allamszolgálat.
Közigazgatási törvénykezés, 1. Közigajiga-

tási hatóság ós Közigazgatási jogszolgáltatás.
Közigazgatási végrehajtás, a közigazgatási

hatóságok és közegek által foganatosítandó végre-

hajtás. A közigazgatási hatóságok határozatának
végrehajtása szabályszerint K.-ra tartozik.

Közigazgatási vizsga. A köztisztviselk min-
sítésérl szóló 1883. 1. t.-c. 3. §-a szerint elméleti

K., 23. §-a szerint pedig általános gyakorlati K.
lett volna létesítend az ott meghatározott köz-

igazgatási tisztviseli állások elfeltételekónt. Az
elbb említett K. nem valósult meg s azt ma is

az ügyvédi oklevél, vagy az államtudományi v.

jogtudományi doktorság, fleg pedig az államtudo-
mányi államvizsga helyettesíti. Az általános gya-
korlati K. szintén nem valósult meg, e helyett

azonban egyes szakokra vonatkozó különleges
gyakorlati K.-t létesítettek különösen a pénzügyi,
a belügyi, a kereskedelemügyi és az igazságügyi
igazgatásban, h. Államszámviteltan, Igazságügyi
kezeli vizsga.

Közigazgatástan (közigazgatási politika), a
politikai tudománynak egyik ága (alkotmánytan
és közigazgatástívn). A K. megkülönböztetend a
közigazgatási jogtól ; mert míg az utóbbi az egy-
egy államban a közigazgatásra nézve fennálló
(tételes) jogi szabályoknak foglalatja és ezen jogi
szabályoknak jogi alapelvekre való visszaveze-
tésével és fejtegetésével foglalkozik : a K. a köz-
igazgatási intézményekben azok célszer beren-
dezését, alkalmasságát teszi tudományos vizsgá-
lat tárgyává. Az a kérdés pl., hogyan alkalmaz-
tatnak, pl, választatnak a községi tisztviselk,
szabályszer vol^e a választás, vagy mely ingat-

lanok élveznek községi adómentességet, közigaz-
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i Jogi kérdések, amelyeket a megfelel tör-

vtejek alApjáa kell eldönteni. Ellenben az a kér-

déa. melyik a községi tisztviseUtt válaartásának

belyeeeM) avagy nálank helyesebb miö4ja (a fö-

siolgabiröi kiJelOlée alltján való választis-e

avagy a aialuid választás) ; hogyan rendeatadö
be törvénybozásilag a tístviselu megválasztá-
sának eljárása; mely ingatlamdmak a kösségl

adó alóli mentesítése i^jánlatos : lónye^leg köz-

igazgatástani (kftrigazgatáai politikai) kérdések.

A pénzügyi közigazntási joggal szemben a pénz-

Ogytan foglal el a K.-boz hasonló helyzetet.

KöiJátMC, a rendes eladások feivonáskOzei

alatt eljátszott rövid ^öadás. A K. igen régi s

kfUönbzö formákat mntat. A görögöknél zenei

részMU áUott. a rómaiaknál tréfás apróságokból

(Bümiis) és némajátékból. Az újkori színpadon

is meglioaosiilt, 1. Intermezzo.
KS^vak, 1. Államjavak,
Köxjegj^ö, jogcselekmények felvételére s hite-

lesitéeóre államilag megbízott hiteles S7.emély. Ha-
lÉBktaB a K.-i intézményt az 1874. XXXV. t.-c.

léptette életbe, melynek több tekintetben lényeges
módoeftását az 1886. VII. t.-cikk tartalmazza. A
K. batádLÖre kiterjed: közokiratok és végrendel-

kezések felvételére; tanúsítványok kiállítására

(pl. másolat, fordítási könyvek, aláírás hitelesí-

tésérl, éietbenlétröl, egyik fél által a másik-
kal közölni kivánt értosltvényröl stb.), okira-

tok és értéknemtlek örizetére ; hagyatéki ügyek
körüli eljárásra; birói és gyámhatósági meg-
bízatások teljesítésére. Bizonyos esetekben a jog-

ügylet érvényességéhez K.-i okirat szükséges;
más estekben okirat által való bizonyítás

osak K.-i okirattal történhetik. Ide tartoznak
fleg a házastársak és jegyesek között létrejött

SMnödéedt ; házastársak v. jegyesek által egy-
más részére kiállított okiratok, amennyiben azok
mint bizonyító okiratok harmadik személyekkel
szooibai használtatnak ; vakok, siketnémák, sike-

tek és némák által kiállított okiratok. Ezek a
megasorttó intézkedések váltókra ki nem terjed-

nek, de a vakok által kiállított váltónynlatkoza-

tok váltójogi hatályához az aláírásnak K.-i hite-

isittése BaOkséges. A K.-t az igazságügyminisz-
tar neveli ki. Képesítési kellékek: teljes kor,

magyar állampolgárság, az állam hivatalos nyel-

vének (a magyar nyelv) teljes bírása, ügyvédi
\Agy birói gyakorlati vizsga letétele s 3 évi

közjegyzi gyakorlat vagy 4 évi birói, ügyészi,
ügyvédi mködés. Nem nevezhet ki, aki csd v.

gondnokság alatt áll, bntett vagy vétség miatt
vád alá van helyezve, aki szabadf^gveeztée-bün-
tetés alatt van; nyereségvágyból ered bntett v.

vétség miatt elítélve volt; hivatalvesztésre szóló

ítélet hatálya alatt áll ; erkölcsi tekintetben ki-

fogás alá eshetik. A K. nem lehet egyszersmind
országgylési képvisel, gyakorló ügyvéd, nyü-
vános tanár ; nem viselhet más közhivatalt vagy
szolgálatot 8 nem zhet semmi más oly foglalko-

zást, mely állásával össze nem fér. A K. biztosí-

tékot tartozik letenni és pedig Budapesten 14,000
koronát ; 20,000 lakossal biró városban 8000, más
helyeken 4000 kor. A K.-i állás megsznésének a
halál esetén kívül rendes mó^ja a lemondás.Egyéb
eseteket a törvény határoz m^, mely egyúttal a

K.-nek fttggette—6go érdekében elmozdithatat-
lanságot biztosít. K.-í jelOlt osak az, aki mint ilyen

a K.-i kamaránál bejegyezve van. A K.-k érdekei-

nek kép^1seletére s a K.-k felett gyakorlandó fel-

ügyeletre szolgálnak a K.-i kamarák, melyeknek
számát és székhelyeit az igazságügyminiszter ha-
tározza meg. A K. fegyelmi bírósága a helybeli

királyi törvényszék elnökének elnöklete alatt a
törvényszék két birájából s a K.-i kamara két
tagjából áU. Fegyelmi büntetések K.-nél: Írásbeli

feddés, pónzbiiaág 100—2000 koronáig és elmoz-
dítás. A K. e miní^^ben teljesített mködéséért
munkadíjat, írásdíjat s a megfelel esetekben tá-

vozási és utazási költséget számíthat fel.

Kö^egyzöi kényszer, a tételes jognak az az
intézkedése, mely szerint bizonyos jogügyietek

csak úgy érvényesok, ha közjegyz eltt kötik.

L. Közjegyz.
Közjegyzöjelölt, 1. Közjegyz.
Közjegyzség, 1. Közjegyz.
Közjog, tá^ értelemben a közéletet vagy állam-

életet szabályozó jogok összessége, ellentétben a
magánjoggal, amely a magánosok egymás közti

viszonyára vonatkozik. Mára rómaiak mondották

:

ttJus publicum est, quod ad statum reipublicae

Romanae spectat, privatum, quod ad singuloram
utilitatem» rUlpianus). A K. az állam keletkezésé-

nek folyománya, a közérdek által van áthatva
és csakis olyan jogviszonyokban fordulhat el,
melyekben az állam mint közszemély (tehát nem
mint magánjogi személy) szerepel. A K. gyakor-
lása közkötelesség, míg a magánjog szerint jogo-

sított jogát megváltoztathatja, st egészen el-

hagyhatja. Modem jogfejldésünk a K.-ot a
magánjogoktól elválasztja. A K. tág értelemben
a jogtudomány egyik törzse, amelynek több ága
van. Ilyenek az alkotmányjog v. áüamjog, a köz-

igazgatási jog, a büntet jog, a perjog, a pénz-

ügyijog. De a K. szorosabb értelemben is használ-

tatik egyik ágának, az állam- v. alkotmányj<^-
nak megjelölésére ; így különösen nálunk és a
francia jogi irodalomban. A K. tudományos és

szigorúan jogászi feldolgozása újabban nagy
virágzásnak indult. Ismertebb K.-i mvek : Nagy
E., Síagyarország közjoga (7. kiad., 1911);

Kmety, Magyar K. (5. kiad., 1911), Az elbbi az

irodalommal is bó.ségesen foglalkozik.

Közjóléti bizottság (franc. Comité de salut

public), 1. Jóléti bizottság.

Közjöszág, az a mezgazdasági célra szolgáló

terület (legel, erd stb.), amely a község lakosai-

nak közös használatára van átengedve.

Közjótókonyság, 1. Szegényügy.
Közkatona (ném. ezeltt Gemeiner), a hadsereg

legalsóbb rangfokozatú egyéneit nevezték ezeltt

Igy ; jelenleg az illetnek fegyverneme szerint

nevezik : gyalogosnak, huszárnak, dragtmyosnidc,

dzsldásnak, tüzérnek stb. Magyarországon még
a mait század els felében a nép a közkatonát

közvitéz-nek nevezte, népiesen ma is közlegény.

Kézkereseti társaság (franc, société en nom
colledif) a kereskedelmi törvény 64. §-a értelmé-

ben keletkezik, ha két v. több szentólykereskedelmi

üzletet közös cég alatt korlátlan és egyetemleges
felelsség mellett folytat A társasággá egyesült

tagok tehát üzletüket egy közös cég alatt folytat-
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ják és a társaság kötelezettségeiért egész vagyo-

nukkal felelsek. A társaság keletkezéséhez sem
okirat, sem más alakszerség nem kívántatik.

Az üzlet megkezdésekor bejelentend az illetékes
j

törvényszéknél a cégjegyzékbe való bevezetési

végett. A bejelentésnek magában kell foglalnia :
|

1. a társasági tagok nevét, polgári állását és lak-

helyét ; 2. a társaság cégét és székhelyét ; 3. a !

társaság keletkezésének idpontját ; 4. azt, hogy
ki vagy kik vannak a társaság képviseletére fel-

hatalmazva. A társasági tagok egymásközötti jog-

viszonyaira a társas szerzdés irányadó. Ilyennek

nem létében felv, hogy a társasági tagok vala-

mennyien egyformán vannak a társaság képvise-

letére ós az üzletvezetésre jogosítva és valameny-

nyien a társaságnak kötelesek szentelni összes

tevókenységöket ós a társaság üzletkörébe nem
es ügyletekkel nem foglalkozhatnak. A társa-

ság érdekében tett kiadások megtérítését köve-

tefietik, de viszont k is tartoznak megtéríteni

a társaságnak okozott károkat. Ha csak egyes ta-

gok vannak az üzletvezetésre feljogosítva, a töb-

bieknek is jogukban áll a társasági ügyek mene-
térl meggyzdni és a társasági könyvekbe
betekinteni, kz üzleti év végével a tagok betétei

után kamatok számíttatnak, az olyan tagoknak
pedig, akik csak munkájokkal jániltak a társa-

sághoz, megfelel munkadíj számíttatik. Harma-
dik személyekkel szemben a társasági viszony

joghatálya a cégjegyzésbe történt bevezetéssel

kezddik, de elbb is, mihelyt a társaság üzletét

tényleg megkezdette. Aki valamely fennálló tár-

saságba lép, a belépése eltt keletkezett társa-

sági kötelezettségekért a többi tagokkal egyen-

len felels. A képviseleti jogosultság korlátozása

harmadik személyekkel szemben joghatállyal nem
bir. Az egyes tagok magánhitelezi a társaság

vagyonát igénybe nem vehetik, hanem csupán
az illet tagoknak a társaságtól járó illetségét,

mely reájuk felszámolás esetén jut és e végbl a
hitelez felmondhatja a társas szerzdést. A társa-

ság feloszlása bejegyzés végett az illetékes tör-

vényszéknél bejelentend. A társaság feloszlása

után, csd esetét kivéve, felszámolásnak van he-

lye, mely abból áll, hogy az evégbl kirendelt fel-

számolók a folyó ügyeket befejezik, a társaság
kötelezettségeit teljesítik, a társasági vagyont
készpénzzé teszik. Erre nézve a felszámolók kor-

látlan meghatalmazással bimak. A felszámolás
befejezése után a társaság könyvei s egyéb iratai

a tagok közös megbízottjának, ilyennek hiányá-
ban az illetékes törvényszéknek adatnak át meg-
rzés végett. Az egyes tagok ellen a társaságot
terhel igények alapján támadható keresetek a
társaság feloszlásától, az illet tag kilépésétl v.

Idzárásától számított öt év alatt évülnek el, ki-

véve, ha a társaságnak felosztatlan vagyona
marad, akkor ezen vagyonból az öt éven túl i& kö-
vetolhetn<«k a hitelezk kielégítést.

Közkölcsön alatt értik általában az állam, a
községek (városok) és máa nyilvános testületek
Által felvett hosszújojáratá kölcsönöket. L. még
Államadósftág óa Allamhitel.

Közlegeliy.közöslegel, oly legelterület, mely
V. egy község magántulajdonát, v. több birtokos
közös talajdonát képezi és közös használat alatt

áll. A K.-k sorába számítandók tehát egyrészt a

községi legelk, másrészt a közbirtokossági lege-

lk, mint állandó legel-területek, de azonkívül

ideiglenes legelk is, mint nevezetesen az ugar-,

tarló- és rétlegelk is lehetnek közös legelök, ha
közösen használtatnak. A közlegel azon régi bir-

tokrendszer maradványa, melynél az összes föld-

birtok közös tulajdont képezett. L. még Legel-
kezelés.

Közlegel-felosztás. Közlegelk : a volt úrbé-

resek közös legeli, a közbirtokosságok közös

legeli, a tagosítás alkalmával kihasított legelk,

az államsegéllyel szerzett közbirtokossági lege-

lk, vagy azok a legelk, amelyeket a közös

legel helyébe vagy kiegészítésükre szereztek.

Felosztásukról, amihez a földmivelésügyi mi-

niszter engedélye szükséges, részletesen az osz-

tatlan közös legelkrl szóló 1913. X. t.-c. rendel-

kezik.

Közlekedés, azon intézmények ós eszközök

összessége, melyek személyek, javak és hírek szál-

lítására szolgálnak; céljuk az üzleti érdekben,

mveldési vagy politikai tekintetbl szükséges

érintkezést lehetvé tenni. Hogy a K. rendelteté-

sének megfelelhessen, szükséges K.-i eszközöket

(utak, hajók, vasutak stb.) létesíteni és K.-i inté-

zeteket (posta, távíró, vasút, hajózás stb.) felállí-

tani. Mindez a K.-i minisztérium (1. Kereskedelmi
minisztérium) hatáskörébe tartozik.

Közlekedési muzeam, l. Magyar kir. közle-

kedési múzeum.
Közlekedési tanfolyamok. Vasúti hivatalno-

kokat, posta-távirdai tisztviselket és hajózási

alkalmazottakat képz intézet Budapesten, mely a
kereskedelemügyi minisztérium fhatósága alatt

áll. Három külön szakosztálya van: vasúti,

ahova csak érettségi vizsgát tett, valamely hazai

vasútnál tényleg már alkalmazásban álló ílatal

emberek vétetnek fel, kiket az illet vasút rendel

be ; a tanid tartalma egy óv ;
posta-távirdai osz-

tály, amely tulajdonképen továbbképz jelleg-

gel bir, ide a posta-távirda-vezérigazgatóság ren-

deli be a fiatalabb tisztviselket különböz tar-

tamú idre; végül hajózási osztály, melynek
szervezete változó a mindenkori tényleges szük-

séghez képest. Az intézet egész önállóan van
szervezve, élén a fentartók képviselibl álló fel-

ügyel bizottsággal.

Közlekedési tártam (vasát). Egyes vonatok nem
közlekednek egy-egy idszakos (nyári, illetve téli)

menetrend egész tartama alatt, hanem rendelte-

tésükhöz képest megszabott rövidebb idn át. Igy

pl. vannak fürdvonatok, melyek csak az illet

vidék fürd-idénye alatt közlekednek, vannak a
téli sport idényére rendszeresített vonatok stb.

Ehhez képest egyes idszaki vonatok közlekedési

tartama 4, a másiké IV, hónap stb.

Közleked edények. Két vagy több, fölül nyi-

tott csalakú edény, melynek alsó része egymás-
sal összeköttetésben áll, úgy, hogy az egyikbe
öntött folyadék mind a többibe átfolyhatik. Ha a
folyadék egynem, akkor a folyadék felszíne

minden csben egy vízszintes síkba esik, bár-

milyon legyen különben a csöveknek alakja és tá-

gassága. Ha kétágú közleked edénybe két külön-

böz fajsúlyú, nem kevered folyadékot öntünk,
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a kétféle folyadék érintési lapjától számított folya-

dékoszlopok mastksságal fajsúlyaikkal fordított

arányban állanak.

Közlési kötelezettség, 1. Biztosüás.
Közlet szemgynladas, 1. Sziti^patiás szem-

gyuladús.
Közlcsöves szintez, 1. CsaiomasiüUee.
Közlöny, hivatalos lap ; a magyar belflgymi-

nisztúrium megbízásából szerkesztette Cryurmán
Adolf. Mogindalt Budapesten 1848 jún. 8. Fel-

adata volt a kormány hivatalos rendeleteit és in-

tázkedéseit gyorsan a kasöns^ elé juttatni s az
orszá^^yúiés lefolyásáról telje« képet nyújtani,

aaért a képviselházi s frendiházi beszédeket

egéatatjedelmében közölte (184a 203 száma je-

toót megV A lap a kormánnyal és az államnyom-
dával együtt vándorolt : így 1849 jan. 14-tól jun.

S-ig Debreczenben adták ki : jún. ötöl jul. 3-íg

ismét Budapesten ; júL 13-tól júL 29-ig Szegeden

;

aug. ö., 10. és 11-én Aradon. A szei^esztést 1849
júl. Itl Emdi Dániel vette át. Megjelent nagy
ívrétú egy Íven, gyakran fél-fél ívn^i, az 1849
jún. 2& siámhoz egy ívnyi melléklettel. 1849.

OoBMOon 166 szám adatott IcL (A 8. szám kétszer

jekant meg, együoiek folyószáma sokkal kisebb

nyomású ; a 147. júl. 3-iki rendkívüli szám csak
Mészáros Lázárnak Dembinszkybez intézett njrilt

rendeletét tartalmazza.)

Közlött nemeBaéq (mbüitas communicata), a
magyar jogban a nemesség, melyet a nem nemes
nszemély nyer azzal, hogy nemes férflval há-

zasságra lép. A K. megsznik, ha a nö férjének

tialála után nem nemeshez megy férjhez ; mert
az új házassággal a nö els férjének nevét és

rangját elveszti.

Közmondásolc (proverbia), közszájon forgóné-
pies szólások, melyek valamely tapasztalati igíiz-

ságot fejeznek ki gyakran élces s többnyire rit-

mikus alakban. Mint a nép eszejárását jellemz
adalékok, nevezetes részét alkotják a folklóré-

nak (1. 0.). Eredetüket népek szerint meghatározni
alig lehet, minthogy nagyon alkalmasak arra,

hogy egyik néptl a másikhoz kölcsönbe vándo-
roljanak. Ennyiben a K. közeli rokonai a jeles

vagy &ces mondások (sententiae, gnomae, apo-

phtbegmata), idézetek, szálló igék (v. röpke szók),

amelyek szintén szájról szájra, néptl néphez
vándorolnak hagyománykincs gyanánt
A IC. forrásait illetig különösen a kinyomoz-

hatólag irodalmi eredetek, tehát a K.-ká vált

tulajdonképeni idézetek (quotationee, citationes)

sforrásai az ó- és üjtestamentomi köny\'ek. Utá-
nuk a nyugateurópai népeknél nem jelentéktelen

mérték járulókkal a görög-római klasszikusok
következnek.A K. irodalma aránylag igen gazdag-
nak mondható. Gyjtésük- és fejtegetésükkel már
az ókorban is foglalkoztak; a görögöknél pl.

paroemiographusok (1. o.) nevén eg^ csoport
író mvelte ez irodalmi ágat Az nyomaikon
haladtak a renaiasance-kor azon filológusai (pl.

Rotterdami Erasmus) és követik, akiknek csak-

hamar nálunk is akadtak utánzóik. A legtöbbet

és a legmegbízhatóbb folklorisztikus anyagot
a nép ajkáról gyüjtiietni, s újabban e részt nálunk
is igen dicséretes mimkásságot fejtettek ki fleg
a Nyelvr és az Etknographia népnyelvi anya-

gának szorgalmas gyjti. Lásd még Jogi köz-

mondás.
Irodalowt. MacTar : Bvaajrai Decai Ctimor Jiaoc, Llbellu

AdAictonun Uaso-koagarioonuii, B&rtfa 16S8; Kis-Vicuy
Péter, Selection Adi«U UtiBO-husariet. Bártfa 1718;
Korica PAloak Magrar p«ld»- éa ktaaMudiai, OyOr 17M

;

Sairawr Aaul, Hugarta is paraboMa, etc, Bida 18(H; Dn-
Koaica Asdiia, Maorar példabaoédak éa Jataa laosdtaolí,

I—IL. Baeced 18S0. UJabbaa kStateket nrtJtAttek: Ballag!

If4r, Brdélyl Jáaoa, Manptiita Bde éa Slriaaka Aador.
K IcftlfOldi kOsmoadis-irodalom élén Botterdaaü Braamw mkr
emiitett gyjteménye áll, mely Adagiorwa ckiliadea ete.,

VeaetU IMS. cimea a gOrOg éa latia kAamoadiaok dás kia-

caét tartalmaasa éa raalrliaBiar miadeafelé atiaaiara ulált.

Oermáa éa romia K. flaaaekaaoalitó gytjteaiéayét iliitotu

egybe Reüuberg-D&riagsfeld, 187S-187&, t kSt Bollaadi

K.-at Rarrebomée adott ki, Dtrecbt 185S—70, S kfit. ; ango-
lokat BaiUtt. 8. kiad. Loadoa 1882; fraaciikat Batjavel,

Bladé éa Sébillot, Perron, Saaré. A K. bibliográlUJákoa L
nAx : Zacher, Die dentschea SprichwSrteraammlmagea, Leipa.

1858, éa Daplessis, Bíbiiograplüe parémidogi^oe. Pária 1847.

Közmunka, 1. szélesebb értelemben minden
olyan munka, amit köztestület (állam, törvény-

hatóság, község) rendel meg. Az ilyen K. annyi-

ban igényel szabályozást, hogy a belföldi ipar

kedvezményezése, de egyébként szabad verseny

mellett nyilvános árlejtések alapján a köztestület

a munkálatokat a leggazdaságosabban v^ztet-
hesse. kz ide vonatkozó szabályokat az iparfej-

lesztésrl szóló 1907. IIL X.-o. alapján a minisz-

tertanács hozzájárulásával a kereskedelmi mi-

niszter részérói kiadott Közszállítási Szabályzat,

ill. a törvényhatóságok és községek szükségletei

tekintetében a belügyminiszter részérl kiadott

Közszállitási Szabályrendelet tartalmazza. —
2. Szkebb értelemben K. alatt az ingyenes K.-t

értjük, amire az állam polgárait kötelezi. A köz-

terbeknek pénzben lerovása (adózás) óta a K.

jelentsége lényegesen csökkent. Ma csupán útépí-

tés céljaira vehet igénybe a K. Az útügyi törvény

(1890. 1. t-c.) 24. §.-a szerint vármegyékben a tör-

vényhatósági közgylés elhatározhatja, hogy a
törvényhatósági útadónak egy részét, legfeljebb

felét, a kötelezettek kézier, illetve napszám,
V. igavonó állati er segélyével róhassak le.

Ezenkívül minden, egyenes adót nem fizet, 18
évet betöltött, 60 évet még el nem ért férfi útadó-

tartozás fejében három kézi napszámot köteles

természetben leszolgálni v. pénzzel megváltani.

A községi közdlö-utak építésére, kezelésére és

fentartására szolgál a községi közmunko/erö,
esetleg annak váltságösszege. A községi K. vagy
igás munka, vagy kézi munka. Minden vonóál-

lat után évenkint legfeljebb 2 igásnapszám jár,

egyébként a község lakosait a törvényben meg-
szabott mérték szerint (49. §.) évenkint 1—4
napszám teljesítésére v. megváltására kötelezik.

A K. egy nemét állapítja m^ m^ a községi tör-

vény (1886. XXn. t.-c.) 136. §-a, amely szerintköa-

veszély esetében a községi elöljáróság az össies

gyalc^ és szekeres ert a veszély elhárítására a
K.-ba betudás nélkül felhasználhatja.

Közmunkft- és közlekedési minisztérium, l.

Kereskedelmi minisztérium.
Közmonkatanica. Az 1870. évi X. t-c. intéz-

kedvén a Dunának a fváros melletti szabályoiá-

sáról s a forgalom és közlekedés érdekében Buda-
pesten létesítend egyéb közmunkákról, 24 milliós

kölcsön fölvételét engedi meg. amelj-fol létesült

a külön fvárosi pénzalap a K. hatáskörébe tar-
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tozó munkálatok végrehajtására. B munkálatok

és a törvényben részletezett egyéb teendk ke-

resztülvitelére a fvárosi közmunkák tanácsa

címen külön állandó közeg állíttatott fel. A K.-nak

hivatása: a fvárosban közlekedési fvonalaknak
nyitása (Andrássy-út, nagy körút, Hungária-t
8tb.), új hidak építése, a Duna szabályozása, a f-
város fejlesztésére szükséges egyéb beruházások,

a szükséges technikai és kisajátítási elmunká-
latok költségeinek megállapítása, a fváros ré-

szére építési szabályrendelet megalkotása stb. E
tanács egy elnökbl és 18 rendes tagból áll, akik

közül 9-et a kormány nevez ki, 9-et a székesf-

város közgylése váJaszt ; ezeken kívül tanács-

kozási joggal tagjai még a városi tanácsosok, a

középítési bizottsági tagok és a fmérnökök közül

két-két képvisel. Közvetlen teendin kívül fel-

ügyeletet és fellebbviteli hatóságot gyakorol a f-
város területén építési és építészrendri ügyekben.

Közmühely, a kisipar fejlesztésének egyik

eszköze. A K. egyik faja az ú. n. szabad mhely,
amely egy-egy iparág legfontosabb gépeivel van
berendezve, melyet az iparosok rendesen órán-

kint megállapított díjak ellenében használhatnak.

Ennek nagy elnye az, hogy nem kell minden
iparosnak beszerezni gépeket s holt tkét kezelni,

hanem az iparosok nagy száma részére egyetlen

jól berendezett mhely szolgál. K. létesült meg-
felel állami támogatással a Budapest melletti

Erzsébetfalván, mely igen szép eredményeket
mutat fel ; egy másik Budapesten, mely idköz-
ben azonban megsznt; azután Aradon. Ipar-

iskolákkal kapcsolatos K.-ek vannak Marosvá-
sárhelyen és Brassóban, Külföldön a K.-ek kit-
nen beváltak, nálunk még tekintélyes állami

támogatás mellett is nehezen vernek gyökeret.

Közmveldés, 1. Mveldés.
Közmfiveldési egyesületek, 1. Magyar köz-

mveldési egyesületek.

Közmveldési házak, 1. Kultúrpaloták.
Köznemesség, 1. Nemesség.
Köznév, nyelvtani mszó, jelenti szemben a

tulajdonfnevekkel azokat a fneveket, amelyek
nem egy bizonyos személynek, v. tárgynak nevei

(pl. István, Budapest stb.), hanem a dolgok, fogal-

mak egy fajának közös elnevezései, pl. ajtó, fiú,

város stb. Ezért is a régi grammatikusok a köz-
nevet fajnévnek is nevezték.

Közokirat, 1. Okirat. — K.-hamisítás, 1. Ok-
irathamisítás.

Közoktatási tanács, 1. Országos közoktatási
tanács.

Közoktatásügy, 1. hkola.
Közoktatásügyi minisztérium, 1. Vallás- és

közoktatá.twjiji míni)<ztí'rium.

Közoktatásügyi statisztika, 1. Tanügyi sta-
tisztika.

Közömbös, a kémiában e melléknévvel jelölik

az olyan vegyületeket, melyek se savanyú, se lú-

gos kémhatásuak. Helyesebben semlegest, illet-
leg somloíTtvs kémhatást mondunk.
Közömbösség, 1. Közöny.
Közönséges bntett, ellentéte a politikai \itví-

\ott. \,._Bihiteltys Politikai bntettek.
Közönséges jog (jm commune) a. m. általá-

nos jog, amelynek hatálya nem szorítkozik egyes

osztályaira a személyeknek. A német államok-

ban az északnémet-szövetség, illetleg a német
birodalom megállapításáig (1866, 1870) K. (ge-

meines Recht) alatt értették ezen államok közös

jogát szemben az egyes államok és területek kü-

lön jogával.

Közönséges nádi sármány (Emberiza schoe-

nicliis L., állat), az Éneklk rendjébe és a Pinty-

félék családjába tartozó madárfaj. Feje és torka

fekete, háta vörhenyes, alul fehér. Hossza 15 cm.

Nálunk mocsarakban közönséges, állandó madár.

Közönséges pirók (Pyrrhula pyrrhula L.,

állat), az Éneklk rendjébe és a Pinty-félék család-

jába tartozó madárfaj. Feje és álla fekete, háta

hamuszürke, alsó része piros. Hossza 17, szárnya

9, farka 7 cm. Nálunk a hegyvidéken gyakori, sz-
szel és télen nagyobb csapatokban kóborol és a

lapályokat is fölkeresi. Bogyókkal és magvakkal
él, a rovarokat csak nyáron eszi.

Közönséges sebességmér, 1. Hajózási m-
szerek.

Közöny, közömbösség, az érdekldés, szeretet

és gylölet, megkívánás és elutasítás hiánya. Ez
az állapot némelykor megelzi az indulatos maga-
tartást, máskor követi, de gyakran állandó álla-

potunk bizonyos dolgok iránt. Ignoti nulla cnpido,

amit nem ismerünk, azt nem kívánjuk meg.
Tompa, tudatlan, önz lélek könnyen közömbös.

Közös (lat. commnnis), másképen kétes (lat.

anceps) a prozódiában az oly szótag, mely mind
rövidnek, mind hosszúnak vehet, pl. ad — ád,

irigy — irigy ; továbbá K. a metrikában az olyan

hely, melyre mind hosszú, mind rövid szótag jö-

het, pl. közös a jambusi sorok páratlan számú üte-

meinek tézise, valamint a sorok végs szótagja

;

jele 1, illetleg z.

Közös birtok: 1. az, amikor valamely dolgot

többen osztatlanul együtt tartanak birtokukban,

1. Birtok. — 2. K. nemzetközi jogi értelemben,

1. Közös terület.

Közös bntettek (delicta communia) azok,

amelyeket bárki elkövethet ; ellentéte a különös

büntettek (delicta propria), amelyeket csak bizonyos
tulajdonságokkal jellemzett személy követhet el.

Közös egyetértéssel elintézend ügyek, Ma-
gyarországnak és Ausztriának oly ügyei, amelye-

ket e két állam közös egyetértéssel intéz s ame-
lyeknek ez az elintézési módja a célszerség és

a politikai tekintetek következménye ; amelyek-
nek tehát a közössége nem jogi következménye
a pragmatica sanctióból származtatott kölcsönös

védelmi köt<>lozottségnek, mint az ú. n. közös

ügyek közössége (1. Közös ügyek). Ily csoportokul

az 1867 : XII. t.-c. a következket jelöli meg : a) az

addig az osztrák császárságot terhel államaidós-

ságok (53—56. §.), NTnint iij közös kölcsönök fel-

vételének (56. §.) ügyét (1. Osztrák államadós-
ság), b) a kereskedelmi ügj'eket (58—62. §.), ezzel

összefüggésben az iparpártolással kapcsolatos

adók tlgyét (63. §.), továbbá c) bizonyos vasutak
feletti intézkedést (65. §.), vmint a pénzlábat ós

pénzrendszert (66. §.) (1. Vám- és kereskedelmi
szövetség). Nem ezek között az ügyek között so-

rolja feí az 1867 : XII. t.-c. a védelmi rendszer

megállapítását, hanem kapcsolatban a közös
ügyek körvonalozásával (13. §.), de mivel a vé-
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delmí rendszer egyfornuL és közös egyetértéesel

való megállapítását a oélsmttségre alapig : ait

ebbl a szemponttkU adntán a K. kOaé lehet so-

rolni (1. Védelmi rendsxer). kz 1867 : XD. t-c.-

boQ megjelKteken klvttl Is van továbbá oly ügy,
amely kfiaOe egyetértéssel iBléstetik el és amelyre
néiTe a kMSesóg osak a cébierQségeii alapsöik.

Bz a jegybank Ugye (1. Osstrák-magyar h«mk).

KteSa élet testrérei(Frabmeommwm vitae.

Fratres bonae voliaUatis, FVatres devoH) v. Gtr-
hardinuaok névvel is nevezik a Groot Gerbard
(L o.) ée Badewin Florentius által alapított ke-

renttey testvértUetet, melyet Zerholt Gerbard
fe^eastett tovább. A testvérek saját bázokban ko-

lostori életet folytattak, de szent fogadalmat nem
tettek. Szigorú aszkéta életet éltek s fként kön)'^'-

másolással, imádkonáesal s az ifjiiság nevelésé-

vel ío^idkoztek. Voltak nötestvér-házak is, me-
lyeknek gondozóit Mártának nevezték. Ezeket a
testvértileteket tübb pápa megersítette, vala-

mint a konstanzi zsinat is. Fként Németalföldön
terje<ltek el. de voltak É.-i Németországban,
Olaszországban és Portugáliában is házaik. A
XV. sz. végén házaik száma 130 volt. Késbb
közülOk többen a reformációhoz csatlakoztak,

mások birtokába a jezsuiták helyezkedtek, úgy
hogy a K. lassankint megszntek. A K.-hez

tartozott Kempis Tamás, Kopernikus Miklós,Wes-
sel János stb. V. ö. Delpraf, Die Brüderschaft

des gemeinsamen Lebens (1840) ; Ullmann, Refor-

mátorén vor der Reformation (1866, 2 köt.) ; Bo-
net-Maury, De opere scholastico fratnmi vitae

communis (1889) ; Hoening, Die Brüder des ge-

metamtaeu Lebens (1894); DÖbner, Annalen und
Aktén der Brüder des gem. Lebens in Lücbten-
hofe (1903).

Közös függ államadósság. Ausztriának a ki-

egyeaée megkötésekor (1867) államjegyekbl és

váltöpén^jegyekbl álló, eredetileg 312 milliót

kitev függ (ércfedeset nélküli) államadóssága,

amely Aosztria és Magyarország közt kötött, az
1867. XV. t.-c.-be becikkelyezett pénzügyi egyez-

mény szerint (ö. §.) mindkét fél közös jótállása

alá helyeztetett Az 1868. XLVl. t-c. a K. keze-

lését a közs pénzügyminiszterre bízta s meg-
állapította, hogy a kezelés ellenrzésére mind
Magyarorfi^, mind Ausztria külön-külön 6 tag-

ból és 3 póttagból álló bizottságot válasszanak.

Az Ausztriával az érme- és pénzrendszer tárgyá-

ban kötött, az 1892. XVIII. t-c becikkelyezett

egyezmény XIX. cikke elhatározta a fggö állam-
adósságnak az államjogyek (1 frtos, ö frtos és 50
frtos) bevonásával leend törlesztését, akként,
hogy annak költségébl Ausztriát 70*/o, Magyar-
orraágot 30»/o terhelje. Az 1899. XXXI. t.-c.szüi-

tén intézkedik az akkor már 113 millióra csök-

kent államadósság teljes beváltásáról. A beváltás
végaö határideje 1907 ang. 31. lejárt Ekkor még
1 és V4 millió maradt a felmondott államjegyek-
bl beváltatlanul. Ez az említett */«-oe arányban
a két állam javára íratott. Ezzel a K. végleg
megsznt.
Közös hader. Ma?>'arország és Ausztria kö-

zös haderje a küzös hadsereg (1. 0.) és a hadi
tengerészet (1. Tengerészet). Nem közös hader a
két állam honvédségei és népfelkelései

Közös hadsereg. Magyarországon és Ausstriá*
ban az általános védkötelezettség alapján kiállí-

tott katonaságból szerveaett hadsereg, mely mind
a két áUanmak köiös snrve. A K. alatt a két
államnak szintén köiOe és egyaégesen szervezett
haditengerészete nem értetik (L Közös hader).
Az 1889 okt 17. kelt legfelsbb kézirat alapján
a cs. és kir. hadsereg cimet vLsoli.

Közös hadügyminisztérium. Magyarország
és Ausztria közös hadüg>'mLÍniázterének vezetése
alatt álló hatóság, melynek ügykörébe a közös
hadügyek kormányzata tartozik (1. Közös ügyek.
Közös minisztérium). A K. 1867 óta mködik
mint ilyen. Teendit 1868 eltt a cs. kir. biro-

dalmi hadügyminisztérium, 1848 eltt pedig az
udvari hadi tanács végezte, melyet L Ferdinánd
1556. állított fel.

Közös hajókár (franc, havarie grosse),l. Biz-
tosítás.

Közs iskolák, amelyeket ílúk és leányok ve-
gyesen látogatnak. L. Koedukáció.
Közös konyha célja a tüzelés és a munkaer

megtakarítása azáltal, hogy nagyobb mennyi-
ségben több családnak fzve, jobban és olcsóbban
állíthatja el az élelmiszereket. Sokfelé létesül-

tek Magyarországon K.-k, Budapesten is, de rész-

ben a hiányos vezetés, részben a közönség rész-

vétlensége folytán tönkrementek.
Közös költségvetés, 1. Állami költségvetés.

Közös külügyminisztérium. Magyarország ée

Ausztria közös külUgjTniniszterének vezetése

alatt álló fhatóság, amelynek üg^'körébe a közös
ktüügyek kormányzata tartozik (1. Kxizös ügyek.
Közös mimsztériuM). Hatásköre különösen a
külügyi politika és a diplomáciai kar irányítá.sa

és vezetése, továbbá Magyarország és Ausztria,

illetig az osztrák-magyar monarchia jogainak
ée érdekeinek a külfölddel szemben képviselete,

az összes más ügyekre vonatkozó nemzetközi
szerzdéseknek közvetítése, valamint más állami

ügyekre vonatkozólag a külföldi államok kor-

mányaival, illetve követségeivel való érintkezés

közvetítése. A vám- és kereskedelmi szövetség

(L o.), illetve az 1900. XII. t-c.-be iktatott szer-

zdés XI. cikke értelmében ide tartozik továbbá
a konzulátusi ügy vezetése s ebbl folyólag a
konzulátusok mint bíróságok és a konstanti-

nápolji konzuli ftörvényszék feletti felügyeleti

jog gyakorlása (1. Konzuli biráskodás) és a kon-
zuli akadémia vezetése. A K. ezenfelül a cs. és

kir. ház minisztériuma is és ennél a minségénél
fogva teljes címe egy 1895 okt. 4. kelt kézirat

szerint a cs. és kir. ház és a külügyek miniszté-

riuma (k. u. k. Mmisterium des kaiserl. n. kfto.

Hanses nnd des Ánssem). A K.-nak alárendelt

hatóságok és int^onények a követségek (1. Ál-
lami képviselet ée Követek), a konzulátusok

(1. o. és Vám- és kereskedelmi szövetség), a kon-
zuli ftörvényszék, a konzuli akadémia Bécsben
és a házi, udvari és állami levéltár. A K. csak

1867 óta áU fenn. Tennivalóit 18i8-tól 1868-ig az
osztrák cs. kir. külügy-minisztérium, 1848 eltt
pedig az 1762. felállított házi, udvari ée állami

kancellária végezte.

Közös legibb számveTszék (Császári és

királyi)- Magyarország és Ausztria köiOsQgyi
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pénzkezelésének ellenrzésére hivatott közö8 ható-

ság. Az 1867. XII. t.-e. a közüsügyi pénzkezelésrl

és annak ellenrzésérl nem intézkedett, de a

közös nyugdíjakról szóló 18tí8. XLVII. t.-c. 4. §-a

kimondta, hogy a közös kül-, hadüzyi s pénzügyi

minisztil'riumok mellett azoktól ftíggetlenül fele-

ls és K. állítandó fel. Az ennek folytán felállított

K. az osztrák legfbb számvevszók mintájára

Bzerveztetett és rá ennek 1866 nov. 21. szabályza-

tának elvei alkalmaztattak. A K. elnökének fele-

lssége alatt mködik, ez a felelsség a delegációk

irányában azonban nincs szabályozva. Az elnö-

kön klvlil, akit az uralkodó nevez ki, áll még 1

osztályfnökbl, udvari tanácsosokból, osztály-

tanácsosokból, udvari titkárokból, fszámtanácso-
sokból és számtanácsosokból.

Közös minisztérium. A Magyarország és

Ausztria közötti közös ügyeknek (1. Közös ügyek)
arra a részére nézve, amelyek tisztán a kormány-
zat körébe tartoznak, az 1867. XII. t.-c. 27. §-a

értelmébe K. áll fenn. A K. a közös ügyek mellett

sem az egyik, sem a másik állam külön kormány-
zata ügyeit nem viheti, azokra befolyást nem
gyakorolhat. A K. minden tagja felels mind-
azokra nézve, amik köréhez tartoznak ; az egész

minisztérium felels együtt oly hivatalos intéz-

kedéseire nézve, amelyeket együtt állapított

meg. De az 1867. XII. t.-c. -ben megállapított há-

rom közösügyi ügycsoport szerint három közös

miniszter van, t. i. külügyi, hadügyi és pénzügyi.

A közös miniszterek felelsségre vonását a dele-

gációk (1. 0.) gyakorolják. A közös miniszterek

wcsászári és királyin (K. u. K.) jelzt használnak,
megkülönböztetésül az osztrák miniszterek és

egyéb hatóságok «cs. kir.a (K. K.) jelzjétl.
1867-ben Ó Felsége az akkori közös miniszterek
kinevezésekor azokat — figyelembe véve azt is,

hogy a « birodalom)) kifejezés a magyar kiegye-

zési törvény (1867: XII. t.-c.) szövegében szintén

ismételten elfordul — «birodalmi» külügy-, had-

ügy-, illetleg pénzügyminiszterekké nevezte ki

(1867. dec. 24. legf. leirat a m. kir. miniszter-

elnökhöz, 1867. Rend. Tára 207. sz.). A hivatalos

nyelvhasználatban azonban a abirodalmio jelz
idvel eltnt, kivéve a hadügyminiszternél, aki

magyar hatóságokkal való levelezésben «kö-
zös hadügyminiszter)) -nek, egyébként azonban
«I{eichskriegsminister»-nek nevezte magát. 1911
óta Ó P'elsége a hadügyminisztert sem birodalmi
hadügyminiszternek, hanem egyszertien hadügy-
miniszternek nevezi ki ós a hadügyminisztérium
hivatalos (^íme : «cs. és kir. hadügyminisztérium-).
Közös nevez az egyenl nevezvel biró tör-

tek nevezje.
Közös okirat az okirat azok között a szemé-

lyek között, akiknek érdekében van kiállítva v.

akiknek kölcsönös jogviszonyait tanúsítja, to-

vábbá közö.snek tekintendk az érdekeltek között
V. azok egyike és egy közös közbenjáró között
valamely jogügyletre nézve folytatott iráslwlitár-
jíyftlú.M)k is. A bizonyító fél követ<ilhoti, hogy
ellenfele a birtokában lév K.-ot mutassa fel, kü-
lönb<»n .'Jenkisom köteles másnak bizonyítékot
szolgáltatni.

Közös osztó. Azokat a számokat, melyek az
a, b, c, ...m adott egész számokban maradék

nélkül foglaltatnak, ezen utóbb felsorolt számok
K.-inak nevezzük. Hogj'ha a és J két szám közül

a a b-nek többszöröse, akkor K.-ik nem mások,
mint &-nek osztói, melyek közt a legnagyobb b.

Midn azonban a két szám közül az egyik nem
többszöröse a másiknak, a K.-kat külön meg kell

határozni s erre a célra a legnagyobb K. felkere-

sésére szolgáló algoritmus szolgál. A két adott

szám legnagyobb K.-jának az a leglényegesebb

tulajdonsága, hogy minden osztója a két szám
K.-ja és viszont a két szám minden K.-ja által

osztható. B módszer szerint az adott nagyobbik
pl. a számot elosztjuk az adott kisebbik b szám-
mal. Egy hányadost és egy osztási maradékot
nyerünk. Most a volt osztót elosztjuk a maradék-
kal, majd az els maradékot a másodikkal és így
tovább. Ezt az eljárást addig folytatjuk, míg
zérus a maradék s akkor az utolsó osztó lesz

egyszersmind az a és & két adott szám legnagyobb
K.-ja. Hogyha a, b, c három egész szám legna-

gyobb K.-ját kell keresnünk, elször kikeressük az

els két szám legnagyobb K.-ját, azután pedig

meghatározzuk ennek és a harmadik számnak
legnagyobb K.-ját. Ez lesz egyszersmind a há-

rom szám legnagyobb K.-ja. Egész hasonló mó-
don nyerhetjiik akárhány egész szám legnagyobb
K.-ját. A racionális egész függvények elméleté-

ben, mely az oszthatóság kérdésének szempont-
jából egészen analóg a közönséges egész számok
oszthatóságára vonatkozó elmélettel, két v. több

racionális egész függvény legnagyobb K.-ját

ugyancsak ennek az algoritmusnak segítségével

állíthatjuk el.
Közös pénzügyminisztérium. Magyarország

és Ausztria közös pénzügyminiszterének (l. Közös
minisztérium) vezetése alatt álló minisztérium,
amelynek hatáskörébe a közös pénzügyek (l. Kö-
zös ügyek) tartoznak. Alárendelt hivatalai a kö-
zös központi pénztár és a számosztály. A közös
pénzügyminiszter Bosznia-Hercegovina közigaz-

gatásának vezetésével is meg van bízva, de ilyen

minségben a közvetlen vezetése alatt álló hi-

vatali személyzet, a közös pénzügyminisztérium
különbeni személyzetétl elkülönített létszámot
alkot és azzal szervi összeköttetésben nincs (1.

még Bosznia).
Közösségek. Általában véve minden olyan jog-

viszony, ameljTiél fogva valamely jog többeket
közösen illet. Tágabb értelemben K. a magánjogi
társaságok is. Szkebb értelemben K. alatt értjük

a volt úrbéres, közbirtokossági és más hasonló
jelleg, fleg földközösségeket, vagyis a volt úr-

béresek, közbirtokosok vagy más hasonló jelleg
birtokosok közösségét bizonyos ingatlanokipa

nézve. Ilyen K. ma már fleg csak a közös er-

dkre ós a közös legelkre állanak fenn. Fontos-

ságuk úgy szociális mint gazdasági tekintetlion

megbecsülhetetlen, mert a társulásban rejl er
a kisbirtokosoknak rendkívüli ersséget ad. Épen
azért az újabb törvényhozások ezeknek a K.-nek
a fentartására törekednek. így hazai törvény-
hozilsunk az erdközösségekre mesralkotta az
1898. XIX. t.-c.-et. amely a közös birtokosoknak
gazdasági (Igyvitolót szabályozza ; legújabban pe-

dig az 1918. X. t.-c.-et, amelynek alapján a kö-
zös legelkben részes felek jogképes társulattá
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kötelesek alakalní. hogy a közösségben rejl erö

minél inkább érestetheoe hatását. Az 1918 : X.

t.-c. a társulattá alaknláimak kétféle alakulatát

ü^meri. Az els alakulat akkor jön létre, ba a
társulattá alakuló részes felekn^ illetöeégei te-

lekkönyvezve vannak, a második alakulat pedig

fölog akkor, ba ezok az illetségek telekköny-

vezve nincsenek. Az els alakulatnak hatá.sküre

kisebb, mint a másodiké. Az olsö alakulatnak

megfelel társulatra ngyanis a közös ingatlan tu-

lajduna nem megy át, az a közös inatlan jel-

záli>gul lekötésére nincs jogosítva : tehát a részes

felek ^ELzdálkiMlását nem képes annyira elmoz-
dítani, mint a második alakulatnak megfelel
társulat, amelyre átmegy a közöe legel tulaj-

dona Ls és amely a közös legelre jelz^ogos köl-

csönt is vehet fel. A közöe legel tulajdonának a
társulatra átszállása azonban csak jogi formula,

a tulajdonjog valóságban mé?is a részes feleket,

a társulat tagjait illeti, mert mihelyest feloszlik

a társulat, a tulajdonjogot a telekköny\'ben a
részes felek javára kell bekebelezni. Az 1913. X.
t.-c. a K.-et hatósági felügyelet alá helyezi ; fel-

Ügyel hatóságid : a közigazgatási bizottságnak

gazdasági albizottsága s a földmiveléstigyi mi-
nisster. Az 1913. X. t.-c. gondoskodik arról is,

hogy a társulati tagok illetségei lehetleg azok
kezén maradjanak, akiknek gazdálkodását van
hivat^•a elmozdítani a társulat. Evégbl a tör-

vény elrendeli, hosry az illetségeket csak a tár-

sulat választmányának hozzájárulásával szabad
átruházni. .\zonfolül a társulatnak, a községnek
8 az államnak az illetségekre elvásárlási jo-

gtik i.s van.

Közös számla. Megtörténik, hogy két vagy
több üzletbarát K.-ra árút vásárol nyereséggel
való eladás végett. Ha ketten állnak össze ilyen

közs adás-vételre, feles, a metá-tlgyletrl, ba
pedig hárman kötik meg, terzo-gylétrl van
szó. Az ebbl ered K. a conio a méta (feles

számla) és a conto a terzo (hármasban vcU
számla).
Közös számTevszék, 1. Közös legfbb szám-

vevöszék-
Közös telepek, 1. Elektromos áramfejleszt

központi telepek.

Közös terület (lat. condominium), a nemzet-
közi jogban az a terület, amely egyidejleg több
áliam fenhatósága alatt áll. Ily condominiumot,
helyesebben coimperiuroot gyakoroltak az 1864.

évi okt 30-iki bécsi béke után Ausztria és

Porossország Sdileswlg-Holstein és Lauenbnrg
fölött. Szudán jogilag szintén coimperium alatt

áll, amelyet Nagybritannia ós Egyiptom gyako-
rolnak (1899 jan. 19-iki szOTzödés). A megszál-
lást és igazgatást, amelyet valamely állam más
állam területének egy része fölött gyakorol,
condominitun inégal-nak szokták a nemzetközi
jogban nevezni. Ily c. inégal volt Bosznia és
Hercegovina helyzete 1878-tól 1^08-ig. ilyen ma
is Ciprus szigetének és a Panama-csatornának
jogi helyzete.

Közös többes. Azokat a számokat, melyekben
az a, b. r m eg^ számok maradék nélkül

foglaltatnak, ezen utóbb felsorolt számok K.-einek

mondjuk. Ezek. közül a legkisebb az, mely ben-

nünket els sorban érdekel, mert ennek miden
többese az adott számoknak K.-e. Két a és ö szám

esetében e legkisebb K. y^, ahol Z> az a és & leg-

nagyobb köz^ oszt^^ját jelenti. Ha a, b, c három
szám legkisebb K.-ét kell keresnünk, elször
a és 6 legkisebb K.-ét keressük ki, ezután meg-
határozzuk e legkisebb K. és c legkisebb K,-ét.

Ez lesz majd a három szám legkisebb K.-e. Egé-
szen hasonló módon járunk el akárhány adott

szám esetében L*?. Két vagy több racionális egész
függvény legkisebb K.-ét ugyanazzal a meder-
rel határozhatjuk meg, mint az egész számok leg-

kisebb K.-ét.

Közös tulajdon (lat. condominium) az, ami-
kor a dolog eszmei hányadok szerint többek tu-

lajdona. A magyar magánjog szerint ilyenkor

a tulajdonostársak mindegyike a maga illet-

ségérl (tulajdoni hányadáról) szabadon rendel-

kezhetik, azt átruházhatja, megterhelheti. Ille-

tsége arányában mindegyikük használhatja a
dolgot és ugyanezen arányban t illetik a dolog
hasznai. De minden rendelkezéshez, amely a
többi tulajdonostárs jogait is érinti (pl. az állag

megváltoztatásához, az ingatlannak telki szol-

galommal terheléséhez stb.) az összes tulajdonos-

társak hozzájárulása szükséges és szótöbbségi

határozatnak nincs helye. Mindegyik tulajdonos-

társ bármikor kívánhatja a közösség megszünte-
tését. A megszüntetésnek — ha a felek annak
keresztülvitele iránt másként meg nem egyez-

nek — a dolog felosztása és ha ez nem lehetsé-

ges, árverésen eladása és a vételár felosztása

által kell történnie. Egyes tulajdonközösségek-
nek, amelyeknél jogunk a közösség megsztinte-

tését kizárja, ezért és a tulajdonostársak rendsze-

rint igen nagy számánál fogva, messzebbmen,
a többs^ elvet érvényre juttató szervezetet ad.

Ezek az úrbéri és közbirtokossági erdk és lege-

lk tekintetében fennálló és nf^mely velük rokon
természet közösségek. Ezekben a tulajdonos-

társak a használat, st az állag fell is szótöbb-

séggel rendelkezhetnek (1898. XIX., 1913. X.,

1913. XXXI. t.-eikkek) ós a legelközösségeket
egyenesen jogi személyiséggel felruházott tár-

sulatokként szervezi az 1913. X. t.-c. L. Közös-
ségek.

Közös ügyek Magyarországnak Ausztriával
való viszonyát tekintve a két államnak azok az
ügj'ei, amelyeket az ú. n. pragmatika szankció-

ból (l. 0.), vagyis az 1723. I., II. és 111. törvény-

cikkekbl származó kölcsönös és viszonos vé-

delmi kötelezettségbl kifolyóan az 1876. XII.

t.-c. a két állam közös ü2r>éül eli.smer és mint
ilyeneket körvonaloz. Az 1867. XII. t.-c. 7— 17.

§-ai szerint mint a pragmatika szankcióból folyó

közös és együttes védelemnek eszközei közösek

:

1. azok a külügyek, melyek az ó Feb^ége uralko-

dása alatt nll() összes országokat együtt illetik ; 2.

ahii mfiban, hogy mindaz, ami az egész
had>' - igy a magyar hadseregnek is, mint
az összes hadsereg kiegészít részének, egj'séges

vezérletére, vezényletére és beLszervezetére vo-

natkozik, Ö Felségia által intézendönek ismertetik

el : 3. a pénzügyek annyiban, amennyiben köz5-
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sok azok a költségek, melyek a közösöknek elis-

mert külíigyro és hadügyre fordítandók. Az 1867.

XII. t.-c. 12., 13. é.s 14;. §-ainak kifejezett rendel-

kezése szerint nem közös ügy a magyar hadse-

regnek idnkénti kiegészítését s az újoncok meg-
ajánlásának jogát, a megajánlás feltételeinek és

a szolgálati idnek megtiatározását, úgyszintén a

katonaság elhelyezését, élelmezését illet intéz-

kedések ; továbbá a védelmi rendszer megállapí-

tása vagy átalakítása és végül a magyar hadse-

reg egyes tagjainak mindazon magyarországi
polgári viszonyai, jogai és kötelezettségei, melyek
nem a katonai szolgálatra vonatkoznak. Aíint kö-

zös pénzügy közösek a közös minisztérium

(1. o.), a közös legfbb számvevszék (1. o.), to-

vábbá a közösügyi intézmények (külképviseleti

hatóságok, közös hader, 1. o.), valamint egyes,

tényleg a közös minisztériumok alatt álló intéz-

mények. Így a házi, udvari és áll. levéltár, kon-

zuli akadémia költségei. Azt az arányt, amely-

bon a közösügyi költségeket a két állam viseli,

az 1867. XII. t.-c. 18—22. §-ai szerint kell meg-
határozni ; 1. erre nézve Kvóta.
A K.-et a közös minisztérium kezeli (1. o.), a

K. ama részét pedig, amely nem tisztán a kor-

mányzat körébe tartozik, a delegációk (1. o.). A K.

kezelési módjára vonatkoznak az 1867. XII. t.-c.

2.S—52. §-ai. A K.-et Ausztria részérl az 1867.

évi dec. 21-én kelt (a Reichsgesetzblattban 146.

szám alatt közzétett) törvény 1. §-a határozza

meg, némileg eltéren a magyar törvénytl.
Azokon a tárgyakon kívül, melyek a pragmatika
szankcióból kiindulva tekinthetk közösen elin-

tózendöknek, vannak még más nagyfontosságú
közügyek, amelyeknek közössége nem folyik

ugyan a pragmatika szankcióból, de amelyek ré-

szint a helyzetnél fogva, politikai tekintetbl,

részint a két fél érdekeinek találkozásánál fogva
cólszerübbon intéztethetnek el közös egyetértés-

sel, mint szorosan elkülönítve. Az ezek tekinte-

tében fennálló viszony lényegesen különbözik a
közösügyi kapcsolattól s ezek iránt részleteseb-

bon az 1867. XII. t.-c. 52 -68. §-ai rendelkeznek s

ezek terjedelmének meghatározására az Ausztriá-
val idnként kötött kereskedelmi szövetségünk,
111. 1908 óta kereskedelmi szerzdésünk az irány-

adó. L. Közös egifelértessél elintéze)idö ügyek.
Közös ügylétek (ol. conto a metá, franc, h

demi), vállalkozók közt közös nyereségre, közös
számlára vállalt ügyletok. A K.-nek egyik példája
az anticipációs ügylet, azaz az olyan bizományi
ügylet, ahol a bizományos, még mieltt az árút
eladná, tehát rendszerint akkor, amikor azt át-

ve.szi V. neki megküldik, az árú árának bizonyos
hányadát, rendszerint a felét a bizományba adó-
nek ellegezi (anticipálja).

Közösülés (elhalás, állatoknál párzás ; coitus,

cohabitatio), két különböz nem egyén nemi
szerveinek egyesítése, arai az ivarsejtek egymás-
hoz terelését, illotve a megtermékenyítést lehe-

tvé teszi. Ez nem minden kétnem állatfajnál
van Így, pl. a halaknál a nstény lerakja petéit,

a hím az úszkáló pot«íkot ondújával bevonja. Az
embernél a K. az idogrond.><zer szabályozó befo-
lyása alatt történik s csak ha az idegrendszer a
megfelel lelki állapotot (nemi vágy, libidó) meg-

teremtette, válik lehetvé a K. Innen van az,

hogy a megfelel lelkiállapot hiánya az ú. n.

?7szichikus impotenciát teremti (1. Nemi tehetet-

enség). A nemi szervek egyesítését kéjérzés ki-

séri, inely az ondókilövelés pillanatában tetfokát
(orgasmu.s) éri el. A férti az aktiv, an passzív sze-

repl. Az ondószálak a n ivarszerveiben tartóz-

kodnak, míg petesejtre akadva, azt megtorméke-
nyítik (1. TermékenyUésj. Az ivarszervek fejl-

dési rendellenességei megakadályozhatják a K.
végrehajtását (1. Nemi tehetetlenség).

Közös vagyon, 1. Közös tulajdon.

Közös vámterület, 1. Vámügy.
Közös vasutak. Az Ausztrián és Magyarorszá-

gon áthúzódó vasutakat 1867 eltt engedélyokirat
(pátens) alapján építették. Ezeknek nagy része

már teljesen beolvasztatott a magyar vasutak
hálózatába, azonban még mindig van, mint pl. a
Déli és a Kassa-oderbergi vasút, melynek vagyona
osztatlanul kezeltetik. Ezek a K.
Közös végrendelet, 1. Végrendelet.

Közpénztár, 1. Pénztár.
Központ, 1. Középpont.
Központfutó erÖ, 1. Centrifugális er.
Központfutó gép, 1. Centrifugális gép.
Központi állampénztár, 1. Állampénztár.
Központi állás, 1. Közéjyponti állás.

Központi állitókészülék v. hak, 1. Központi
váltó- és jelzöálUtás.

Központi dij- és illetékkiszabisi hivatal
Budapesten. Hatásköre illetékügyekbon csak a
székesfváros területére, mlg a díjak kiszabására

és elírására nézve egész Magyarország terü-

letére terjed ki. Kiszabja a székesfváros terüle-

tén a készpénzben fizetend bélyeg-, jog- és egyen-
értéki illetékekot, megállapítja a vasúti vállala-

tok részére az általuk megszerzett ingatlanok
után járó vagyonátruházási illetéket a magyar
állam egész területén, illetékügyekben a felek el-
terjesztésére határozatokat hoz és a kiszabott

illetéket és bírságokat módosítja v. egészben is

törli, megállapítja a magyar állam egész terüle-

tére a díjakat stb. Illetékügyekben hatásköre ha-

sonló a pénzügyigazgatóságok hatásköréhoz, szo-

mélyzeto is hasonló kvalifikációval biró tisztvise-

lkbl áll. Az illotékok elírását, elszámolását, a
kimutatások összeállítását a melléje rendelt szám-
vevség végzi.

Központi erkölcsrendészetihatóság (erkölcs-

rendészeti központi hatóság), a leánykeroskedés

(1. 0.) és a fajtalan közlemények forgalmának el-

nyomása (1. Pornográfia) végett létrejött és az

1912. XLIX. ésL. t.-cikkekbe iktatott nemzetközi
megállapodások folytán a m. kir. belügyminisz-
ternek 43030/903. számú rendeletével (R. T. 723.

1.) szervoztetott abból a célból, hogy a loánykeres-
kedés meggátlása és a fajtalan közlemények fw-
galmának elnyomása céljából szükséges értesíté-

sek központosittassanak.

Központi Értesít, a m. kir. kereskedelmi mi-
nisztérium hivatalos közlönye, melyben a meg-
történt cógbojogyzósok kihirdetés végett közzó-

tétetnek. A Horvát-Szlavonországlian történt cég-

bejegyzést az ottani hivatalos lapban kell közzé-

tenni.

Kösponti ftberendezések, 1. Ftés.
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Kösponti hatalom, szövetséges államokban
(éazakamorikai Bgyesttlt-Államok, Svájc stb.) az

a hatalom, amelyet a szövetBéghex tartozó min-

den állam fölün a központi (szövetségi) törvény-

hozás és kormány gyakorol. Az abszolút idkben,
illetleg a (wovizúrium alatt t<irténtok kísérletek

Ausztria ée Sfagyarorszag központi törvényhozó

szervének megalkotására a Roichsrat oly szerve-

zésével, amelybon Magyarország az osztrák tar-

tományok módjára lott volna képviselve.

Központi hatóságok a legfbb államhatósá-

gok, amelyeknek az alsóbb (helyi v. küls) köz-

igazgatási hatóságok alá vannak rendelve. Ilye-

nek nálunk a minisztériumok.

Központi háztartás, több e célra egyesült ház-

tartás szükségleteinek együttes kielégítése. A K.

alapeszméje az, hogy nagy munkapazarlás az,

amikor minden háztartás külön cselédet tart,

külön fóz, takarít stb.. holott munkaeg^'esítés
ftit ii iiiinri..z olcsóbban és jobban valósitható meg.
I /ett 1905. Kopenhágában az els K.,

1! ii más követett. 24—í család lakik

t'L'. ü ^^;iínek külön konyhájuk, élé.skamrájuk

t> ' i ./libájuk nincs. A központi konyha látja

el ;.• t ! t-í.íés szerinti idben, tetszés szerinti éte-

lekív 1, \iiii központi ftés, világítás, ventilláció,

magáncseléd nem kell, meghatározott dijakért

végzik a takarítást és egyéb háztartási munkát.
Ily intéziiifnyok Németországban is keletkeztek.

V. ö. Sihu'imnuT Rózsa. A huszadik század ott-

hona (Városi Szemle, 1909).

Központi henger v. sztele (dOt.). Az endoder-

mi.szen (1. o.) belül lev szövetek együttesen al-

kotják a K.-t. mely tehát magába foglalja a pcri-

cikolt vagy perikambiumot (1. o.), az cdénynyalá-
bokat, az elsdleges bélsugarakat és a belet. A
növények legnagyobb részében egy K. van, ez az

ú. n. monosztélia. Vannak azonban növények
(Nymphaeof.eae, egyes Ranutu-ulaceae, Limno-
charis, Ophioglossum, Equisdum), melyekben
minden euyes edénynyalábnak külön endodermi-
s. ;i"ricikelje van, mert az eredetileg egy
k' henger annyi részre szakadt, ahány
edeuyiiyaláb van ; ez a van Tieghem-féle asztélia,

melyet Strasburger schvsosztéliáuaknewQz.Wé^X
van még polisztélia, mikor kezdettl fogva több

K. van (AuHcula Gunnera és a harasztok).
Központi hitelszövetkezet, 1. Szöi^kezetek-
Központi idegrendszer, 1. Idegrendszer.
Központi igazgatás, a központosítás elvei sze-

ri nt szabályozott közigazgatá.s, ellentéte az önkor-
nuínyzat (self-govemment). így nevezik továbbá
a központi hatóságok hivatali tevékenységét.

Központi Kárpátok néven foglalták össze
helytelenül a Kárpátok teljesen elüt eredet és

szerkezet darabjait. L. Liptói havasok, Tátra,
Bélai mészhavasok, Pieninek és Árva-Liptói
mészköhegység.
Központi kézbesít hivatal, 1. bírósági, 2.

I>udapesten rendrségi, amely a városi kézbesít
közegek munkáját végzi. L. Kézbesítés.

Központi kir. járásbirós&g Budapesten van,

felállította az 1913. XXV. t.-c. a budapesti bal-

parti, t. i. a IV., V., VI., VII. és VIII-X. ker. kir.

járásbíróságok helyébe. Mködését 1914 szept. 1.

kezdte meg.
|
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Központi leszámoló hivatal, 1. Vasúti köz-
ponti kszámoló hivatal.

Központi magvuak (aöv), 1. Centrospermae.
Központi mintapince, 1. Mintapince.
Központi mozgás, 1. Centrális mozgás.
Központi nap, 1. Centrális nap.
Központi sejt, 1. Embriózsák.
Központi sugarak (centrális svgarak), azok

a sugarak, melyek a homorú tükröt vagy optikai

lencsét középs részéhez (optikai középpontjához)
közel érik. Csakis az ilyen sugarak cgj'esülnek

visszaverdés v. törés után egy pontban és csak
ilyen sugarak egyesülésébl keletkezhetik a vilá-

gító tárgy éles képe. A széls sugarak egyesülése
a lencséhez v. tükörhöz közelebb következik be
s ezek szóródásos, nem éles képet hoznak létre.

Központi szllészeti kísérleti állomás, 1.

Szöllé.-!zeti kísérleti állomá-s.

Központi szövetkezet az a szövetkezet,

amely több szövetkezetbl alakul arra a célra,

hogy ezeket a szövetkezeti cél elérésében hitellel

stb. támogassa. A K.-ben az egyes szövetkezetek
hasonló jogállást foglalnak el, mint az egyes szö-

vetkezetekbon a szövetkezeti tagok, az üzletré-

szek tulajdonosai, A K.-nek tagjai nem termé-
szeti személyek, hanem a szövetkezetok. A hitel-

szövetkezetek K.-ét : az Országos Központi Hitel-

szövetkezetet nálunk törvény (1898. XXIII. t.-c.)

állította fel s határozta meg azokat a feltétele-

ket, amelyek mellett hitelszövetkezetek az Orsz.

Központi Hitelszövetkezet kötelékébe léphetnek.

Központi telekkönyvek, az 1868. 1. t,-c. szavai
szerint t(összpí)ntosított telekkönyvek)), amelyek
a magyar korona országaiban lev vasutak és
csatornák ingatlan vagyonát ös.«zefügg egészben
tüntetik fel és tartják nyilván. A K.-b© kell beve-
zetni a vasút- V. csatomavállalatnak akár kisajá-

títás, akár szerzdés útján megszerzett mindazt
az Ingatlanát és ezeknek tartozékát, melyek a
vállalat létesítésére és fentartására szükségesek
(1881. LXI. t.-c .3. §.). A K.-et az igazsagügymi-
nisztériiun kötelékébe tartozó központi telek-

hivatal vezeti, amelynek élén egy miniszteri osz-

tálytanácsos áll. A központi telekkönyvi hatósá-

got pedig a budapesti kir. törvényszék gyako-
rolja, amelynél a központi telekkönyvi hatóság
ügyeit a központi telekhivatal fnöke adja el.
Központi tüz V. tüzes központ néven a Föld

izzó folyó belsejét értik, amelyre a geológia a le-

felé egyre növeked geometrikus gradiens, ré-

szint pedig a tüzes láva alapján következtet. L.

Föld és Vulkánok.
Központi váltó- és jelzállítás. A K. célja a

forgalom biztosságának növelése (1. Biztosító
berendezések a vasutaknál). A berendezést a ma-
gyar vasutaknál általánosan használt rendszer

alapján ismertetjük. A vonatszemélyzet értesíté-

sére szolgáló jelzket (1. Helyhez kötött jelzk),
valamint a vágányokban lév váltókat egy hely-

rl, egy központból állítják s oz az állító központ,

illetleg maga az állítás blokkberendezés útján
még külön felels forgalmi hivatalnok vezetése

és ellenrzése alatt áll. A váltók és jelzk állítása

a központból általában mechanikai üum kézi er-
vel, drótvezeték, ritkábban rudazatok segítségé-

vel történik. De vannak viznyomással és légnyo-
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mással, továbbá villamos árammal állított beren-

dezések is, melyeknek kiterjedtebb állomásokon

nafi;y forgalom mellett van jelentséirUk a bizto-

sító berendezés kezelésének egyszersítése és

gj'orsítása érdekébon. Az állítás maga az ú. n.

központi állítókésziilékre v. bakra felszerelt kü-

lön állítóemeltyúkkpl történik. A vonatok bejá-

rásának és kihaladasának biztosítására a hely-

hoz kötött bejárati és kijarati jelzknek és a köz-

pontból állítható váltóknak, illetiéi? a központ-

ban az állítóemeltyúknek egymással oly szerke-

zeli összefüggésben kell lonniök, hogy egy bizo-

nyos mesetirany, bejárat v. kijárat részére egy
helyhez kötött jelz mindaddig nem állítható

«Szabad"-ra, míg az illet menetirányba es, te-

hát a vonal által érintett összes váltók, valamint

a mellékvágányokon lépö s a vonatot esetleg

veszélyeztet ú. n. ellenséges váltók is elzetesen

helyes állasukba hozattak és elzárattak. A váltó-

kat közvetlenül a mellettük elhelyezett váltó-

állító zár állítja, egy.<zersmind széls helyzetük-

ben elreteszeli. Kisebb állomásokon a váltókat a

helyszínén kézzel is állítják s egyszer váltóre-

teszekkel központilag elreteszelik ; ez a központi

váltóreteszel berendezés. A központi állítóké-

szülékek a váltók közeieben nagy ablakokkal el-

látott állítóbódéban vagy a nagyobb készülékek

állitótoronyban vannak elhelyezve ; állomási be-

rendezéseknél az állomás két végén.

A blokk-berendezés részei a forgalmi vagy tór-

felügyelöségi irodában elhelyezett blokk-készülék

és az egyes allitókezeli blokk-készülókek,melyek

kábelvezetékek útján egymással villamos össze-

köttetésben vannak. A blokk-készülékek mind az

irodában, mind az ri központokban ablakokkal

ellátott egyes blukkelemekbl állanak, amelyeket
egyszert indított váltóárummal blokkozni — el-

zárni, vagy deblokkozni — feloldani lehet. Blok-

kozni szokták a jelzket ós az ú. n. vágányuta-

kat. Ehhez képest van bejárati és kijarati jelz-

blokk, melyeknél valamely jelz állltóemeltyüjét

az illet állító kö/pontban lezárva tartják s az

mindaddig nem állítható, míg a felels hivatal-

nok a forgalmi irodában a jelzt a blolNkzáralól

fel nem oldja. A jolzblokk ablaka blokkozva vö-

rös, doblokkozva fehér színt mutat, mely egy-
szerre változik mind az irodai, mind a váltókeze-

li blokk-készüléken. A vágányúti blokknál vala-

mely menetirányba vagy vágányútba esö s már
helyesen állított összes váltók emeltyi külön
blokkzár alá kerülnek. A vágányúti blokk ablaka
blokkozva fehér, deblokkozva zöld színt mutat.
Szabványos helyzetben, ha vonatok nem közle-

kednek, az ös>zes váltók szabadon állíthatók,

mig a jelzk « Megállj állásban ttlokkzár alatt

vannak. Vonatközlekedés esetén a kezelés sor-

rendje szerint elbb az iroda deblokkozza az illet

jelzt s jelzi a vágányutat is; ekkor az állító

központban a váltókezel beállítja a megfelel
vágányutat ós ezt blokkozza. A vonat eltávozása

után a váltókezel (<Mogállj»-ra állítja a jelzt ós

blokkozza, mire az iroda deblokkozza a vágány-
utat. Van még hozzájárulási blokk egyes állító

kószülékek egymás közti függésének létesítésére.

Van feloldóblokk egyenáramú blokkszerelvény-

nyol 8 fehér-fekete blokkablakkal, szigetelt sínek,

nyomó sinck, idzár szerkezetek alkalmazásánál,

pl. blokkvonalak csatlakozásánál. L. Térköz-
biztosító berendezés.

Trodniom. K. Llptbav Sándor, Vasútépitéstan, n. k. II. f.,

Budapest; Kád.-ir Unsztáv, Vasútépítmények ég berendezé-
sek, u. o. 1912. Esryes tanulmányok a Magyar Mérnök- és
í;pitész-e!,'ylet közlönyében, a Vasúti és hajózási hetilap-

ban Dalmady Ödöntl, Soulavy Ottokártól. Székely Izsó-

tól, WUnscher Frijj-yestöl, a Közlekedési szakkönyvtárban
Prank Ottótól, továbbá Schubert, Die Sfohei-un-rswerke im
Eisenbahnbetrfebe. Wlesbaden 1900; SchoUmann. Si«^nal-

und 6icherungsanla!ren, u. o. 1904; Scheibner. Die Mecha-
nischen Sicberheits-Stellwerke, Leipzig 1904, 1906.

Központkivüliség, l. Excentridtús.
Központos épület {centrális épület), a négy-

szög, poliííonális V. köralaprajz fölé emelt kupo-
lából származik, mely köré utóbb sugáralakban
fülkék, st egész épületszárnyak csatlakoztak.

Központos fúró, 1. Fúró.
Központosítás, 1. Centralizáció.

Központosított kezelés, a birtokkezelésnek

az a neme, melynél az egyes gazdaságok vagy
gazdasági kerületek kezeli (intézk, ispánok) a
központi igazgatóság rendelkezései szerint tar-

toznak eljárni. Belterjesebb viszonyok között a
rendszert szavatossági rendszer szokta felvál-

tani. V. ö. Hevsch, Jószágberendezés- és kezelés-

tan (Magyaróvár 19()0).

Központozás íinterpunctio), 1. írásjelek.

Közraktárak (franc, entreijótf, maga.sins géné-

raux, ang. do< k). Általánosságban olyan vállala-

tok, amelyek árúknak harmadik személyek szá-

mára való beraktározásával iparszerleg foglal-

koznak. Kereskedelmi törvényünk (1875. XXXVII.
t.-c. 434—43. §.) meghatározása szerint azok a
vállalatok, melyek áruk elhelyezésével és közrak-
tári jegyek kibocsátásával foglalkoznak. A K.

a letett árukról rakjegyeket (warrant) adnak,
amelyekre kölcsönt is nyújthatnak. E jegyek rész-

ben tözsdeszerü üzletek alapjául is szolgálhat-

nak. A K. felállítása nálunk elvileg szabad. Ál-

lami engedély, mint pl. Ausztriában, Francia- és

Oroszországban, ahhoz nem szükséges. A feltó-

telek nálunk a következk : 1. legalább egy millió

korona tényleges alaptöke, mely a közraktári
ügyleten felül másra nem fordítható; 2. a K.

felállítása az illetékes törvényszéknél bejegy-

zés végett bejelentend, azonban az alaptöke ki-

mutatása nélkül a vállalat be nem jegyezhet.
Az áruk berak tarozásán felül a K.-at következ
jogok és kötelességek illetik: a) az elhelyezés

és kezelés végett elfogadott árukra az érték

kétharmada erejéig elleget adhatnak ; b) köte-

les koronkint megállapítani és közzétenni díj-

szabásait ; c) az árú- és zálogjegy birtokosának
hitelezi a K.-ban letett tárgyakra sem kielégí-

tést, sem biztosítást nem vezethetnek. Maga az

árú, illetleg a zálogjegy azonban végrehajtás
tárgya lehet. A K.-nak fekv kötelezetteégei : 1.

Megrizni az árut. 2. Biztosítani az árukat ; erre a
törvény nem kötelezi a K.-at, hanem az üzletsza-

bályzatban rendszerint bennefoglaltatik. 3. Meg-
engedni az árú- és zálogjegy birtokosának a le-

tett áruk megtekintését. 4. Az árut a jogosított

kívánságára kiszíMgáltatni. Jogai : a) törvényes
zálogjog dijai tekintetében xb) ha a letéti id el-

teltével, vagy a letételtl számított egy év után
az áruk ki nem váltatnak, ezeket hiteles személy
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közbeojüttével elárvereztetni ós a vételárból ma-
gát kuvetelsei t(>kintotébeD kielófi[itenL A K.

feeit a kuzópkortxin találjuk ; egyes német váro-

sok építettek ilyen raktárakat, fként roesz termé-

sek esetére gabonáéiraktározás oóljáböl. Angol-

országban az elsó d
'

itotték Liver-

poolban, ahul nm :i xj iioktár te-

rületet foglalnak vi : i- ram-iaoi^zagban Colbert

1664-ben 11 városban építtetett entrepöM Angol-
országban a trarrant-reruiszer a törvényhozás

miodon boavatkM7,;i-a ridkiil fejldött. Franciaor-

szágbsp •!' >'".r:i az 18Ó8. évi május 28-iki tör-

vény an az 1862 nov. 18-iki törvény,

N " . a (Bréma városa) az 1877 május
1 -ny, német kweskedelmi törvénykönyv

ú _ .. §§. Ausztriában az 1866 jún. 10-iki

torvény rendt>Ikozik a K.-ról, az Egyesült-Ál-

lamokban az IH^kí aug. 6., 1854 márc. 28. és 1866
márc. 14~íki törvények. A gabona-közraictárnk
rendszerint gabona elevátorokkal, azaz oly bé-

reniezósckkel kapcsolatosak, amelyek sogólyével

a hajokból v. vaggonokból a nem zsákolt, hanem
csak betöltött gabona kiemelhet.

hminlom. Bayerdörffer, D»s Lagerluuu n. WtrrMtsyjtem,
1878; Uecht, Die Warruu, 188S; Leoahardt, Oer Wamnt
ala BMfcpayiar, 1886; .Adler, Du Marr. Lagerliaasrecht,

ItM; DMuwchiBO, Tnité des macasiu géaerkox, 1860;
BcaaM, Tnté d- VMg. gén., 1890; Dobron, Btnde Jaridiqoe

«t éconoraiqae cv lea nuu^iitf grén-raax, iü'jS; Fisctier.

Die Kotwickliuir des Warnuitverkelm in Boropn and
Amerika. 1 •<>8;Thiele,Die deatscbe Lai^rhaiLsiDdastrie, 1910.

Közraktáiri jegy, az az okmány, melyet a köz-

raktár a nála letett tárgyakról kiállít, melyben
pzek átvételét eliímeri és magát azok kiadására

kötelezi. E mellett azonban a K. oly értékpapii,

mely a közraktárban elhelyezett árúkat helyet-

toííti, úgy hogy a K.-gyel való rendelkezés kihat a
doluiíi jí'gok átruházása tekintetében magára az
árúra is. A K. két részbl áll : az árujegybl (có-

dule. récéplsse, weight-note, Lagerschein) és a zá-

logjegybl (warrant). Eme részek összefüggök, de

egymá-^tól elválaszthatók. Az elválasztás által a

K. két ónálló értékpapír szerepét vállalja magára,
ú?y hogy az árú feletti teljes és szabad rendel-

kezést mind a két papír birtoka adja meg, a zá-

logj^y maga pedig zál(^Jogot ád az árúkra adott

kölesöiMSfiraegre. az árújegy pedig az ezen zálog-

jegye " V ezési jogot, úgy, hogy e ketté-

Tála - dszer) megadja a lehetséget,

h<^ az aru iet<>V(jje egyrészt kölcsönt vehessen
az árúkra és a zálc^jegygyel biztosítsa hitelez-

jét, másrészt pedig az árujegy alapján egyidej-
leg eladhassa az árút. Az ú. n. egyjegyrendszer
mellett, ahol a K. csupán egy darabból áll, az
árut eg>'idejUleg elzálogosítani és e^ni nem
lehet. A K. hátirattal átruházható, úgy mint min-
den fíwgathato papir; kivételt szenved csupán a
lálogjegy els átruházása. Mivel ezáltal tulaj-

donképen a zálogj<^ adatik egy bizonyos köl
esönösszeg erejéig, a zálogjegy külön átruházása
esetében az els hátiratnak tartalmaznia kell:

1. a kölcsönadó nevét és lakását ; 2. a kölcsön-

deszeget; 3. a kölcsön lejárati idejét Ezek az
adatdk az árújegyen is kitüntetendk és a köz-

r^támak bojelentondók.

Közraktári ügylet, árúnak közraktári elhe-

lyezésébl es közraktári jegy kibocsátásából fel-

merül ügylet, 1. Közraktári jegy.

Közraktári üzlet, L Közraktárak.
Közrend, az állam és társadalom rendje együtt-

véve, vag>i8 az embereknek a jog ée taméaset
bat.'irai közt való szabad együttélése.

Közrend elleni kihágások sorába tartoznak
mindazok a nyilviinos helyen elkövetett garáz-

dálkodások, korrsmai dorbezolások, verekedések,

közbotrányt okozó részegeskedesok, engedély
nélkül való mutatványok, táncmulatságok, me-
netek, tzijátékok, szinielóadá.sok stb. rendez >se,

v. a nyilvános Unne})élyek, körmenetek és más
csoportosulások alkalmával a rend fentartása

céléból kiadott hutósá^'i intézkedések megsze-
gése, a nyilvános múemlékek, közterületen lev
köztulajdont képez tárg^nk megrongálása s más
hasonló rendetlenkodesel^ amelyek a közrendet
zavarják. Hazánkban a kfhágási tíJrvény rendel-

kezik ezen cselekmények megbüntetésérl. Meg-
elzésük és m^orlásuk a helyi rendrség fel-

adata.

Közrendészet, a közrend elfeltételeinek biz-

tosítása, fontartása és a megzavart közrend helyre-

állítása. Részei : az állami, közbiztonsági és köz-

igazgatási rendészet.

Közrez-hágó a Gyergyói hegységben van, 1.

Kárpátok.
Község ^néra. Gemeinde, te. commune), tágabb

jelenteseijzerint meghatározott területen (K.-i terü-

leten) együtt lakó v. ott ingatlannal bíró polgárok

testülete. Fennálló törvényeink szerint azonban a
K. elnevezés csak a vármegyék keretében lév
és vármegyei hatóság alá tartozó K.-ekre nézve
használandó, ^^yes nagyobb városi K.-ek kivé-

tettek a vármegyei hatóság al61 és a vármegyek-
kel párhuzamosan, mint szintén önálló tön-ény-

hatóságok, közvetlenül a kir. kormány alatt álla-

nak. A K.-i törvény (1886. XXII. t.-c.) szerint a
K.-eknek három fcsoportja van : a) rendezett

tanácsú városok, amelyek a tör\'ény határozmá-
nyainak megfelelleg berendezett tanáccsal bir-

mtk ; b) nagyközségek, amelyeknek rendezett ta-

nácsuk nincs ugyan, de a törvény által reájuk ru-

házott tennivalókat saját erejükbl teljesíteni

képesek ; c) kisközségek, amelyek a törvény által

a K.-ekre ruházott teendket korlátolt anyagi vi-

szonyaik miatt saját erejükbl teljesíteni nem
kepe&ek és evégbl más K.-ékkel kell szövetkez-

niök. Uorvát-Szlavonországoknak a K.-i szerve-

zet megállapítása autonóm ügyük : a társorszá-

gokban csak a nagyobb helységek hagyattak meg
önálló K.-eknek, a kisebb helyscfrek többen együtt

egy közös K.-i szervezetbe foglaltattak össze. A
K.-ek száma (megsznés, egyesülés, új K. ala-

kulása stb. folytán) idnkint változik. Kerek-
számokban szólva az anyaország területén 12,750

K. van ; a horvát szlavoa helységek száma, ame-
lyek azonban nagyreszt nem élnek külön K. i

eletet, 45(X>-ra teltet. A K. a törvény korlátai

közt önállóan intézi saját belüu-yeit (ezt nevezik
K. i ónkortnányzatnak) továbbá végrehajtja a
törvénynek, a kormánynak és a törvényhatóság-

nak az állami és a törvényhatósági közigazga-

tásra vonatkozó rendeleteit (ú. n. átruházott ha-

táskör). A K.-i törvényben és más törvényekben
adott hatásköri felsorolást figyelembe véve azt

lehet mondani, hogy osak a rend. tan. városok
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birnak nagyobb önállósiiggal ; a nagy- és kis-

K.-ek szerepe a közigazgatósban nagyrészt csak

a felsbb hatóságok rendelkezéseinek elkészí-

tésére és végrehajtására szorítkozik. Ebben a
körben azonban a K.ek a közigazgatásnak való-

ságos mindenesei, a K.-i irodában a közigazga-

tásnak legkülönfélébb ügyei megfordulnak és a

közigazgatásnak, amelynek els láncszeme a ki-

rály, illetleg illetékes minisztere, ntolsó lánc-

szeme a K., különösen annak jegyzje. A K.-ek

saját belügyeikben, nemkülönben a törvények-

ben meghatározott más ügyekre nézve szabály-

rendi leteket alkothatnak és határozatokat hozhat-

nak, költségvetésüket megállapítják. A szabály-

rendeletek azonban mindig, egyéb hatórozatok

pedig többnyire a törvényhatóság (vármegye)
jóváhagyását igénylik ; némely esetben még mi-

niszteri jóváhagyást is. Felebbviteli jogorvoslat-

tal a K.-i határozatokat szintén a vármegyénél
lehet megtámadni. A K.-ek önállósága várme-
gyéjükkel szemben kisebb, mint a vármegyéé a

kir. kormány irányában. A K.-i közigazgatás költ-

ségei els sorban a K.-i törzsvagyon (1. Községi
vagyon) jövedelmeibl fedezendk ; amennyiben
ezek nem elegendk, a K. pótadót (K.-i pótadó)

vethet ki, amely az állami egyenes adóösszegek-

nek mindig egy bizonyos, a K.-i költségvetésben

megállapítandó százaléka. Ahol az ilyen pótadó
nagyobb mérv, a K. az állami közvetett v. fo-

gyasztási adók összegei után is szedhet fogyasz-

tási adópótlékot. Vannak, különösen a rend. tan.

városokban, egyéb K.-i közszolgáltatások is (pl.

illetékek, díjak stb.). Természetben lerovandó
K.-i közszolgáltatások pl. a K.-i közmunka, a
közerben való részvétel, elfogat-állltás, tz-
oltói, éjjeli ri stb. soros szolgálat. Állami hozzá-

járulásokban (segélyben) fleg a rend. tan. vá-

rosok részesülnek. A K. önkormányzati jogát

képviseltestülete útján gyakorolja. A K.-i képvi-

seltestület felerészben a K.-i választók által vá-

lasztott tagokból, felerészben pedig a K. terüle-

tén legtöbb egyenes állami adót fizetkbl (viri-

listák) áll ; azonkívül tagjai a K.-i elöljáróság fbb
tagjai is. A felsbb hatóságok rendeleteit és a
képviseltestület határozatait az elöljáróság
hajtja végre. Az elöljáróság áll kisközségekben : a
bíróból és helyettesébl (másod- v. törvénybiró-
ból), legalább két esküdtbl, a körjegyzbl, a kör-

gyámból és a körorvosbi ; nagyközségekben : a bí-

róból és helyettesébl, legalább négy esküdtbl,
a pénztámokból, a K.-i jegyzbl (jegyzkbl), a
közgyámból ós a K.-i, iUetöleg (ha több K. együtt
tart orvost) a körorvosból ; a rend. tan. városok-
ban az elöljáróságot alkotják a polgármester, a
rendrkapitány, a tanácsnokok, a fjegyz, a ren-

des fizetéses jegyzk, a fügyész, a rendes fize-

téses ügyészek, az árvaszéki illnökök, a pénztár-
nok, a számvev, az ellenr, a közgyám, a levél-

tárnok, az orvos, a mérnök, az erdtiszt s a K.
által a helyi igények szerint rendszeresített más
tisztviselk. Az elöljárósági állásokat — kivéve
a rend. tan. városi rendrkapitányét, akit a vár-
megye fispánja nevez ki — választás útján töl-

tik 1)0. Csak a tisztújító szék elnöke (fszolga-
bíró), illetleg rend. tan. városokban a kijelöl
választmány által kijelölt 3 egyén közül lehet

választani. Amint a képviseltestületi tagok vá-

lasztása, úgy az elöljárósági tagok választása

körüli szabálytalanságok miatt is a vármegyéhez
való felebbezésnek, a vármegyei határozat elleu

pedig a közigazgatási bíróság eltt emelhet pa-

nasznak van helye. A K.-i bíróvá választás elfoga-

dása, kivéve a törvényben meghatározott ment
okok eseteit, kötelez (1. Biró). A K.-i (városi)

elöljáróság és a segéd- és kezelszemélyzet min-

denegyes tagja mindama kárért, melyet hivatalos

eljárásában akár cselekvése, akár mulasztósa ál-

tal szándékosan vagy vétkes gondatlanságból az

államnak, a törvényhatóságnak, a K.-nek ós egye-

seknek jogtalanul és illetéktelenül okozott, ha a
kár szabályszer jogorvoslattal elhárítható nem
volt, teljes kártérítéssel tartozik, melyet a bíró-

ság ítél meg. Hivatali bncselekményeikért a
büntet bíróságnak, fegyelmi vétségeikért pedig

fegyelmi hatóságaiknak tartoznak felelsséggel.

A K.-i elöljáróknak, tisztviselknek a vármegyék-
tl függ helyzetére jellemz világot vet, hogy
fegyelmi hatóságaikként vármegyei hatóságok,

kiilönösen a közigazgatási bizottság (amelynek
fegyelmi választmányában ismét állami tisztvise-

lké a többség) járnak el ; legfels fokon a belügy-

miniszter. A rend. tan. városokban az elöljáróság

fbb tagjaiból áll a városi tanács ; ennek tagjai

a polgármester mint elnök, a rendrkapitány, a
tanácsnokok, a fjegyz, a fügyész és a tiszti

orvos. Kis- és nagyközségekben tanácsi szerve-

zet (községi tanács) nincsen. A rend. tan. városi

tanács hatrsköre sok tekintetben egybevágó a
járási fszolgabíró hatáskörével, mert a rend. tan.

városok a járási hatóság alá nem tartozván, a
maguk területén a városi tanács (részben a rendr-
kapitány) által látják el azokat a közigazgatási

ügyeket, amelyeket a járási területen, kis- ós

nagyközségekre nézve a fszolgabíró intéz. A
vközség^i kifejezés használatos más testületek pl.

a ((hitközségek)), ((egyházközségek)), v. az egy-

kori jobbágyok jogutódaiból álló ós némely in-

gatlanokra, pl. legelre, erdre nézve ma is közös-

ségben lév egyének, mint <«úrbéres K.» elnevezé-

sére is. Ezekkel szemben a K. egyszer neve alatt

az 1886. XXII. t.-c-ben szervezett ú. n. politikai,

közigazgatási K. értend. A falu, mezv ros stb.

csakis néprajzi, közgazdasági stb. fogalmak és

nem jogi kategóriák. A községeknek csak a fen-

tebb említett 3 csoportja van (kis- K.-ek, nagy-
K.-ek, rend. tan. városok).

Községek bekebelezése, a nagyobb városok
közelében fekv községeknek a várossal való

egyesítése, a városi közigazgatásba való beol-

vasztása. Különösen nagyobb ipari központokra
nézve kívánatos, hogy ezzel a növekv lakás-

szükséglet kielégítésére nagyobb teret nyerjenek

;

s másrészt a városi közigazgatásnak, különösen
pedig a fejlettebb rendri szervezetnek ezekre az
elvárosszer községekre való kiterjesztésével

biztosítsák magukat ama veszélyek ellen, ame-
lyek a közbiztonságot az ilyen helyeken meghú-
Z('>dó kétes elemek részérl fenyegetik. London,
mely eredetileg csak a City-bl állott, ma 100-nál
több elvárost, falut stb. egyesít magában. Né-
metország sok városa nagy mértt^kben folytatja

a K.-t (Lipcse, Drezda, Köln, Nürnberg stb.). Ezen
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az úton növekedett meg 1890 óta Bécs is (Oroes-

Wien). A Badapest környékén lev egyes falvak-

nak beolvaotáaáre nézve folytatott tárgyalások

eddi fi: nem vezettek eredményre, s sapán annyi

történt, hogy a kOiUstonság órdektiwn anékoe-
fóvároai ái:-"— -^'- - "---A-ktoét a törvény-

hozás 188.« ápalota, 1912-bon

pedig En.-^ n.>-i»>i és Pestszentlörinc

kOnógekr«< 'tte.

Kösségeixkxuu választójog, L Általános vá-

lasztójog.

Közs^ adó. a községi liOcosoknak a község

számára, a községi siQkségletek fedezésére fize-

tett pénzbeli szolgáltatása. Legfontosabb neme az

ú. n. községi pótadó, melyet az állami egyenes

adók bizonyos százalékában vetnek ki A kivetés

i'^sXX a köéégi képTiselötestttlet gyakorolja tör-

vényhatósági jóváhagyás mellett Az 1886. XXII.

t.-c. szerint csak a községi törzsvagyon jövedel-

mébl nem fedezhet kiadiásokra lehet pótadót ki-

vetni. A potadót 1. a község minden tagját egyén-

kén érdekl közigazgatási költségek fedezése vé-

gett minden községi adózóra az összet állami

egyenes adók után ; 2. a földbirtok érdekében

szükséges kiadások fedezésére csak az érdekel-

tekre földadójuk után ; 3. a belrendrségi és köz-

biztonsági költségek fedezésére pedig a földadó,

bányaadó és pusztai haszonbérlk haszonbérletük

után zetett adójának kivételével a többi egyenes

állami adók után vetik ki. Nagysága községen-

kint nagyon különböz ; országos átlaga 1908.

46-4«/« volt. Az 1886. XXII. t.-cikk alapján kive^

het pótadón üvül egyes különleges célokra is

lhet kivetni pótadót külön törvény alapján.

1 lyen az iskolai, óvodai pótadó. A pótadót minden-

kinek a község pénztáránál kell fizetnie, s az elöl-

járóság hajtja be ; az eljárásra a közadók kezelé-

sérl szóló törvény irányadó. A pótadón kívül a

törvényhatósági és a rend. tan. városok önálló

K.-t és fogyasztási adókat is vethetnek ki az

1886. XXII. t.-c. alapján. Különböznek ezektl az

illetékek és dijak, melyeket ellenszolgáltatáské-

pen szednek azoktól, akik egyes közintézménye-

ket igénybe vesznek. (1886. XXI. t-e. 15. és 1886.

XXII. t-c. 132. §). Közegészségügyi közintézmé-

nyek létesítése vagy fejlesztése érdekében az

1912. LVIII. t-c. alapján a belügjTniniszter köte-

lezbetiis a városokat a megfelel közszolgáltatás

behozatalára.

Községi árvagyám a. m. közgyám (1. o.).

Községi békít hivatal, L Éizségi közvetít

hivatal.

Községi bíráskodás alá, vagyis a községi

bíróságok (1. 0.) hatáskörébe tartoznak polgári

ügyekben pénz fizetése, munka teljesítése vagy
ingó dolog iránti perek, ha a per tárgjának ér-

téke 50 kt nem halad meg. Nem tartoznak azon-

ban ily értékhatárral sem ide ingatlanra vonat-

kozó (idlnei jojr iránti, hitbizományi, örökösödési,

köz.-ízorzoményi, özvegyi jogot tárgyazó, rész-

vén\társasági, szövetkezeti viszonyból származó

perek, váltóperek stb. A K. alá tartozó perekben

is járásbíróság jár el, ha a községi bíró érdekelt,

ha felperes követelését fizetési meghagyás útján

érvényesíti, ha a községi biróság késedelmeske-

dik : az eljárást 30 nap alatt nem fejezi be, ha a

fél a községi biróság ítéletével nem lévén meg-
elégedve, az ügyet ló nap alatt a járásbíróság elé

viszi, végre, ha a fél az ítéletet v. az egyességet

a perújításra szabott batáridben a járásbíróság-

nál keresettel megtámadja. Az illetékességet ai
alperes lakhelye, tartózkodási helye, a szerzdés
teljesítésének helye, a keresked, az Iparos üzle-

tének helye, a kár elkövetésének helye határozza

meg, de az idézés az alperesnek mindig csak a
községi biróság területén vagy székhelyén kéz-

besíthet. A képvisoltetés következtében felmerült
költségtöbblet az ellenfél terhére nem ítélhet

meg. Az eljárást egyebekben a belügyi és az igaz-

ságügyi miniszterek rendelettel fogják megálla-
pítani (Pp. 758—766. §§.). A községi bíróságra

a Pp. életbelépése (1915 jan. 1.) eltt még az

1877. XXII. t-c. némileg eltér szabályai irány-

adók. Büntet ügyekben K. alá tartoznak, ha
a feljelentést a községi bíróságnál terjesztették

el: 1. mezrendri és erdei kihágások, ha a
megtérítend érték, kár, kártérítés v. kárdlj -tO

K.-t nem halad meg ; 2. oly cselédügyi kihág^
sok, amelyekben a bíráskodásra a törvényható-

ság miniszteri jóváhagyással a községi bíróságot

feljogosította ; kivéve azonban az 1. és 2. alól azt

az esetet ha a kihágásra a törvény elzárást álla-

pít meg V. ha a terhelt ellen 40 K.-t meghaladó
pénzbüntetést kellene kiíszabni. Nem járhat el

továbbá ez a biróság területenkívüliséget, szemé-
lyes mentességet, mentelmi jogot élvezk, ka-

tonai, csendrségi személy. Ismeretlen terhelt

ellen sem (1901. XX. t-c. 14. §.). Az eljárás rész-

leteit a rendri büntet eljárás (65,000/909. sz.

B. M. rend.) 237—281. §-ai szabályozzák.

Községi biró, 1. Biró.
Községi bíróságok (ném. Ortsgerichte. Porf-

ferichte), a községi bü-áskodást (1. o.) gyakorló
özségi (városi) közegek, nevezetesen : 1. törvény-

hatósági és r. t városokban a közgylés által

erre a célra kirendelt tisztvisel ; 2. nagyközség-
ben a biró a tanács egy tagjával és a jegyzvel
V. helyettesével, 3. kisközségben a biró az elöl-

járóság két tagjával, haajegj^könyvet a jegyz
vezeti, a községi biróság egyik tagja a jegyzó

;

4. Budapesten a kerületi városbíró (1893. XXXIII.
t-c. 22. §.). Törvényhatósági és r. t. város több
kerületre is felosztható (Pp. 755. §.). A községi

bíráskodás gyakorlására a belügyminiszter béke-

bírót is kinevezhet amikor a K. csak a békebiró

helyetteseképen járnak el. Az újabb szabályozás
az elbbitl (1. Békebird^ág) abban tér el,

hogy jogi képesítést nem, hanem csak megfelel
értelmi és erkölcsi kellékeket kíván. Nem lehet

békebíró : állami tisztvisel, községi v. körjegyz,
ügyvéd, ügyvédjelölt, közjegyz, tényleges katona
V. csendr, lelkész, szerzetes, néptanító (Pp. 756.

§.). A községi bíráskodást az oda tartozó kihágás!

ügyekben is a fentebb 2- és 3. p. a. elsorolt köze-

gek gyakorolják, de községi v. körorvost e K.
tagjául akarata ellenére nem szabad kijelöhiL

Községi birtokrendszer, 1. lít'r.

Községi bizonyitvány, a községi elöljáró-

ság tanúsítványa olyan körülményrl, aminek
tanúsítását törvény v. rendelet a község hatás-

körébe utalja (pl. szegénységi bizonyítvány, er-

kölcsi bizonyitvány, gyermc^lenségi bizonyít-
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vány). A büntettörvénykünyv 6 hónapig terjed-

het fogházzal ós 400 koronáig terjedhet pénz-

büntetéssel ós hivatalvesztéssel sújtja azt a köz-

ségi elöljárót, aki valakinek erkölcsi viseletérl

V. vagyoni állapotáról tudva hamis tartalmú

bizonyítványt ad ki (btk. 411. §).

Községi t)iztosítá3, 1. Biztosítás.

Községi elöljáróság, 1- Község.
Községi erdk. Terjedelmük (a törvónyható-

ságok és városok erdeit ide értve) Magyarorszá-

gon 1.515,019 ha., Horvát-Szlavonországban

159,245 ha. Sok község és város legjelentéke-

nyebb jövedelmi forrása az erd (pl. Körmöcz-
bánya, Igló, Selmeczbánya stb.). Mint ilyen s nagy
terjedelmüknél fogva is az állam különös gon-

doskodásának tárgyai. Gazdasági állapotuk ós

gondozásuk hiányos lévén, az 1898. XlX.t.-c.-kel

a K. ós az 5000 holdnál kisebb városi erdk ál-

lami kezelésbe vétettek. L. Erdészeti közigaz-

gatás.

Községi háztartás a községnek az a tevé-

kenysége, amellyel a feladatai teljesítésére szük-

séges anyagi eszközöket megszerzi, kezeli és fel-

használja. Nálunk az 1886. XXII. t.-c. tartal-

mazza a K.-ra vonatkozó tételes rendelkezéseket,

amelyek lényeges voná.saikban a törvényhatósági

városokra is kiterjednek. A község fbb jöve-

delmi forrásai : 1. A községi ingatlanok. Kiter-

jedésük hazánkban 5.5')0,14-i' kat. hold. A törzs-

vagyont csonkítatlanul kell fentartani ; elidege-

nítéséhez kis- ós nagyközségekben különleges el-

járás szükséges (r. t. és törvényhatósági váro-

sokra megszüntette ily eljárás szükségét az 1912.

LVIII. t.-c. 10. §-a). Kis- és nagyközségekben az

ingatlanok jövedelme 1908-ban 18.129,148 K volt,

az összes rendes községi bevételek 21'2*/o-a- 2.

Községi (különösen ipari, közlekedési) üzemek és

hasznosítható jogok (vadászati, halászati jog, vá-

sárjog stb.). A községek ós városok közgazda-
sági tevékenysége újabb idben igen emelkedett
fontosságában, s különösen a nagy közérdek
(közlokedósi, világítási stb.) vállalatok községi

kezelésére irányuló törekvések mind háztartási,

mind szociális szempontból nagy jövvel biztat-

nak. Kis- ós nagyközségeink jövedelme üzemek-
bl és jogokból 1908- ban 5.960,425 K. volt, ren-

des bevételeik 7»/o-a. 3. Közjogi és községi be-

vételek, ú. m. községi adók (1. o.), egyéb kiveté-

sek és díjak, amelyekbl a község más forrásokból
(vagyon, üzemek stb.) ered jövedelmeit kény-
telen pótolni, hogy szükségleteit fedezhesse, ösz-
szegük 1908-ban 62.258,688 K. volt, s a rendes
bevételek 61-2«/o-át tették ki. E bevételi csoport
kisközségeknél a legnagyobb jelentség. 4. Ál-

lamsegély, melyet rószint rendkívüli alkalmak-
kor, részint rendszeresen kapnak a községek. Az
utóbbiak közé tartoznak különösen az 190 1. XI.
t-c, 8 újabban az 1913. X. t.-c. alapján a jegyzk
Ó8 segódjogyzk, s az 1908. XXXV i II. t.-c. alap-

ján az orvosok fizetésére adott államsegély, a
több törvényünkben mezáUapított iskolai segé-
lyek, a r. t. és tvhatósági városoknak az 1912.
LVIII. t.-cikkben biztosított államsegély, mely
1918-ban 6.000,000, 191-l-ben 6.000,000. 1915ben
7.000,000, azontúl pedig évenkint 8.000,000 koro-
nAt te82 ki. — A községek fbb kiadásai : 1. Köz-

jogi kiadások, amelyek közé tartoznak a községi

vagyon után járó államadók és illetékegyenértó-

kek, vízszabályozási járulékok stb. K címen (ismét

csak a kis- és nagyközségek) 1908-ban 6.959,657

K-t adtak ki, ami az összes rendes kiadások

7-6%-a- 2. Közigazgatási kiadások, ú. m. a tiszt-

viselk illetményei, nyugdíj-járulékok, adóbehaj-

tási, fsorozási stb. költségek. Ez'k 19í>8-ban

29.559,23.J Kt emésztettek fel, az összes rendes

kiadások 32-4o/o-át. 3. Közegészségügyi kiadá-

sok, különösen az orvosok személyi pótléka és

lakáspénze (a törzsflzetést az állam adja), szü-

lészn, halottkém tartása, fertz betegségek

elleni védekezés stb. Erre a célra 1908-ban

5.119,365 K-t költöttek kis- és nagyközségeink,

az összes rendes kiadások '6 '/o-át. 4. Közjóté-

konysági kiadások, melyek legnagyobb részét a
község szegényügyi feladatainak ellátása fog-

lalja le (1908-ban 1.987,173 K, az összes kiadá-

sok 2-2°Jq-Si.). 5. Közmveldési kiadások (1908-ban

9.438,355 K, az összes kiadások lO^'/o-a), to-

vábbá belrendöri, mezgazdasági, közlekedési,

beruházási kiadások és a kölcsönök kamat- ós

törlesztési terhe. A község rendes és rendkívüli

kiadásait — különös tekintettel azokra, amelyek-
nek teljesítésére törvény kötelezi a községet —
évenkint költségelirányzatba kell foglalni ; ezt

az szi rendes közgylés állapítja meg s a tör-

vényhatóság vizsgálja felül. A költségvetés ro-

vatainak megfelelen kell készíteni a községi

számadást, melyet a tavaszi közgylés állapít

meg s ugyancsak a vármegyei közgylés vizsgál

felül. Törvényhatósági városokban a belügymi-

niszter hagyja jóvá a költségvetést. A községi s

még inkább a városi háztartások az utóbbi év-

tizedekben roppant fejldésen mentek át. Dr.

Budatj Lászlónak Magyarország községeinek ház-

tartása az 1908. évben cím becses úttör mve
(Budapest 1913) szerint községeink 1881-ben 34-3

millió bevételt értek el, 1903-ban 92*1 milliót,

1908-ban 116-9 milliót; kiadásaik az 1881. évi

32 6 mUlióról 1903-ban 84-8, 1908-ban pedig 1086
millió koronára emelkedtek. Huszonhét év alatt

a bevételek 241-3''/o-kaI, a kiadások 233-4»/,-kal

emelkedtek. Városaink háztartási adatairól a
magyar városok országos kongresszusának iratai

közt megjelen Magj'ar Városok Statisztikai Év-
könyve tájékoztat (szerk. dr. Thirring Gusztáv,

I. évf. Budapest 1912).

Községi illetség, jelenti valakinek valamely
község kötelékébe tartozását, mely leszármazás,

örökbefogadás, házasság és a községi kötelékbe

történt kifejezett V.pedig hallgatólagos felvétel út-

ján szerezhet (1886. XXII. t.-c); minden állampol-

gárnak valamely község kötelékébe kell tartoznia.

1. Törvényes v. törvényesített gyermekek atyjuk
illetségét követik; törvénytelen ágyból szár-

mazott gyermekek ama község kötelékébe tar-

toznak, amelybe születésük idején anyjuk tar-

tozott. 2. Az örökbefogadott kiskorú gyermekek
az örökbefogadónak illetségét követik. 3. A n
férje illetségét követi és azt mint özvegy is meg-
tartja mindaddig, míg önjogulag más községi

illetséget nem szerez. A n, ha férjétl bíróilag

elválasztatott, V. ha a házassági kapocs bíróilag

felbontottnak mondatott ki, azon község kötele-
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kébe lép vissza, melyhez fórjhezmeneteléi;; tar-

tozott. 4. Kifejezett felvétel útján a K. település-

sel vagy település nclktli szerezhet ; a település

ellen az illetó köz.-sí^^- a törvényben meghatáro-

zott okokból óviissal i-lhot ; a települt kedvezbb
elófeltóttMtk m.rt'tt riv.LriKKlhatik a K. megadá-
sáért A • Ttónt felvételért a

községek . ' megállapított mér-

sékelt díjatszedhetnek. 6. Hallgatagon megszerez-

het a K. a községben 4 évi helybenlakás és ez

alatt a köaeég terheihez történt járulás (több-

nyire községi adózás) útján. A K. elvesztésének

egyetlen méidja, hogy valaki a törvény szerint

más községben szerez illcteéget; ezek elbbi
K.v k. A magukat közsegély nélkül fen-

tart . ló SBBgények ellátásáról az a község
tart -kodni, amelyben illetséggel bír-

nak 1898. XXI. t.-c.) által meghatáro-
zott t«eieKiH.'a gyógyíttatásuk költségeit is az

illetségi kOiség viseli. Egj' másik fontos szol-

gálatot tesz a K. intézménye a törvények alapján

tartózkodásiszabadságukban korlátozott egyéuek
helyhez kötése szempontjából. így pl. közbizton-

ságra veszedelmes egyének, küirmöscn pedig a
csavargók, sxokásos mnnkakerüiök stb. a rendri
hatós^, esetleg bíróság által azon községbl, ahol

éppen találtatnának, kiutasíthatók és Illetségi

községükbe utalhatók (toloncozás v. kényszer-

útlevél). Az ily egyének illetségi községükben
való maradásra kötelesek és illetségi községük
tartozik esetleg foglalkoztatásukról is gondos-
kodni. A K.-i intézmény hiánya mellett a kóborlás,

csavargás országos veszedeh-mmé válhatik (fran-

cia cheminot-ok). Viszont a K. intézménye aze^yik
alap, amel>Tól kiindulva a kóborlás megszünte-
tésének megoldását elérni lehet. Illetségi köz-

sége területén kinek-kinek feltétlen tartózkodási

joga van ; onnan hatóságilag ki nem utasítható.

Van a K.-nek még egyéb közigazgatási szerepe

is, a hadköteles pl. abban a járásban tartozik so-

rozás alá állani, amelj-nek területén illetségi

községe van, az árvaszék illetékessége azon egyé-
nekre terjed ki, akik azon a területen, melyre
nézve mint gyámhat^jság mködik, K.-gol bimak
stb. Mindezekbl Nüágos, hogy a K. a népesség bi-

zonyos rendszerben tartáisára szolgáló intézmény,
amelynek azonban a községi szer^'ezet életében

való részvételhez közvetlenül semmi köze sincsen.

Községi iskola. Az állami és felekezeti elemi

iskolák mellett vaunak községi elemi iskolák,

melyeknek felállítását .Magyarországon az 1868.

XXXVIII. t.-c. rendelte el. Ezeknek az iskolák-

nak nincs felekezeti jellegük és felüg>'elet tekin-

tetében ép oly elbírálás alá esnek, mint az állami
iskolák. El9<^orban akkor köteles a község K.-t

állítani, ha a községben vag>' nincs népiskola, v.

ha van is, de a törvény kellékeinek nem felel

m^, továbbá, ha van ugyan felekezeti elemi nép-

iskola, de ez iskolát fentartó egyház hívein kívül

más hitfelekezethez tartozó legalább harminc
tanköteles gj'ermek van, kiknek szüli a fennálló
felekezeti iskolákat használni nem akarják. Ezen-
kívül a törvényben külön felsorolt esetekben.

1911-ben K. volt az összes elemi iskolák 8*/«a.

Köxségi jegyz, községi tisztvisel, a községi
elöljáróság tagja, a községi önkormányzati és

közvetített állami igazgatásnak legfontosabb

sserve, akinek hivatalos tevékenysége a közigaz-

gatásnak csaknem minden ágára kiterjed. Az
állami anyakönyvekrl szóló 190 1. XXXVI. t.-c.

értelmében a közs^ anyakönyvi kerületben a K.

az állami anyakönyvvezet. Képesítését az 1900.

XX. t.-c. szabja meg. K. az lehet, aki a közigaz-

gatási tanfolyamot elvégezte és a községi köz-

igazgatási vizsgát letette. A tanfolyamon azok
vehetnek részt, akik a középiskola 8 osztályát

elvégezték s egy évig jegj'zöi irodában gyakor-
laton voltak. Á jogtudorok v. államtudorok v.

akik megfelel államvizsgát tettek, a tanfolyam
hallgatása nélkül vízkára bocsáthatók. Akiknek
ügyvédi oklevelük van, vagy vármegyei valósá-

gos tiszt\iselk, a jegyzi állásra képesítve van-
nak. A megürült K.-i állásra a községnek pályá-

zatot kell hirdetnie, a jegj'zt a pálj'ázók közül

a tisztújító szék elnöke (fszolgabíró) által ki-

jelölt 3 egyén közül a képviseltestület közgy-
lése élethossziglan választja. A K. illetményeit

(tlzetés és természetbeni járandóság) a község
szervezeti szabályrendelete határozza meg. A2
1904. LX. t-c. értelmében a jegyz legkisebb ja-

vadalmazása 2000 K, a segédjegyzöé 1400 K,
amennyiben egj-es községekben a törvény ha-

tálybaléptekor kisebb javadalmazás volt rendsze-

resítve, ezeket erre az összegre az állam egészíti

ki. A természetbeni járandóság pénzértékének

megállapítása bizottsági becslés útján történik.

A K.-k fizetésüket a községjegj-zi fizetési alapból

kapják, amely a vármegj-e székhelyén lev állam-

pénztárban (adóhivatalban) kezeltetik, amelybe a
községek a költségvetésben a jegyzi illetményre

megszabott összeget beszállítani tartoznak. A
községi ügyviteli szabályzat feljogosítja a K.-t,

hogy magánfelek részére díjért magáimiunkála-
tokat végezzen (beadványok szerkesztése, szerz-
dések felvétele stb.). A díjazást a vármegye sza-

bályrendeletben állapítja meg. A belügjTninisz-

térium e végbl minta-szabályrendeletet adott

közzé, ami arról is tájékoztat, melyek azok a
magánmunkálatok, amelyeket a jegyznek vé-

geznie szabad. Peres ügj'ekben a K. magánmun-
kálatokkal nem foglalkozhatik. A K. vagyoni és

fegjelmi felelsségérl a községi törvény (1886.

XXII. t-c.) rendelkezik. Több kisközség a jegyzi
teendk ellátása végett körré alakulhat s hányad
szerint járul hozzá a körjegyz illetményeinek

fedezéséhez.

Községi képviselet, 1. Község.
Községi kölcsönök azok a hitelügyletek, ame-

lyekkel községek és törvényhatóságok részint

rendes, részint rendkívüli sziíkségleteik ellátása

céljából pénzt vesznek fel kölcsön. A magyar-
országi községek és törvényhatóságok kölcsön-

vételi ügyleteirl az 1886. XXII. t-c. 24. és 165.

§-ai intézkednek s azt rendelik, hogy a kölcsön-

vételre vonatkozólag a tanács által községi költ-

ségvetés keretében (1. Községi háztarfás) tett

elterjesztés fölött a képviseltestület határoz s

e határozathoz a kis- és nagyközségeknél a tör-

vényhatóságnak, a törvényhatósági joggal bíró

vároeolmál a belügyminiszternek jóváhagyása

szfiksézee.

Községi költségvetés, I. Községi háztartás.
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Községi kör, több község együttvéve, amely a
közigazgatás bizonyos ágának együttes ellátása

végett körré alakul. Nálunk a K.-ök elssorban
jegyzi körök, azaz a körbe tartozó községeknek
közös jegyzöük van (a körjegyz), akit közösen
fizetnek.

Községi kötelékidij, 1. Községi illetség.

Községi közigazgatásitaniolyamok. Az 1900.

XX. t.-c. által községi közigazgatási közegek,

elssorban a jegyzk szakszer kiképzésére fel-

állított állami jelleg intézetek. Igazgatóját és

eladóit a belügyminiszter nevezi ki. Hallgatóul

a K.-ra azt veszik fel, aki 8 középiskolai osztályt

végzett és ezután jegyzi irodában kitöltött 1

évi gyakorlatot igazol. A tanfolyam 1 évig tart

8 elvégzése után a tanfolyam székhelyein az

elöadókhól és küls szakemberekbl szervezett

bizottság eltt községi közigazgatási vizsgálatot

lehet tenni ; az így nyert képességi bizonyítvány

országos érvény. Községi és körjegyzül csak

az alkalmazható, aki a K.-at elvégezte és a köz-

ségi közigazgatási vizsgát letette. Ügyvédek,
birák, vármegyei valóságos tisztviselk azonban
jegyzi állá.sra e nélkül is minsítve vannak

;

rend. tan. városokban pedig az is, akinek az 1883.

I. t.c. 3. §-ában a közigazgatási szakra megsza-
bott minsítése van. Az els K.-at 1900 szept. 1.

állították fel ; számuk elször 10 volt, majd 8-ra,

s 1913 szept. l-jével i-re szállt le. Ugyanekkor e

K. mindegyikét internátussal látták el. Szék-
helyeik: Kassa, Maros-Vásárhely, Nagybecskerek,
Szombathely.

Községi közmunka a községi (közdl) köz-
utak fentartására szolgál, 1. Közutak ós Köz-
munka.
Községi közvetít hivatal vagy békít hiva-

tal (ném. Gemeindevermittlungsamt), Ausztriá-

ban a községi képvisel testület részérl válasz-

tott bizalmi férfiakból alakuló hivatal arra a célra,

hogy polgári peres ügyekben és becsületsértési

ügyekben a perek megelzése végett a felok

kiegyeztotósét megkíséreljék.

Községi orvos, 1. Orvos.
Közáégi pótadó, 1. Községi adó.
Községi szabályrendeletek azok, amelyeket

a község saját belügyeiben alkot. A K. a törvény-
nyel, akormány- és törvényhatósági szabályrende-
letekkel nem ellenkezhetnek, különben ket a
törvényhatóság megsemmisíti. Kihágási szabály-
rendeleteket csak rend. tan. város alkothat, más
község azonban nem. A K.-et jóváhagyás végett
a törvényhatósághoz kell terjeszteni és csak jóvá-
hagyás után lehet végrehajtani. Ha a törvényható-
ság a feltérje.sztést követ legközelebbi közgylé-
sen nem nyilatkozott, azt a törvény hallgat<')lagos

jóváhagyásnak tekinti. L. még Helyhatósági
szabály rendeletek.

Községi számadás, a közigazgatási évfolyama
alatt tényleg elfordult községi kiadások és bevé-
telek összeállítása, 1. Községi háztartás.
Községi szocializmas, a községi politika oly

iránya, mely a közszükségletokot (világítás, víz-

ellátás stb.) a község által kezelt intézményekkel
akarja kielégíteni. Minthogy a modern városi élet
egyre növeli az ily szükségleteket, a K. egyre
fontosabb kérdéssé válik. Ellenségei azt állítják,

hogy a K. természetes következményeként az üze-

mek rosszabbul fizetett és ennélfogva nem szak-

ért vezetés alá keriünek, hogy a kezelés büro-

kratikus, tehát drága, és hogy a befektetések által

a városok óriási terhet vállalnak magukra. Bará-
tai viszont azzal védik, hogy a tények bizonyítéka

szerint városi üzemnél ép úgy érvényesíthetk
az üzleti elvek, mint magánvállalatnál, hogy
a legjobb szakértk még kisebb fizetésért is szí-

vesebben dolgoznak városi, mint magánüzemnél
és hogy az adósság nem jelent anyagi megterhe-
lést, mert ellenértéke megvan a befektetésbon. L.

még Községi üzemek.
Községi törvény alatt a községi szervezetrl

szóló törvény (1886. XXII. t.-c.) értend. 1914-ig

nincsenek külön törvényeink a falusi községekrl
és a városi községekrl, amint ez több német
államban szokásos (Landgemeindeordnung,
Stádteordnung). Szó van azonban arról, hogy a
városi szervezetrl külön törvény alkottassék.

Községi törzskönyv, l. Helynevek.
Községi utak, 1. Közutak.
Községi üzemek alatt a községeknek olyan

vállalatait értjük, melyek bizonyos meghatározott
gizdasági feladatok teljesítésére vannak hivatva.

Kétféle ilyen üzem van: olyan, mely az egész
lakosság szükségleteit szolgálja, és olyan, mely
csakis a községnek saját szükségletét elégíti ki

a magánvállalkozás elkerülésével. Az els csoport-

hoz tartozó községi üzemek között vannak olya-

nok, melyek monopolszerü jelleggel bimak és a
magánvállalkozás versenyének vagy egyáltalá-

ban nem, vagy csak nagyon szk keretben vannak
kitéve. Ilyenek pl. a gázgyárak, villamos mvek,
közúti vasutak. Vannak továbbá olyanok, melyek
monopolszer jelleggel nem bimak, mint pl.

kenyérgyárak, téglagyárak, jéggyárak, élelmi-

szerüzemek stb., és melyek rendesen csak ott léte-

sülnek, hol a magánvállalkozás a lakosság szük-
ségletét kielégíteni nem tudja, v, ahol a község
beavatkozása az árszabályozás szempontjából
válik szükségessé. A község saját szükségleteinek
kielégítésére szolgáló üzemek, melyek magánosok
száraára egyáltalában nem dolgoznak, pl, a köz-

ségi nyomdák, fuvartelepek, kbányák stb.

Nem számítódnak a gazdasági értolemben vett

K.-hez azok a községi berendezések, melyeknek
célja a köztisztaság és közegészségügy elmozdí-
tása, és melyek a nyereségre dolgozómagán vállal-

kozás tárgyát egyáltalában nem képezik. Ilyenek
pl. a kórházak, ferttlenít intézetek, csatomázá-
sok stb. A vízellátás, melv dacára elsrangú köz-

egészségügyi fontossi'igának, régente gyakran
képezte mgánvállalkozás tárgyát, ma már majd-
nem kivétel nélkül a községek házi kezelésében
van és közegészségügyi hivatiisa mellett a községi

háztartásban gazdaságilag is fontos szerepet ját-

szik.

A monopoljellegüknól fogva jól jövedelmez
K., Így a vízvezeték, gázgyár, villamostelep, köz-

úti vasút, eleinte rendszerint magánvállalatok bir-

tokában voltak és a község házikezelésébo csak
néhány évtized eltt kezdtek átmenni. Ennek a
változásnak okai pénzügyi, gazdasági és szociális

természetek. A magánvállalkozás számára a
monopolszerü üzemeket ugyanis csak az tette le-
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botségeaeé. hogy a kaég a közterület használa-

tát a magánvAÍlaftozáB céljaira átengedte. A régi

víz- ée gázBzolgáltatád exanMéeek rendszerint

kizárólagos jogot adtak a yáUalkozöknak, míg az

újabb keletfl villamoesági ée közúti engedélyezési

azerzödéeek kizárúlagoe jogot többé nem adnak.

Az il>-en szerzdések rendraerint hoaszú idöro, öO
y. még több évre szólnak. A községek a legna-

gyobb elrelátás mellett sem kópeaek arra, hogy
abból a nagy haszonból, melyet ezek a vállalatok

rendszerint hajtanak, a város pénztárának és a
közönségnek a szenödés egész tartamára meg-
felel részesedést biztosítani tndjanak. Minthogy
pedig a városi élet folytonos fejlódése és a kiadá-

soknak ezzel járó folytonos növekedése a városo-

kat mindinkább arra kényszerítette, ho?y az adó-

bevételeken kívül minél többmás jövedelmi forrás

ntán nézzenek, mindinkább eltérbe nyomult az

az igyekezet, hogy a községek ezeket a jövedel-

mez üzemeket, ha arra alkalom kínálkozik, akár

a szerzdés lejártakor, akár pedig idOközi bevál-

tás révén saját kezelésükbe átvegyék és így az e

vállalatokból származó hasznot a maga egészé-

ben maguknak biztosítsák.

Az a mozgalom, mely a községi üzemeknek
házi kezelésbe való vételére irányul, különösen

kezdetben ers ellenmozgalmat váltott ki. A köz-

ségi üzem hátrányául hozták fel, hogy a hatósági

kezelés nehézkesebb, tehát kevésbbé gazdaságos,

mint a magánkezclés, hogy a hatósági kezelés

mszaki újításokkal és javításokkal szemben
tartózkodóbb, hogy nem tördik annyira az üze-

mek fejlesztésével, a fogyasztás és ezáltal a nyere-

ség növelésével, hogy a protekció túltengése foly-

tán több és kevésbbé alkalmas személyzet beállí-

tásával és ezáltal nagyobb személyzeti költségek-

kel jár, hogy a felügyelet nem olyan hatékony és

szigorú, mint a magánkezelésben álló vállalatok-

nál és hogy a hatóság sokkal nebezebbon tud majd
a monkásság fokozódó követeléseinek ellenállni.

Ezzel szembon a házi kezelés hívei rámutatnak
arra, hogy az üzemeknek üzletvezetését a községi

kezelés mellett épúgy lehet szigorúan keros-

kedelmi alapon berendezni, mint a magánvállal-
kozásban, ha ezeket az üzemeket a többi községi

vagyonkezeléstl függetlenül mint elkülönített

keraskedelmi vállalatokat kezelik. A hivatalnokok

érdekldéit a nyereség növelése, az üzem gazda-
ságossága és a mszaki haladások által lehetvé
tett megtakarítások iránt biztosítani lehet, ha
elsrangú embereket alítanak az üzemek élére és

a fbb hivatalnokokat az elért tiszta nyereségben
arányosan részesítik. A protekció túltengése ellen

biztosítani lehet az üzemeket, ha azoknak vezetit
kell önállósággal ruházzák fel. A felügyelet a
Táros által kiküldött bizottságok révén l^Uább
oly hatékony, mint a részvénytársaságoknál a
felügj'elö bizottság révén. Ami a munkások köve-
teléeeit illeti, úgy községi kezelés mellett is csak
a jogos követelések kielégítése kerülhet szóba,

eaetoaék kielégítése pedig szociáUs szempontból
hátrányos nem lehet

Egyébként is a hatósági kezelés elnyéül tud-

ják be, hogy az több érzékkel bir a közüzemeknek
szociális hivatása iránt. így pl. a közúti vasutak
magánkezelésben rendszerint csak nagyon nehe-

zen bírhatók rá oly vonalak építésére, melyeknek
közvetlen és azonnali rentabilitása biztosítva

nincsen, de melyekre a város fejlesztése és lakás-
politikája érdekében szükség volna. A magán-
kezelés megnehezíti továbbá a község szabad
mozgását a tarifák megállapítása terén is. A köz-
ség házi kozelés mellett olcsóbb tarifákat álla-

pithat meg mind a közúti vasutakon munkások
számára bizonyos órákban, mind a gáz és villamos
áram szolgáltatásáért bizonyos iparágak fellendí-

tése céljából, míg magánkezelés mellett ilyen

rendszabályok rendszerint nagy akadályokba üt-

köznek.

A magánvállalkozóknak adott kizárólagosság
gyakran megakadályozza a város általános fejl-
dését is. így az a körülmény, hogy a gázgyárak-
nak minden más világításra nézve is kizárólagos-

sági jogot adtak a közterületek hasznalatát illet-

leg, sok helyen megakadályozta vagy legalább is

nagyon megnehezítette a villamostelepek felállí-

tását. A mszaki haladás, de még a szükséges
karbantartás követehnényei is gyakran ügyeimen
kívül maradnak magánkézen lév telepeknél a
szerzdés lejárta eltti években, amikor közele-

dik az az idpont, melyben a telepeket a szerzdés
értelmében ingyen kell majd a községnek átadni.

A községi üzem elnyeinek és hátrányainak
mérlegelése mindinkább a házi kezelés melletti

állásfoglalásra birja a községeket. Németország-
ban 1862-ben 266 gázgyár közül csak 62 volt házi

kezelesben, 204 pedigmagánvállalkozásban, 1895.

már 367 városi gázgyár van 2bi magánkézen
lév gázgyárral szemben. A villamos telepek még
inkálib vannak magánüzemben, de a fejldés itt

is a községi üzem felé irányul. Magyarországon
a községi tízem szintén mindinkább tért hódit.

1908-ban a magyar városok statisztikai évkönyv-e
szermt 48 városban volt vízvezeték, ebbl csak
kett volt vállalati kézben. Gázvilágítás volt 27
városban, ebbl városi kezelésben 8. Azóta a buda-
pesti gázgyár is városi kezelésbe ment át. A városi

villamostelepek száma ugyanabban az idben 79
volt, ebbl városi tulajdonban és házi kezelésben

volt 18, városi tulajdonban, de vállalati kezelésben

19 és vállalkozók birtokában 42 telep. Budapest
székesfváros üzemei közül felemlítend a víz-

vezeték, csatomázás, kenyérgjár, fürdók. fuvar-

telep, lóhúsüzem, hirdet vállalat, élelmiszerüzem,
gázgyár, városi villamostelep.

A községi kezelés egjik válfaja a vegyes üzem,
mellnél a m^ánváUaliíozás és a község együtt
vesznek részt valamely vállalat vezetésében. En-
nek feltétele, hogy a község megszerezze a válla-

lat rész^•ényeinok bizonyos részét így pl. Buda-
pest székesfváros megvette a városi villamos

vasút részvényeinek többségét, mi által dönt
befolyást nyert a vállalat iigyeüiek rendezésére.

A K. elmozdítását szolgálja a Les Annales de
la Régle directe címfl. Genfben megjelen folyó-

irat, mely az összes idevágó irodalmat ismer-

teti. A magyar városok közE^ üzemeit illetleg

V. ö. Ihirring Gusztáv, A magyar városok sta-

tisztikai évkönyve (Budapest, 1912).

Községi vagyon alatt tágabb értelemben a
község (1. 0.) tulajdonát képez vagyontárg>'ak

érthetk. Szkebb és sajátképeni értelemben
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azonban K. alatt a «községí törzsvagyona, vagyis

a község vagyonához bizonyos állandósággal

tartozó alkotórószok értendk, amelyeknek a

község részérl való elidegenítését, eladását stb.

a községi törvény (1886. XXII. t.-c.) csak kivé-

telesen engedi meg, illetleg megnehezíti. Oka
ennek az, hogy a K. jövedelmei fordítandók els
sorban a községi közigazgatás költségeinek fe-

dezésére, a K. megcsonkítása tehát a polgárokra

nehezed községi pótadóteher súlyosbítását ered-

ményezheti. A K.-hoz tartoznak a község tulaj-

donát képez ingatlanok (pl. mezgazdasági v.

erdbirtok, bérház, malom, gyár stb.) vagy ingók

(pl. értékpapírok, készpénztkék stb.), nemkülön-
ben különféle hasznot hajtó jogosítványok (pl. a

község vadászterületein a vadászati jog, vám-
szedési, helypénzszedési stb. jogok). A K. egy
része ú. n. közigazgatási vagyon természetével

bir, egyáltalán nem hajt jövedelmet vagy ren-

deltetésénél fogva úgy kezeltetik, hogy annál

nem a jövedelem szerzésének szempontjai álla-

nak eltérben (pl. községháza, isTcolák, közutak,

utcák, terek, némely közmvek stb.). A K. ke-

zelésének módját a képviseltestület határozza

meg ; egyes részei bérbeadás útján is hasznosít-

hatók (pl. szántóföldek, ház, vadászati jog, hely-

pénzszedési jog stb.). A K. leltára minden évben
a községi zárszámadáshoz csatolandó. L. Köz-
ségi háztartás.

Községi választások, 1. Közfség.

Községi vállalatok, 1. Községi üzemek.
Községszerkezet, 1. Község.
Községtanács a magyar községi szervezetben

csak a rend. tan. városokban ismeretes, ahol az
elöljáróságnak az 1886. XXII. t.-c- ben meghatá-
rozott tagjai Hlkotják a városi tanácsot (1. Köz-
ség). A francia közigazgatási szervezetben köz-

ségi tanácsnak (conseil municipal) a községi kép-
viseletet, vagyis azt a szervet nevezik, amelynek
nálunk közspgi képviseltestlet a neve. A német
államok egy részében a K. (Gemeinderat) a köz-
ség igazgatását vezet elöljáróságnak, más ré-

szében pedig szintén a községi képviseltestület-
nek elnevezésére szolgál.

Közszellem, meggyzdések, vélemények, ér-

zések, fogékonyságok összessége, melyek vala-

mely közösségben el vannak terjedve, uralkod-
nak. Az egyén nem él elszigetelten ; korának,
nemzetének, környezetének, családjának eszméi,
fölfogásai, nézetei, meggyzdései ezer csatornán
át behatolnak lelkébe s egészbels életének állandó
hatalmas tényezje gyanánt mködnek. így szár-

mazott közhit, közvélemény, közerkölcs, közfel-
fogás, stb. Ezekkel foglalkozik a néplélektan (1. o.).

Közszemérem elleni kihágás. A Kbtk. 81—83.
§-ai szerint : K.-t követ el 1. a kéjn, aki a ható-
ság által elírt szabályokat meg nem tartja ; 2.

aki gyógy- vagy szülész intézet, továbbá fürd
felállítására és kezelésére a közszemérem érde-
kében kiadott szabályt megszegi ; 3. aki a kö-
zönség szemléletének kitett helyen szemérmet
sórtö módon öltözt nélkül fürdik. Büntetése az
1. esetben egy hónapig terjedhet elzárás, a 2.

esetben 600 K-lg terjedhet i)ónzbüntet«ís. a 3.

esetben nyolc napig terjedhet elzárás. ítél a
közigazgatási hatóság.

Közszerzemény (lat. coacquisita conjugum,
ném. Errurujenschaft). A magyar magánjog ar-

ról, amivel á házastársak, akik nem tartoznak

sem a nemesi, sem a honorácior (magasabb ér-

telmiségi) osztályhoz, vagyonukat a házasság
tartama alatt gyarapították, azt tartja, hogy azt

a házastársak közösen, közös munkával (innen

:

közszerzemény) szerezték és ebbl kiindulva azt

rendeli, hogy ez a vagyontöbblet felerészben osz-

tandó meg a házastársak között. A házasság
fennállása alatt azonban ennek a szabályozásnak

nincs gyakorlati kihatása, mert ez id alatt a
házastársak mindegyike ép oly szabadon rendel-

kezhetik a házasság alatt szerzett vagyonával,
mint azzal, ami a házasságkötéskor már meg-
volt és a házasság alatt a K.-nek sem biztosítá-

sát, sem megosztását nem lehet követelni. De
ha a házasság megsznik (az egyik fél meghal
V. a házasságot felbontják), mindegyik házas-

társ (esetleg örökösei) követelheti a másik há-

zastárstól (esetleg örököseitl), hogy adja ki neki

a felét annak, ami az vagyonában K. Minthogy
pedig a rendes eset az, hogy a házasság alatt

szerzett vagyon a férj vagyonába olvad, rendesen
a n (illetleg az örökösei) lesz az, aki K. címén
igényt támaszt a férjjel (illetleg annak az örö-

köseivel) szemben. De nincs kizárva az ellenkez
eset, valamint az sem, hogy kölcsönösen mind-
két részrl támasztanak ily igényt. A K. kiszá-

mítása pedig olykép történik, hogy megállapít-

tatik, mi volt a házastárs vagyona a házasság
megkötésekor és mi az, amihez a házasság alatt

öröklés vagy ajándék címén (tehát nem szerz
tevékenysége útján, ami külön vagyon) jutott

és megállapíttatik a házasság megszünésokori
tiszta vagyona. Amennyivel ez utóbbi a külön
vagyont meghaladja, az a K. és ennek felét kö-

teles a másiknak és pedig elssorban a házasság
alatt szerzett és még meglév vagyontárgyak
megosztása útján kiadni. Nemes és honorácior
házastársak között K. csak akkor van, ha ezt a
házastársak házassági szerzdésben kikötötték.

Közszolga a. m. bérszolga (1. o.).

Közszolgálat, magánalkalmazással ellentét-

ben állami, törvényhatósági, városi és községi

szolgálatban teljesített szolgálat. K.-ban levk-
nek tekintendk tehát azok a köztisztviselk,

akik az állam közigazgatási vagy igazsáíszolgál-

tatási, vagy valamely törvényhatóság vagy község
hatósági teendinek teljesítésére hivataluknál
vagy különös megbízatásuknál fogva kötolezvék,

úgyszintén azok is, akik az állam, a törvényható-
ság vagy a község által közvetlenül kezelt közala-

pítványoknál, kórházaknál, tébolydáknál mint fel-

ügyelk, orvosok, hivatalnokok vagy szolgák
vannak alkalmazva (Btk. 461. §.). Ide tartoznak
még a kir, közjegyzk, a lelkészek, anyakönyv-
vezetk, államvasúti alkalmazottak, a községi
biró, tanító, éjjeli r, vámr, útkaparó és a tény-
leges szolgálatban álló katonatisztek. A K.-ban
állók közül a közhivatalnokokra nézve a Btk.

t62—i81. §-ai súlyosabb minsítés alá es hiva-
tali bflnoáolokményeket állapítanak meg.

Közszolgáltatások, a közszükségletek fede-

zésére teljesítend (adó, illeték stb.) szolgáltatá-

sok, amelyek adókezelésérl szól a K. egyesített
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kezeléoéröl alkotott, de még hatályba nem lépett

1909 Xll. t.-c.

Köztakaró (integumetdum comrnufUyf, 1. Állat

és Húr.
KöztánMág (respublira). általában véve a. m.

állam : ssorosabb értelomben azonban s mint
államforma az egyeduralomnak (monarchiának)
ellen této. Fejedelmi szuverenitás helyett népszu-

verunitás. Fejedelmi uralom helyett néparalom.
Aszerint, amint az államhatalmat a népnek egy
kiválu<á?os osztálya v. pedig maga a nép gyako-
rolja, a K. kétféle : ariszto^ácia ós demokrácia.

Az utóbbi Ismét kétféle : abszolút vagy tiszta és

kiTlátolt vagy képviseleti demokrácia, aszerint,

amint a népösszess^ közvetlenül vagy csak köz-

vetve válaá^tt képvlselúk által gyakorolja az

uralkodást. Mintho^iy az újabb korban a tiszta

demokrácia, néhány svájci kantont nem tekintve,

not!; f
!

I .1^ az utóbbit antik demokráciának,
a k !)>mokráciát pedig modem demokrá-
ciai,<.n, ... .,. .kás nevezni, s minthogy továbbá az
újabb korban az arisztokrácia mint államforma
szintén nem furdal el, K. alatt a szónak mo-
dern értelmében a képviseleti demokráciát szo-

kás érteni. A K. élén — rendesen határozott

idóre — választott elnök áll, aki mint ilyen való-

tággal államf, jóllehet, legalább a modem K.-

ban, személyes szuverenitás nélkül. Nemzetközi
jogilag a K.-i elnököt, mint államának képvise-

lójót. a szuverén államfkkel teljesen egyenl
jogok illetik meg, ami szükségszer s természe-

tes folyománya annak az elvnek, hogy az álla-

mok rangjára az államforma befolyással nincs.

Köztársasági párt, 1. (Republican?), poli-

tikai párt az északamerikai Egyesült-Államok-
ban, mely a másik nagy párttal, a demokraták-
kal küzd az uralomért. 178^— 1800-ig Washing-
ton és Adams elnökök ellenzéke volt. 1800-ban
kormányra jutott s Jefferson. Madisonés Monroe
elnököket adta az Uniónak. 1824-ben a demokra-
ták leszorították a hatalomról s a K. egyideig
mint whig-^Árt szerepelt. A polgárháborút meg-
elz években új erre kapott a K. s 1860. Lin-
colnt ültette az elnöki székbe. A déli államok le-

veretése után kíméletlen párturalmat gyakorolt

1884-ig. Ezután két cikluson át (1884-88-igés
1892- 96-ig) a demokrata Cleveland volt az el-

nök. 18y6-li«12-ig ismét a K. volt uralmon
Mac Kinley, Roosevelt és Taft elnökökkel. Az
1912-lki elnökválasztáson a K.-ot Taft és Roose-
velt versengése megbontotta s a demokrata Wil-
son (1. 0.) lett az elnök 435 szóval Taft 15 és

Roosevelt 81 szavazatával szemben.
2. Magyarországon a K. mint politikai párt-

tényez 1911. alakult meg Hódmezó-Vásárhelyen
Nagy György volt orsz. képvisel elnöklete alatt.

1912 ben mozgalmát országossá teend, a fvá-
rosban is megalakult, de a fkapitány az alakuló
gylést betiltotta. A K. mint a függetlenségi pár-

tok lejrextrémebb alakulása jött létre, 1913 elején

azonban feloszlott.

Köztartás, 1. Konviktus.
Közteher : 1. az ingatlan után közcélokra (ál-

lami, törvénybatóságC községi, egyházi adóban,
illetékben, vízszabályozási ji^ékban stb.) fize-

t«ndö közszolgáltatás; 2. általában mindaz a

szolgáltatás, amivel az állampolgár a köznek tar-

tozik. Az 1848. VIII. t.-c. állapította nie;; a köiöe
teherviselést, kimondván, hogy .Mairyarország

minden lakosa minden közterhet különt^ég nél-

kül egjenlóen és aránylagosan viselni tartozik.

Köztelek, 1. az Orsz. M. Gazd. Egyesület buda-
pesti szék- és bérháza az Ülli-út 25 és a Közte-
lek-utca 2. sz. a. Az Állattenyészt társulat, mely
1835. Gazdasági egyesület nevet vett fel, 1832.

elhatározta, hogy Károlyi György gróf 1200
négyszögölre terjed ülli -úti telkét a rajta lev
épületekkel meg\'ásárolja abból a célból, hogy a
társulat saját helyiséget nyerjen. A helyiség
Széchenyi István gróf indítványára K. nevet ka-

pott. Az egyesület kósóbb a telken egy nagyobb
bérházat és ^lyesületi székházat építtetett.

2. K., köz- és mezgazdasági lap, az Országos
Magyar Gazdasági Egyesület hivatalos egy^-
leti közlönye, 1890. alapíttatott, hetenként két-

szer jelenik meg s az egyesület tagjai ingyen
kapják. Fszerkesztje Rubiuek Gyula, felels
szerkesztje Buday Barna.
Köztengely v. közalap (monopodiitm, nöT.), az

olyan ftengely, mely a csúcsa alatt oldalvást

hozza létre az ágakat, 1. Elágazás.
Közterület az oly terület, mely mindenkinek

szabad rendelkezésére áll, rendeltetéséhez képest

mindenki által használható, egyesek által bir-

tokba nem vehet s így a közforgalomból ki van
zárva. Ilyenek a közutak és közterek. Szorosabb
értelemben K.-nek az oly telek is mondatik, mely-
nek használatára többen jogosultak, nevezetesen
a közlegelö s a közerdö.

Köztes használat, I. Mezgazdasági el- és

köztes használat.

Köztes mivelés v. köztes termelés alatt azt az
eljárást értik, mikor valamely gazdasági fnö-
vény közé még más növényeket is vetnek. Ennek
az a célja, hogy a talajról egj'szerre többféle ter-

mést és így nagyobb hasznot nyerjenek. A K.-re

legalkalmasabbak a soros kapásnövények. Ná-
lunk különösen a tengeri-mívelésnél foljtatnak

K.-t s a tengeri közé vetnek gyalogpaszulyt, ta-

karmányrépát, tököt, a föld szélén pedig cirkot

és napraforgót. A K. a fogatos sormívelést meg-
nehezíti s meg is akadályozza, teliát oda való,

ahol a tengerit kézi ervel mívelik, így a kis-

gazdáknak s azoknak ajánlható is.

Közti agyvel v. közti vel (diencephalon), L
Agifvel.
Közti állkapocs a. m. infermaxilla (1. o.).

Köztisztaság alatt általában az ember által

használt helyeken (városokban, községekben és

azok környékén, utakon, közlekedési eszközökön)
keletkez mindennem hulladékanyagok össze-

gyjtése, eltávolítása és ártalmatlanná tétele,

továbbá a por, füst és korom elleni védekezés,

végül a talaj és talajvíz beszennyezésének meg-
gátlása értend. A szorosabb értelemben vett K.
(ném. Strassenhygiene) fogalma alá azonban ma
már csupán az utcák, utak és terek tisztántartása

és pormentesitése, azokról a hó eltakarítása, to-

vábbá az utcai, házi és piaci szemét összegyj-
tése, eltávolítása és ártalmatlanná tétele tarto-

zik. Ez utóbbi teendk ellátása kisebb községek-

ben rend^erint az ingatlantulajdonosok feladata,
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rendezettebb városokban azonban — tekintettel

a kérdós nagy horderej közegészségügyi vonat-

kozására — a hatóság maga látja el és pedig

saját közegeivel, saját, külön e célra szolgáló be-

rendezéseivel. Az utak, utcák és terek tisztántar-

tásának alapfeltétele, hogy azok mszakilag he-

lyesen legyenek megépítve, vagyis megfelel bur-

kolattal bírjanak, csatornázva és vízzel ellátva

legyenek. Maga a tisztántartás vagy csupán kézi

munkaervel, vagy pedig — különösen forgal-

masabb helyeken — gépek segélyével is törté-

nik. Az itt használt gépek, az utcasepr és mosó-
gépek, vagy lóüzemüek vagy pedig automobilok.

A hóeltávolítás szintén vagy csupán kézi munka-
ervel, vagy pedig gépekkel is történik, az e

célra használt gépek, a hóekék ezidöszerint még
többnyire lóüzemüek. Ugyancsak kézi vagy gépi

ervel történik a hótól, jégtl, vagy ólmos estl
síkossá vált utak homokkal, kaviccsal vagy más
megfelel anyaggal való felhintóse is. Az utak

pormentesítését túlnyomórészt vízzel való fello-

csolás révén érik el, mely teend ismét vagy töm-
lözéssel, közvetlenül a vízvezetéki csapokból, v.

pedig ló- V. gépüzem locsológépekkel történik.

Újabban víz helyett, különösen a nem szilárd bur-

kolattal ellátott (makadám) utakon, különféle,

részben tömény, reszten vízben emulgálható ola-

jokat, kátrányos anyagokat és higroszkópikus
sóoldatokat is használnak. Az utcatisztogatás al-

kalmával összegylt utcai és piaci szemetet meg-
felel ló- vagy automobilüzem fuvarozó eszközö-

kön többnyire a város határán kívül viszik, ott

vagy mélyen fekv területek (gödrök) feltöltésére

használják, vagy pedig mezgazdasági célokra
trágya gyanánt értékesítik. Az utcákon össze-

gylt havat, amíg még tiszta, folyóvizekbe vagy
lerakóhelyekre, ahol pedig a város csatornázása
elég bviz, ennek fgyjtibe hordják. A házi

szemetet ugyancsak külön e célra szolgáló ló- v,

automobilüzem kocsikba gyjtik és azokon v.

lerakóhelyekre, v. szemétégetkbe, v. pedig sze-

métfeldolgozó telepekre viszik. A lerakóhelyeken
a házi szemetet egyszeren feltöltésre vagy trá-

gyázásra használják, mely eljárás azonban köz-
egészség! szempontból elvetend ós azért csak
igen kis községekben használható. A szemétége-
tkben a házi szemetet, úgy amint kikerül, ere-

deti állapotban elégetik és a nyert hbl villamos
energiát állítanak el, melyet aztán rendszerint
közcélokra használnak fel. Az elégetés után fen-
maradó salak és hamu feltöltésekre, útépítési cé-
lokra stb. szolgál. A szemétfeldolgozó telepeken a
házi szemetet részben gépi s részben kéziervel
alkatrészeire bontják fel, 111. kiválogatják belle
az iparilag még értékesíthet anyagokat (csontot,

rongyot, papirt, fémeket, üveget stb), a maradvá-
nyokat pedig V. elégetik, v, feltöltésre használják.
Köztisztviselk v. közhivatalnokok azok, akik

az állam, törvényhatóság v. a község hatósági v.

másnem köztevékenységét állandóan élethiva-
tásként végzik. L. Állami alkalmazottak, lör-
vén l/hatóság, Község, Közszolgálat

Köztisztviselk minösitése alatt értjük azo-
kat a kollékciíot, melyekkel valakinek bírnia kell,

hogy köztisztviselnek alkalmaztathassák. A K.-
röl általában 1, Közigazgatási szolgálat.

Köztrvényhatóságok, 1. Törvényhalóságok.
Köztörzs, 1. Rokonság.
Köztudomás (lat. nótorietas, ném. Offenkun-

digkeit, franc, notoriété), olyan tény, amit min-
denki tud V. legalább a megfelel életviszonyok

között él emberek általában tudnak, pl. hogy
télen este 7 órakor sötét van, hogy a budapesti
lánchídon nem jár villamos vasút, hogy ó Felsége

koronázása 1867. történt stb. A K.-ü tényt, amit
a bíró ilyennek ismer, a perben nem kell bizo-

nyítani s a bíróság akkor is figyelembe veszi, ha
a felek nem hozták fel. Ugyanez áll arra a
tényre is, amirl a bírónak hivatalos tudomása
van.
Köztudomású tények, 1. Köztudomás.
Köztulajdon, ami mindenkié és senkié, azaz

amitl senki mást el nem tilthat. Minthogy a tu-

lajdonnak jogi jelentsége éppen a kizárólagos-

ságban van, az, ami K., voltakép nincs senki tu-

lajdonában, nem tárgya a tulajdonnak (pl. a le-

veg, a vízfolyás, a szerzi jog által már nem
védett Írói munka stb.). Meg kell ettl különböz-

tetni a közös tulajdont, ami több személy tulaj-

dona és a közösség tulajdonát, azt, ami köztestü-

letnek tulajdonában áll.

Közutak, a közlekedés céljait szolgáló, magán-
tulajdonban nem lév utak. Ilyenek úttörvényünk
(1890. I. t.-c.) felsorolása szerint: 1. az állam-

utak ; 2. törvényhatósági utak ; 3. vasúti állo-

máshoz vezet utak ; 4. községi közlekedési (ú. n.

vicinális) utak ; 5. községi (közdl) utak és 6.

egyesek által közforgalom céljaira létesített K.
A K.-nak létesítése, fentartása s kezelése terheli

:

az 1. alattiaknál az államot; 2. alattiaknál a tör-

vényhatóságot ; 4. alattiaknál, amilyenek a több
község közlekedésének közvetítésére szükséges
utak, az érdekelt községeket ; a csak egy község
közlekedési érdekeinek szolgáló 5. alattiaknál

az illet községeket ; a 6. alattiaknál a létesít-

ket, míg a .3. alattiaknál vagyis oly K.-nál,

melyek a vasúti állomásokat a legközelebbi ál-

lami, törvényhatósági vagy községi úttal össze-

kötik, a költségek a törvényhatóság, az érdekelt

községek, az érdekelt kereskedelmi s iparvállala-

tok és az illet vasút által aránylag viselendök.

Az államutaknak közigazgatása a kereskedelmi
miniszter hatáskörébe tartozik, akinek jogában
áll, hogy az országos v. hadászati fontosságukat
vesztett államutakat törvényhatósági utakká
átalakíthassa, s viszont a hadászati vagy országos
fontosságot nyert törvényhatósági utakat az
állami utak hálózatába felvehesse. A törvényható-
sági utak hálózatát a miniszter jóváhagyásával a
törvényhatóság állapltja meg ; a közigazgatás a
miniszter felügyelete alatt a törvényhatóságot
illeti, mely a fentartási költségek fedezetére
szükség esetében útadót (1. o.) is vethet ki.

A vasúti utak közigazgatása rendszerint a tör-

vényhatóság, a vicinális utak hálózatának meg-
állapítása a törvényhatóság, azoknak közigaz-
gatása a külön erre a célra szervezett bizottság
hatásköréhez tartozik. A községi (közdl) K.
hálózatiU a községi képviseltestület állapítja

meg ; közigazgatásuk az elöljáróságnak feladata.

A fentartási költség fedezésére a községi köz-
munka szolgál. Új K. építésénél az elmunkálati
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enf^edélyt rendszerint a kereekedelmi miniszter

adja meg. A K.-hoz szükséges területek szUkség
esetében kisajátítás útján szerzendök meg.
A IC-ról múleirásokból és térképekbl álló törzs-

könyvek készítendk. A K.-on a kereskedelmi

miniszter engedélyével szedhet vámokról 1.

Vámok.
A forgalom biztonsága, az úttestek és mtár-

gyak épsége és fentartása, új közutak, kompuk,
hajóhidak, vámszedési jog engedélyezése és en-

nek gyakorlása érdekében a törvény számos
intézkedést tartalmaz, melyeknek megsértése
elzárással, a logtöbb esetben kisebb-nagyobb
pénzbilnteté.s.<el büntetend kihágás.

Közúti lokomotív, 1. Lokomotív.
Közúti vasút ^uém. Strassenbahn, ang. tram-

way) alatt mszaki szempontból a városok at-

cáin V. akár az országúton fekv, sr idközök-
bon indaló, többnyire egyes kocsikkal, esetleg

rövidebb vt)natokkal helyi személyforgalmat le-

bonyolítí') olyan vasutat értünk, melynek vágá-
nyai nem külön pályatesten, hanem az útburko-

latban feküsznek. Hogy a K. az út egj'éb forgal-

mát ne akadályozza, vágányát különleges, hossz-

rendszer, többnyire kereszttalpak nélküli olyan
vályússinekbl készítik, melyekhez az útburkolat

jól csatlakozik. A nyomtávolság lehet szabvá-

nyos (1435 mm.), gyakran azonban keskeny (50—
100 cm.). A hajtóer eleinte állati volt (lovasát),

ma leginkább az elektromosságot használják (1.

Elektromos vasút), ami vasúti vontatásra éppen
a K.-nál nyert legelször nagyobb mérvben al-

kalmazást.
Jogi szempontból a K. más engedélyezési fel-

tételek alá esik, mint a többi vasút, mert nem
saját területén, hanem rendszerint a közterületet

képez utakon épül. Tehát, hacsak nem valamely
törvényhatóság maga építi a vasutat, a területet

annak tulajdonosától a vasúttársaság bizonyos
ellenszolgáltatás mellett bérli. Ilyen lehet a jöve-

delemben való részesítés, továbbá a háramlási és

beváltási jog biztosítása stb. A K. engedélyideje

hazánkban rendszerint csak 50 év ; o vasutakat
az állam nem segélyezi, másrészt azonban a K.
szállitásiadó-mentes. A városok fejldése és az
ezzel fokozódó helyi forgalom lebonyolítása kö-

rül a K.-nak igen jelents szerepe van, mert az
ipar éá kereskedelem üzésének megkönnyítésén
kívül a K. érdeme az is, hogy a nagyváros lako-

sainak ma már módjában áll a munkahelytl tá-

volabb fekv, egészségesebb és olcsóbb városré-

szekben lakni. Ámbár a világvárosokban a na-

gyobb terjodelraú helyi forgalom céljára ma már
tökéletesebb forgalmi eszközöket is tartanak
üzemben (1. Gyorsvasút és Városi vasút), ezek
mellett a K. még mindig nagyfontosságú közle-

kedési eszköz marad, mert az utca teljesen helyi

szükségétéhez jól hozzásimuló tömegforgalmat
csak a társa-skocsival (omnibusz, 1. o.) és a K.-
tal lehet lebonyolítani. Hazánk els és egyúttal
a világ egyik legrégibb K.-ja a Budapesti közúti
vaspályaiársaság (1. o.). 1911 végén Magyaror-
szágbaJa összesen 28 K. volt üzemben, kereken
360 km. összes vonalho&szal.

Közúzás, 1. Húgykmorzsolás.
Kzózó (lithotriptor), 1. Húgykömorzsol.

Közügy, mindaz, ami nem az egyes embert
magánviszonyaiban, hanem az emberek nagyobb
közösségét, esetleg az egész nemzetet egyaránt
érdekli. A K. és magánügy gyakran nehezen el-

határolható fogalmán határolódik el a K.-eket
szabályozó közjog ós a magánügyeket szabályozó
magánjog.

Közület, 1. Köz.
Közvád. Ellentéte a magánvádnak, amelyet a

sértett mint f- v. pótmagánvádló képvLsel. A
K.-at a törvényszék eltt a kir. iigyószség, járás-

bíróság eltt az ügyészségi megbízott, a rendri
büntetbüróság hatáskörébe utalt ügyekben a tör-

vényhatósági tiszti és a városi ügyész, a m. kir.

államrendrség eltt a belügyminiszter által ki-

nevezett ügyészi megbízott képviseli.A K. tárgyai

:

a) a hivatalból üldözend bntettek, vétségek és
kihágások, ideszámítva a felhatalmazásra és kí-

vánatra üldözend rágalmazás és becsületsértés

eseteit is (Btk. 279—272. §-ai); b) a magánin-
dltványra üldözend büntetend cselekmények,
amennyiben azok nem fömagánvád tárgyai. A
fömagánvád eseteit a Bp. 41. §-a sorolja fel. A
K. eseteiben a sértett csak akkor veheti át a vád
képviseletét, mint pótmagánvádló, ha azt a köz-

vádló át nem vette, vagy ha az a vádat elejtette.

Közvádló, a bnvád képviseletével megbízott
hatósági személy. Ezek felsorolását 1. Közvád,
Királyi üqyészség.
Közvágóhíd, köz.ségi épület, mely arra szolgál,

hog>' a község területén belül fogyasztásra szánt
állatok egj'edül c.>ak ott legyenek levághatok. A
K.-nak két f rendeltetése van : a) közegészségi

és b) pénzügyi. Közegészségi rendeltetésénél fogva
arra szolgál, hogy csak teljesen egészséges,

fogyasztásra alkalmas állatok vágassanak le és

csak az ily állatok húsát árusíthassák el. Ezen
cél elérhetése végett a K.-akon folytonos orvosi

felügyeletnek kell lenni és pedig e felügyeletnek

ki kell terjednie a vágásra felhajtott marha el-
zetes megvizsgálására, a vágás körüli eljárásra,

a vágókamarák, aklok és az összes helyiségek

tisztántartására, a jégtartókra ; a levágott és ki-

zsigerelt marhának húsát szintén meg kell vizs-

gálni és csak akkor szabad kibocsátani, ha telje-

sen egészségesnek találtatott. Pénzügyi szem-
pontból arra szolgálnak a K.-ak, hogy a húsfo-

gyasztási adó általuk biztosíttassék. A K.-ak, ahol

csak lehet, a marhavásárral kapcsolatosan állí-

tandók fel, így van ez Budapesten is, ahol a K.

1872. épült és a vele kapcsolatos marhavásártér-
rel együtt a székesfvárosnak egyik nevezetes-

sége ós b jövedeüni forrása. Úgyszintén a setié9-

K. is, melynek kiválóan célszer berendezése

mellett lehetvé válik a leöléstl kezdve a piac-

képes hús elállításáig minden mveletet mecha-
nikai mvek segélyével jó munkamegosztással,
gyors egymásutánban s legnagyobb tisztasággal

végezni. A szomszédságában lev lávágóhía is

minden szempontból jól megalkotott s berendezett

intézmény. Nagyobbszabású vágótelepek szük-

séges részei : bséges vízvezetk, vágókamrák,
bél- és pacaltisztító helyiségek, trágyaház, kazán-

os gépház s ebbl a szükséges áttételek más helyi-

ségekbe, htházak v. kamrák, a melléktermékek,
pl. fa^yú, albumln stb. feldolgozására szolgáló
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épületek, állategészségügyi intézet vagy osztály,

igazgatósági s üzleti helyiségek, istállók és vasúti

kiraküdok stb. Az istállóknak oly térfogatuaknak

kell lenniük, hogy egy magyvágási napon levá-

gandó marháknak legalább a felét befogadhassák.

V. ö. Hennicke, Berioht über Schlachtháuser u,

Viehmárkto in Deutschland, Frankreich, Belgion,

England u. der Schwoiz (Berlin 1881) ; SJnoarz,
Bau, Einrichtung und Botrieb von öffentlichen

Schlachthöfon (u. o. 1903) és Maschinenkunde für

den Schlachthofbetrieb (u. o. lüOl): Buda-Pest
fváros K -ja és marhavásárja. A városi ható.ság

megbízásából építették 1870—72. évben Hennicke
Gyula és v. D. Hude építészek. (Nyomatott a cs.

kir. udvari és államnyomdában Bécsben. 13 rajz-

táblával).

Közvédö. A vádlott részére bizonyos esetekben
hivatalból kell védt kirendelni (Bp. 56. §). A hi-

vatalból kirendelt védtl különbözik a K., mert
kirendelése nem bizonyos vádlott részére szól,

hanem az ügyek és vádlottak egész sorozatára

vonatkozik. A K. ily értelemben a kir. tábla f-
tárgyalásaira kirendelt véd. A kir. tábla fötár-

gyalását ugyanis véd közremködése nélkül nem
lehet megtartani. E végbl a kir. tábla mindegyik
büntettanácsának heti ülésszakara az ügyvédi
kamara havonkint elre a szükséghez képest egy
V. több K.-t rendel ki. A K. elmaradásának v.

akadályoztatásának esetében helyettest a folebb-

viteli tárgyalást kitz, ill. vezet tanács rendel
ki. A K. megbizá.sa kiterjed a királyi táblának
ugyanama tanácsa eltt, a heti ülésszakban tar-

tandó valamennyi fötárgyalásra és az azoknál
érdekelt mindegyik vádlottra, kivéve azt a vád-
lottat, kinek érdekében külön véd jelent meg.
A K. az államkincstárból megfelel díjazásban
részesül (Bp. 409-411. §):

Közvégrendelet, 1. Végrendelet.
Közvélemény. Az emberek minden közösségé-

ben, mely közügyekkel foglalkozik, bizonyos kö-
zös vélemény szokott kialakulni a közéletben sze-

repl emberekrl, a közélet ügyeirl, eszméirl,
intézményeirl stb. Ez a K. Nincsen mindig meg-
formulázva, nem mindenkiben tudatos, de e
K. alapján Ítélünk és cselekszünk. Hogy a mai
korban a sajtó, az egyesületek, a népgylések
nagyon hozzájárulnak ily közös meggyzdések
képzdéséhez, könnyen elképzelhet. L. Néplélek,
Nrp'élektan, Tönieglélektan.
Közveszélyes bntettesek azok, akiknek oly

tulajdon-iíáguk van, hogy annak folytán normális
viszonyok között a legcsekélyebb ingerre is jog-
sértésre ragadtatják el magukat. A közveszélyes-
séget hazai jogunkban legelször az 1913. XXI.
t.-c. értékeli (v. ö. különösen ennek 7. §-át), 1.

Közreazélyes mnnkakerülk és Megrögzött bn-
tetfes-ek.

Közveszélyesek, 1. Közveszélyes bntettesek,
Megrögzött lm itcUesck.

Közveszélyes munkakerülk, a társadalom-
nak azok a veszélyes elemei, akikkel szemben a
büntetésen kívül biztonsági rendszabályok (1. o

)

alkalmazása indokolt. A K.-röl liazunkban leg-
ut<">bb az 1913. XXI. t.-c. rendelkezik, melynek
1. 8-a mindekeltt kijelenti, hogy az a keresetre
utalt munkaképes egyén, aki munkakorülésböl

csavarog v. egyébként munkakorül életmódot
folytat, kihágás miatt 8 naptól 2 hónapig terjed-

het elzárásí-al büntetend. E cselekmény vétség,

ha a tettes amiatt már két ízben meg volt bün-

tetve és a cselekmény elkövetésekor utolsó bün-

tetésének kiállása óta két év még nem telt el (a

büntetés 8 naptól 3 hónapig terjedhet fogház
;

2. §), továbbá : ha a tettes magát vagy családját

munkakerül életmódjával erkölcsi romlásnak
teszi ki (3. §. 1. pont), vagy ha oly tények merül-
tek fel, amelyekbl meg lehet állapítani, hogy a
tettes rendszerint bncselekmények elkövetésé-

bl tartja fenn magát (3 §. 2. pont, a büntetés ez

utóbbi két esetben 15 naptól 6 hónapig terjedhet
fogház). Vétség miatt 15 naptól 6 hónapig terjed-

het fogházzal és 500 koronáig terjedhet pénz-

büntetéssel büntetend végül : aki nyilvános vagy
a közönségnek nyitva álló helyen zött tiltott

szerencsejátékból tartja fenn magát vagy mások
szenvedélyét, könnyelmségét, tapasztalatlansá-

gát vagy értelmi gyöngeségét üzletszeren ki-

használja, vagy aki kéjnveí vagy tiltott kéjel-

gésbl el növel tartatja ki magát (4. §.). A vét-

ségek eseteiben a birósag a tettest fogházbünte-
tés kiszabása helyett ítélettel dologházba utal-

hatja, ha munkára nevelése és rendes életmódhoz
szoktafása végett szükségesnek tartja (5. §). A
visszaest (aki vétség miatt volt büntetve s utolsó

büntetésének kiállása után két éven belül ismét
az 1—4. §-ok valamelyike alá esik) a bíró-

ság fogházbüntetés kiszabása nélkül dologházba
utalja, de ezt mellzheti s egy hónaptól egy évig
terjedhet fogházbüntetést állapíthat meg, ha az
elítélt egyéniségébl és az eset körülményeibl
alaposan lehet következtetni arra, hogy a tettes

a büntetés kiállása után munkás és rendes élet-

módot fog folytatni (6. §). A munkakerülést érté-

keli az 1913. XXI. t.-c. 7. §-a is, melyben kimon-
datik, hogy dologházba utalhat a bíróság ítéle-

tében oly bntettest is, akit az élet, testi épség,
szemérem v. vagyon ellen elkövetett bntett v.

vétség miatt fegyházra, börtönre vagy legalább
három havi fogházra ítélt, ha megállapította,
hogy ez a bntett v. vétség a tettes munkakerül
életmódjával van összeköttetésben. Az ily elítéltet

a szabadságvesztésbüntetés végrehajtása után
kell a dologházba szállítani. A bíróság azonban
ítéletében elrendelheti, hogy a fogházra ítélt ezt a
büntetését is dologházban állja ki. Mellékbüntetés-
ként mindenik esetben a kitiltás, külíöldivel szem-
ben pedig a kiutasítás alkalmazható.

Közveszélyesség, 1. Közvesziiyes bntettesek,
Megröi/zött hü ii tettesek.

Közveszély cselekmények ( közveszéh/ bn-
tettek és véUégek) azok, amelyek elre meg nem
határozható számú embereknek életét, testi épsé-

gét, vagyonát veszélyeztetik. Ilyenek a Bik. sze-

rint : 1 . vasúton v. hajón lev személyeknek v. árúk-
nak veszélynek kitétele, a vaspályának, hajónak
V. ezekhez tartozó tárgynak megrongálá-sa, vas-
pályán V. annak közelében lev személyeknek v.

árúknak veszélynek kitétele a szabályszer jel-

zés elmulasztása v. hamis jelzés által. A cselek-
mény szándékosan és gondatlanságból követhet
el, s a büntetési tételek ehhez és az esetleg be-

következett eredményekhez képest különbözk

;
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2. vaspályán v. közelében leyA személyeknek t.

árúknak veszél^-nek kitétele a vasúti alkalma-
zottak rú.^zéról bármely szolgálati kötelesség meg-
szegése által ; büntetés 2—5 évig terjedhet fog-

ház: 3. távirdarongálás. s használhatóságának
félbeszakítása szándékosan, gondatlanságból, v.

távirdai alkalmaaettdc rószéról szolgálati köte-

lességeik megszegése által ; 4. hi^ó megfeneklósé-

nek. elsülyedésének v. fltwiartitáaának mádnak
élete V. vagyona veszélyestotéeével járó okozása,

szándékosan v. zondaüanságból; ö. marbavész
torjodéso ellen olrtMidolt hatósági zár v. egyéb

ti szabályoknak megs^tése. Külön feje-

: rgyaitatak, de szintén a K. fogalma alá

Qsaék : a vízáradás okozása ; a gyújtogatás s a
közegészség elleni büntettek és vétségek.

Közvetett adó, 1. Adn cs Fog>/ayzttisi adó.

Közvetett alkalmazkodás (indirekt alkal-

ma: k"iiii.fK 1. Alkalmazkodás.
Közvetett bizonyítás, 1. Bizonyítás, Bünje-

Uiis-éfek.

Közvetett tettes. Tettes az, aki a bncselok-
raónyt elköveti. Ha ozt maga közvetlenül, saját

személyében teszi, akkor közvetlen tettesrl szó-

lunk. Ha mas valakit, akinek a c^lekmény be

nem szaraithatii, az elkövetés eszközéül felhasz-

nál, pl. elmebeteget, koránál fogva vagy állapotá-

nál fogva beszámíthatatlan egyént (holtrészeget

vagy olyat, kit szándékosan tévedésbe ejtett, v.

a kinek felismert tévedését felhasználta), akkor
K -ról szólunk. Ha beszámítható egyént birt rea

a bncselekmény elkövetésére, akkor az elkövet
a tettes, ó pedig a felbujtó. .\ felbujtó térvényünk
szerint a tettessel egyenl büntetés alá esik. L.

Részesség.
Közvetett választási rendszer.l. Ost'úlasztás.

Közvetett viszontbiztosítás. 1. biztosítás.

Közvetítés, az árukereskedelemben jelenti azt

a kereskedelmi szolgalatot, mellyel némely keres-

ked mások k' •
>-'.^

' *r.inek lebonyo-

lítását elósoLT uiyosok, ügy-
nöki '' " ' • :^ . > Kijn i.-'iuh.. .Á rv.-érta lebonyo-

lítót : -lével aranyos közvetítói dij jar. me-
lyet j.o...- r^ . i.izomanyi díj-, alkuszdíj-, v. jótálló-

díjnak neveznek aszerint, amin a K. természete
volt. L. még Közvetít kereskedelem.
Közvetít hevederek, más néven átmeneti he

vfJt'yfik vaaát), a különböz rendszer sínekkel
myok Cí^atlakozasi pontjain szükségesek

;.
- .van ös.<zefoglalasara. hogy a sínek fejé-

nek félsó színe és fejének bels oldala egj' síkba
essék, az átmen kerekek akadálytalan közleke-

dése végett. .\z átmeneti hevederek egyik fele

tehát az eg>'ik. másik fele a másik sínrendszer
hevederkararajanak megfelelleg alakítandó. Kö-
zépen ennek következtében az átmeneti heveder
keresztszelvénye hirtelen változik. Ennek fohtan,
valamint a nagy igénybevétel miatt az átmeneti
hevederek a közönséges hevedereknél is nagyobb
számban törnek. Kzért alkalmaznak olyan síne-

ket is, amelyek két különböz sínbl lévén össze-

forrasztva, az átmeneti hevedereket feleslegessé

teszik.

Közvetít intézetek, a fokozatos (progresszív)

s pedig ir büntetési rendszernél a büntetés vég-
reluijtásának egyik (harmadik) stádiuma. Az

említett rendszernél a büntetés végrehajtásának
négy fokozata van : 1. éjjel és nappal való ma-
gánelzárás; 2. közös elzárás nappal, magán-
ebíárás éjjel; 3. K.; 4. feltételes szabadságra
bocsátás. A magyar btkv i» ezt a büntetési rend-
szert fogadta el. K.-be szállítandók azok. kik
legalább 3 évi fegyházra v. börtönre Ítéltetvén,

büntetésük */, részét kitöltötték és szorgalmuk
s jóviseletük által a javulásra alapos reményt
nyújtottak. Az életfogytig tartó fegyházra ítéltek

büntetésük 10-ik évének elteltével szállíthatók

K.-be. A K.-be szállítottak munkakényszer alatt

állanak, de egyebekben enyhébb bánásmódban
részesülnek. A K. célja a teljes szabadságra való
elkészítés. A szállítást a felügyel bizottság meg-
hallgatása után az igazságüg.vminiszter rendeli el,

fegyelmi vétség esetében visszaküldésnek lehet

helye. K. hazánkban a lipótvari, kishartai esvaczi.

Közvetít kereskedelem az a kereskedelem,
mely az árúknak egyik idegen országbúi, másik
idegen országba való eladását közvetíti. E közve-
títés lehet olyan, hogy a közvetít állam vétel és
eladás útján biztosítja jövedelmét, de lehet csak
olyan, hogy a közvetítés pusztán az átszállításra

vonatkozik (szorosabb értelemben vett transito-

v. átviteli kereskedelem), amely esetben a köz-
vetít állam jövedelme pusztán a szállitódíjban

van. L. még Közhensö kereskedelem.
Közvetít teológia, egj'ik firánya a prot.

teológiának a XIX. sz.-ban. Megalapítója (1828)
üUmann és Umbreit. Orgánuma a Theol. Studien
und Kritiken ; fképviseli Neander.Nitzsch.Twes-
ten, Lücke, Bleek, Kotho, Müller, Domer, Beyseh-
\as, Martensen. A pietizmus és tudományos szem-
pontból Hegel, Schelling, különösen Schleierma-
cher hatása alatt állott. A kritikai iránytól, amely
szintén Hegel iskolájából ntt ki, fként abban
különbözik, hogy a szentíráshoz és az egyházi
tanhoz rasraszkodva, a keresztény kijelentés és
Jézus személye abszolút isteni voltat hangsú-
lyozza. .Másfell azonban a konfesszionális teoló-

giával szemben az egyházi dogma éleit tördeli és a
keresztény hit igazságait tudományos alapon
igyekszik megvilágosítani. Éppen azért a szent-
ú-as történeti oldalara súlyt fektet és az uniónak
barátja. V. ö. S htcarz Karoly, Adalékok a prot.

teológia történetéhez c, magyar nyelven is meg-
jelent munkáját.

Közvetlen, arai egyenesen, minden közvetít
befolyás nélkül történik.

Közvetlen adók. 1. Adó.
Közvetlen akció (franc, action direde), egyes

szocialista irányok (szindikalizmus, anarchizmus)
ama taktikája, mely a cél elérésére a törvényes
formák megtartása helyett az erszakot tartja

helyesebbnek. E taktika eg^ik ftanitása az, hogy
a munkásság a p«)litikai hatalmat ne a parlamen-
tarizmus, hanem a K. által igyekezzék elérni.

Közvetlen alkalmazkodás (direkt alkalmaz-
kodás), 1. Alkalmazkodás.
Közvetlen fuvarozás. A vasút kötelezve van

arra, hogy az árúforgalomra berendezett vala-

mennyi állomásról az összes ilyen állomásokra az
árúkat fogadja el fuvarozásra, anélkül, hogy az
egyik vasútról a másik vasárra való átmenet vé-
gett közvetítre lenne szükség. A K. lehetssé-
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nek feltétele azonban az, hogy a feladási állomás

a rendeltetési állomással közvetlen v. gözkomp
által közvetített sinösszeköttetésben álljon.

Közvetlen idézés, a törvényszék és az esküdt-

biróstig hatásköréhez tartozó bnügyekben részint

vád ala helyez eljárás, részint K. elzi meg a
ftárgyalást. A K.-nek lényege az, hogy a vádirat

ellen nem lehet kifogásokat tenni és így az nem
kerül a vádtanács elé, hanem közvetlenül a fötár-

gyalásra hivatott bírósághoz adatik be. A Bp.

szerint K.-nek van helye öt évig terjedhet sza-

badságvesztéssel büntetend cselekmény eseté-

bon : 1. ha tettenkapás forog fenn ; 2. ha a terhelt

bnösségét bíróság eltt beismerte és beismerése

a nyomozás vagy a vizsgálat adataival összhang-

zásban áll. Sajtóügyekben csak a nyomtatvány
szerzje ellen rendelhet el K. (Bp. 572. §.).

Közvetlen másolás, 1. Fotográfia.
Közvetlenség, a bírósági eljárásnak az az alap-

elve, moly szerint az ügy tárgyalása, ideértve a

bizonyítás felvételét is, az eltt a bú-ó eltt folyik

le, aki az ítéletet meghozza ; ha a búró személyé-

ben az ítélet eltt változás történik, a tárgyalást

Ismételni kell. A K. elvén, amely a modern peres

eljárások egyik föelve, alapszik a mi sommás el-

jájásunk ós az új polgári perrendtartás, valamint

a bnvádi perrendtartás is, ellenben pl. a mai
rendes írásbeli eljárás, továbbá a francia per nem
közvetlen, amennyiben a bizonyítást nem az itólö-

tanács, hanem a kiküldött biró,veszi fel.

Közvetlen választójog, 1. Általános választó-

jog-

Közvetlen viszontbiztosítás, 1. Biztosítás.

Közvetlen vonat az, amely rendszerint a ki-

induló állomáson történt összeállításában a vég-

állomásig közlekedik. Közvetlen személy- és köz-

vetlen tehervonatokat különböztetünk meg. A
közvetlen személyvonatot használó utasnak az az
elnye van meg, hogy átszállás nélkül, vagyis

közvetlenül utazhatik o vonat végállomásáig, a
közvetlen tehervonat pedig a teherolegy szállítása

szempontjából bir elnnyel a többi közönséges
tehervonattal szemben, amennyibon az abba so-

rozott teherkocsik hosszas veszteglós nélkül ós

tolatások lehet kikerülésével továbbittatnak 1—1
rendelkezési állomásig, ill. onnan csatlakozó köz-

vetlen tohervonatokkal egészen rendeltetési állo-

másukig.
Közvilágítás, 1. Világítás.

Közvitéz, 1. Közkatona.
Köz-zsinat, 1. Zsinat.

Kr, a kripton (krypton) kémiai jele.

kr, a krajcár jele.

Kra (Krao), az a földszoros, amely Maiakká fél-

szigetét Hátsó-Indiához fzi, átlag 70, legkeske-

nyebb helyén 42 km. szó les. A Bengáliai-öböl felli

oldala lapos, mocsaras, de vannak jó kiköti, külö-

nösen a Pak-csan torkolata, amely 13 km. széles.

Kraatz, Oustav, német entomológus, szül. Ber-
linbon 1830., megh. u. o. 1909 nov. 2. Berlinben
és Jenában jogi ós természettudományi, fleg
zoológiai tárgyakat tanult. Promoveálása után
teljesen az entomológiának szentelte életét. 1856-
baa megalapította a berlini ontomológiai egyesü-
letet, melynek 190i-ig elnöke volt. 6 alapította

meg a német ontomológiai nemzeti mozoumut is,

melynek odaajándékozta gazdag gyjteményét és

könyvtárát. Bntomológiai dolgozatainak száma
1400.

Krabba a gótikában, ferdén futó oromzat-pár-
kányokon, toronyéleken, flálékon alkalmazott és

kbl kifaragott levéldísz.

Krach (a német krachen, a. m. ropogni, re-

csegni szóból), mint szálló ige terjedt el 1873., a
németországi és ausztriai tzsdei válság idejé-

ben ; keser humorral jelölték meg vele a szóban
forgó válságot, mely az 1871-iki francia hadisarc

által hirtelen elidézett óriási túltermelés követ-
kezménye volt.

Krácslalva, kisközség Máramaros vm. sugatagl
j.-bau, (1910) 1448 oláh és német lak., u. p. Desze,

u. t. Aknasugatag.
Kracsi, afrikai város, l. Kete-Kracsi.
Kraemer, Adolf, német gazda és író, szül.

1832 máj. 25. Berleburgban, megh. 1910 dec. 3.

Zürichben. 1871. a zürichi politechnikum gaz-
dasági osztályának vezetje és tanára lett. Fbb
mvei : Landw. Rechenbuch (Stuttgart 1867) ; Die
Buchhaltung des Landwirtes (Bonn, 2. kiadás

1881) ; Beitráge zur Wirtschafstlehre des Land-
baues (Aarau 1881) ; Das schönste Rind (Zürich

1883,2., kiad. 1894); Die Qrundlagen u. die Ein-

richtungen des landw. Betriebes (1890); Die Land-
wirtschaft im schwoiz. Flachlande (1897); Die
Landschaft im 19. Jahrhundert (1902) ; Elemen-
targeometrie in der Bodenkultur (1905). 1874-töl

1881-ig a Bchweizerische landw. Zeitschrift és
1881-tl fogva a Schweizerisches landw. Zentral-

blatt c. szakfolyóiratokat szerkesztette. — Fia,

Hermann, szül. Züilchben 1872 aug. 17. Elbb
Bernben volt tanár, 1908 óta a berlini állatorvosi

fiskola tanára. Tudományos és irodalmi mkö-
dése fkép az állati fajtaismére ós a tenyésztési
kérdésekre terjed ki.

Kraepelin, Emil, német elmeorvos, szül. Neu-
strelitzben.Mecklenburgban 1856 febr. 15. Wundt
tanítványa volt. 1886-ban Dorpatban, 1890. Hei-
delbergben, 1908. Münchenben a pszichiátria ren-

des tanára. K. a kísérleti lélektan módszereit a
lelki zavarokra alkalmazta s az elmebetegségek-
nek új rendszerét alkotta meg. Fmvei : Psy-
chiatrie (Leipzig, 7. kiad. 1904, 2 köt<?t); Zur
Hygiene der Arbeit (Jena 1896) ; Die psychiatri-
schen Aufgaben des Staates (u. o. 1900); Über-
geistige Arbeit (u. o. 4. kiad. 1908).

Krafft, 1. Antal, cseh származású gordonka-
mvész, szül. 1752 dec. 30. Rokitzanban, megh.
1820 aug. 28. Bécsben. 1778—1790. tagja volt
Kismartonban Esterházy herceg híres zenekará-
nak, amely Haydn vezetése alatt állott. 1790—
1795. Grassalkovich, 1795—1820. Lobkowitz her-
cegek zenekarában mködött. Haydn tanította
zeneszerzésre. Számos mvet írt csellóra és Ester-
házy herceg kedvenc hangszerére : baritonra. —
Fia, Miklós, szintén kiváló gordonkamvész,
szül. Esztorházán 1778 dec. 14., megh. Stuttgart-
ban 1853 máj. 18. A híres Szuppanigh-vonós-
négyes tagja volt. Számos kompozícióval gazda-
gította a gordonka-irodalmat.

2. K. Borbála, fest, szül. Iglón (Szepes vm.)
1764., megh. Bambergben 1825. Oktatá.«iát atyjá-
tól nyerte, késbb Bécsbe költözött, majd Salz-
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burgba, Prágába, utoljára pedig Bambergbe tette

át lakását, önálló müvei közttl való: Szt. Gott-

hixrd (1801).

Kraift, 1. Adam, német szobrász, 1. Kraft.
2. A'., Gttido, német gazdasági író. A'. 3.

unokája, szttl. Bécsben 1844dec.lö., megh. u. o.

1907 fébr. 28. A magyaróvári gaxd. tanintézetet

elvtoesvém, 1869. a bé«<i mOegyetemou a mezei

gazdaság és erdészettan tanára lett. Fbb m-
vei : Die normálé und auormale Metamori)ha-iis

d. Maisptlanze (Wien 1870) ; Kin Grossgrundbesitz

der üegenwart ; Die Besitzóngen des Fürstenhau-

668 Scbwarzenberg (u. o. 1872): Lehrbuch der

Landwlrthschaft (Berlin, 8. kiad. 1905); lUustrier-

tes Landwirthschafts-Lexikon (Berlin 1900, 3.

kiad). Keletkezésétói, 1876-töl fogva szerkesztette

az Österr. landw. Wochenblatt c. szaklapot, úgy-
szintén az österr. -ungari.^ther landw. Kalender-t

és 1890 óta szerkesztette és kiadta az Österr.-

nngarisohe landw. Blichereí-t. Munkáit kiváló

alaposság és világosság jellemzi.

3. K, Betér, német festó, szül. Hanauban 1780
szept. 15., megh. Bécsben 1856 okt. 28. Parisban
és Rómában tanult, utóbb Bécsben telepedett le

és többnyire nagj'méretú töi^téneti festményeivel

nagy népszerségre tett szert. Két nagy képét,

melyek I. Ferenc megkoronázását (18231 és Zrínyi

kirohanását (1825) ábrázolják, 1826. nagy lelke-

sedéssel a Nemzeti Múzeum számára gyjtés út-

ján vették meg. Amaz ma a Töi-ténelmi Képcsar-

nokban, ez a Szépmvészeti Múzeumban van. A
Történelmi Képcsarnokban van azonkívül K.-tól

II. F'erenc és Károly fherceg képmása. Egyéb
mvei közül legismertebb az aspemi csatát ábrá-

zoló nagj' festmény.

Kraift-Ebing. Richárd, báró, német orvos, szül.

Mannheimban 1840 auí. 14., megh. a Qrác mel-

letti Mariagrünben 1Ü02 dec. 22. 1872-beu Strass-

burgban, 1873. Grácban, 1889. Bécsben az elme-

kórtan nyilvános rendes tanára lett. K. mködése
a pszichiátria terén alapvet s különös figyelmet

érdemelnek a neurológiával foglalkozó dolgo-

zatai. Fóbb mvei : Grundzüge der Kriminalpsy-
chologie (2. kiadás, Stuttgart 1882, magyarra
fordította Rákosi Béla : A bnügyi lélektan alap-

vonalai, Budai)est 1876) ; Lehrbuch der gericht-

lichen Psychopathologie (3. kiad. u. o. 1900, ma-
gyarra fordította Schwartzer Ottó : A törvény-

íízéki elmekórtan, Budapest 1886); Lehrbuch der

Psychiatrie (7. kiad. u. o. 1903. magyarra fordí-

totta iMufenaiier K. : Az elmebetegségek tan-

könj'\e, Budapest 1883 ; Az elmebetegségek ál-

talános kór- és gyógytana, fordította Moravcsik
E. és Zofáhl Rezs, u. o. 1886); Über ge-

sunde u. kranke Ner\'en (5. kiad., Tübingen 1903,

magyarra fordította Osváth Albert : Egészségas
és beteg idegek, Budapest 1885) ; Über Nervositat

<3. kiadás, Graz 18£^); Psychopathia sexualis

(Stuttgart 1886. 13. kiad. 1907, magyarra fordí-

totta Fischer Jakab dr., Budapest 1894 és S. K
M. dr., u. o. 1908); Die progr. alig. Paralysis

(1894-95); Psychosis menstrualis (u. o. 1902).

Kraft Antal és Miklós, gordonkamvészek, 1.

Kraffi, 1.

Kraft. Adam, német szobrász, szül. Nürn-
bergben a XV'. 8z. közepe táján, megh. 1508.

v. 1509. A fafaragó Stoss Veit és a bronzönt
VLscher Péter mellett K. korának legkiválóbb
nürnbergi szobrásza, kinek kivétel nélkül köböl
faragott müvei a német gótikus .szobrászati ha-

gyománnyal való összefüggés mellett modernebb,
valószer felfogásról tanúskodnak és olykor szinte

monumentális egyszerüségúek. Híres mve, a
Krisztus keresztvitelét ábrázoló 7 domborm
(1490 kör.), eredetileg a nürnbergi Szt. János-
temetbe vezet úton volt elhelyezve, ma a Ger-
mán. Nationalmus(>umban van és másolatok p('>-

tolják az eredetieket, míg a temetben K. Kál-
vária-csoportja, ha töredékekben is, fenmaradt.
Patrícius-családok számára készített kepitáfium-
jai közül a Schreyer-család síremléke (1492, Se-
baldus-templom), a Rebeck-család (Frauonkirche)

és a Landauer-család epitáfinma (Szt. Egyed-
templom) válik ki. Ünnepelt és sokszor utánzottm a Szt. Lrinc-templom közel 20 m. magas
szentségháza (1493—96), pazar gazdagságú gó-

tikus fölépítésével és figurális díszével a leg-

nagjszerbb ily mvek egyike. V. ö. Wanderer,
Adam K. u. seine Schule (Nürnberg 1869) ; Daun,
Adam K. und die Künstler seiner Zeit (Berlin

1897) ; u. a., Péter Vischer u. Adam K. (Bielefeld-

Leípzig 1905).

Kraito, Szakhalin sziget (1. o.) japáni neve.

Krag, 1. Thomas Pe^e/-, norvég író, szül. Kra-
geröben 1868., megh. Kristianiában 1913 márc.
13. Mélabús, sokszor komor hangulatú regényei-

nek tárgyát rendszerint a vidéki vagy népies

élet körébl meríti, mi.sztikus varázzsal vonva
be a norvég tengerpart és a fjordok természeti

szépségeit. Nevezetesebb regényei : Az érckígyó

(1895), Ada Wilde (1896), Ulf Ran (1897), Beáta
háza (1898), Az özvegy (1899).

2. K., Vilhelm, norvég költ, K. 1. öccse,

szül. Kristiansandban 1871 dec. 24. Elször lírai

költeményekkel lépett fel, amelyekkel az új ro-

mantikus irány legkiválóbb norvég képvisel-
jének bizonyult. 1908-ban a kristianiai norvég
nemzeti színház igazgatójává választották. Szá-
mos drámát és regényt is írt. Drámái: A jó
öregek (1895) ; Az utolsó nap (1896) : Az élet já-

ték (1901). Regényei: Honvágy (1895); Rachel
Strömme (1898) ; Karácsony (1899) stb.

Kragerö, kikötváros Kristiania norvég tarto-

mány bratsbergi járásában, a Skager-rak végében,

(1910) 5220 lak. : halászattal, parti hajózással és
o.sztrigatonyésztéssel, továbbá fa- és osztriga-

keresketléssel.

Kragnis, kisk. Hunyad várm. hátszegi j.-ban,

(1910) 218 oláh lak., u. p. ésu. t. Hátszeg.

Kragnj, adók. Pozsega vm. pakráczi j.-ban,

(1910) 394 szerb lak.; u. p. Lipík, u. t. Pakrácz.

Kragnjevác, az ugyanily nev szerbiai járás

székhelye a Lepenica és vasút mellett, a Sumadia
nev halmos vidéken, (1911) 19,124 lak., fegyver-

gyárral, arzenállal és gimnáziummal, köze-

lében lóporgyárral. K. régebben a szerb fejedel-

meknek volt székhelye ; a régi fejedelmi laknak
egy részét tz pusztította el, másik része ti.«szti

kaszinóul szolgál.

Krahmer. (xustar, német tábornok és katonai

író, szül. Elbingerodéban 1839 dec. 29., megh.
Wernigerodéban 1905 okt. 7. A;; 1866-iki had-
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járatban mint a 25. gyalogezred, a német-francia

háborúban pedig mint a partvéd fparancsnok-

ság segédtisztje vett részt. Müvei : Russland in

Asien (Leipzig 1895—1904, 7 köt.); Geschichte

der Entwicklung des russischen Heeres von der

Tronbesteigung des Kaisers Nikolai I. (u. o. 1897)

;

azonkívül németre fordította Geschichte des rus-

sisch-türkischen Krieges auf der Balkanhalbinsel

clm alatt az orosz vezérkarnak e háborúról írt

hivatalos munkáját.

Kraich, a Rajna jobboldali 65 km. hosszú mel-

lékfolyója Badenben, Németországban.

Krailsheim (Craüsheim),iává&i székhely Jagst

württembergi kerületben, a Jagst partján, (i9io)

5723 lak., sör- és brgyártással, cement- és gipsz-

tárgyak készítésével ; szép városházzal (a XVI.

pz.-ból), 71 m. magas toronnyal.

Krain, Krajna hercegség (1. o.) német neve.

Kraina (Krajina), kerület Szerbiában a Duna,

Timok és Pek folyók közt, 3259 km* területtel,

(1911) 113,128 lak., székh. Negotin,

Krainburg (Kranj), város, K. krajnai kerületi

kapitányság székhelye, a Kanker és Száva össze-

folyásánál, 385 m. magasságban, (leio) 2579, na-

gyobbára szlovén lak. K. régente a krajnai határ-

grófok lakóhelye volt, régi várral (Kieselstein).

Fgimnáziuma van.

Kraj, adók. Zágráb vm. zágrábi j.-ban, (i9io)

1717 horvát lak. ; u. p. és u. t. Savski Marof.

Krajcár, a XIII. sz.-ban elször Tirolban vert

aprópénz, melyet a rajta lév kereszt után kö-

zépkori latin nyelven crusatm-, cruciatus-, cruci-

fer- vagy crmiger-nQ\i neveztek, amibl a német
Kreuzer és a magyar K. lett. A K. mindenütt a

forintnak bizonyos része volt és rendszerint réz-

bl verték, csak a bajor K. volt ezüstbl. Nálunk
a XVIII. század végén és a XIX. század elején a

sájn-K. volt, mint a sájn-forint Veo"*^ része ; ké-

sbben forgalomba jött a kouveiicis K, mint a

megfelel forint Veo^^d része, 2Vii sájn-K. tett egy
konvenciós K.-t. 1858-ban az osztrák értékkel

együtt forgalomba jött az osztrák érték K., mint
a megfelel forint századrésze. A K.-t és fél-

krajcárt a m. kir, pénzügyminiszter 1897 níáj.

23. kelt rendeletével vonták be.

Krajcsik János, egyházi író, szül. Baánban
iTrencsén vm.) 1804 jún. 10., megh. Nyitrán 1890.

Több helyen való segédlelkészkedésutánPalugyay
Imre püspök udvarához került és már 1841. kano-
nok lett. 1845-ben zoborhegyi apát, késbb nagy-
prépost és címzetes püspök. Számos vallásos
könyvet fordított. Önálló nagyobbszabású mun-
kája : Jus ecclesiasticum practicis rationum mo-
mentis illustratum (2 kötet, 1854—57).
Krajina ^ rörö/:-Jíorr«<orír2í«(7),Bosznia ÉNy.-i

része Horvát-Szlavonország, Banjaluka és Trav-
nik közt. Fhelye Bihács.

Krajina, kerület Szerbiában, 1. Kraina.
Krajna, 1. adók. Verötize vm. nasici j.-ban,

(1910) 240 szerb és horvát lak. ; u. p. Orahovica,
u. t. C'acincl. — 2. K, község, 1. Karaj.
Krajna (Ckimia, Krain ; térképét 1. Karin-

tia cikknél), hercegség és az osztrák biro<lalmi
tanácsban képvi.selt tartományok egyike Karin-
tla, Stiria, Horvátország, Isztria és Görz-Gra-
dlska közt, 9955 km« területtel. Felülete: K.-t

részben az Alpok, részben a Karszt takarja, me-
lyek közt választó vonal az Idria, Laibach és

Száva völgyei. Az É.-i határon Karintia fell a
Karavankák, Stiria felöl a Sannvölgyi Alpok
húzódnak (Grintouz 2559 m.). ÜNy.-ra van a
Juli-Alpok Terglou-csoportja (Tirglav 2864 m.).

A barlangokban és földalatti vizekben gazdag
Karszthoz tartozik a Birnbaumi-erd (Nanos 1300
m.), a Piuka Planina (Javornik 1266 m.) és a
krajnai Schneeberg(1796m.). A tartomány DK.-i
részét a vend határgrófság fensíkjai foglalják el,

egyik része a Hornwald (Hornbühel 1099 m.). A
horvát határon a Gurkkal egyközüen az Uszkók-
hegység húzódik. A Karavankákban fontosak a
wiu'zeni, loibli és kanki hágók. 60-nál több nagy
barlangot tártak fel K.-ban, amelyek közt leg-

kiválóbbak az Adelsbergi-, a Magdolna-, a Pla-

ninai- és a Szt. Lrinc-barlang. Kisebb lapályai

is vannak, a legtermékenyebb a Gurki-mezó és

a Laibach körüli lapály, a nagyrészt lecsapolt

Laibachi-láppal. Vizei részint az Adriai, részint

a Fekete-tenger környékéhez tartoznak. Föfolyója

a Száva, a Wurzi- és Wocheini-Száva össze-

folyásából ered.fölveszi a Kankert, a Feistritzot,

a Zayert, Laibachot és a Gurkot a Temenitz-cel.

Az Idi'ia és Wippach itt erednek, de csakhamar
átlépnek a partvidékbe ; DNy.-on folyik a Rjeka.

Az Alpok közt vannak a Weissenfelsi-, a Wurzeni-,
a Veldes- és a Wocheini-tavak, a Karszt-vidéken
pedig a híres Zirknitzi-tó. Éghajlata fels K.-

ban zord alpi jelleg, többi részeiben enyhe, leg-

hidegebb a Karszt vidéke. Laibach évi középhö-
mérséklete 9'4<', Rudolfswerté 9'8": az évi csa-

padék Laibachban 1420 mm. A zivatarok

gyakoriak (Adelsbergben évenként 45). 1895 ápr.

14. K.-t, de fleg Laibachot, ers földrengés pusz-

tította.

A lakosság száma 1830. 425,959, 1910. pedig

525,995 (1 km^-re 53) volt, 94«/o szlovén, ö-6<'/»

német, kevés horvát és olasz vagy ladin ; tiil-

nyomóan katolikusok.

Mezgazdaság. Földmívelése, állattenyésztése

a szükségletet nem fedezi. K. 95-6*>/o-a termékeny,
ebbl 44-4«/o erd, 15»/o szántóföld, a többi rét és
legel, évi (1909) termése 247,000 hl. búza, 116,000
hl. rozs, 91,000 hl. árpa, 150.090 hl. zab. 215,000 hl.

kukorica, 2.050,000 hl. burgonya, 150,250 hl. bor,

783,000 nimázsa lóhere ós széna, 3600 mmázsa
len. Igen fontos gyümölcs-, méz- és selyemter-

melése, , valamint nagyhozamú az erdgazda-
sága. Állattenyésztése nem nagy jelentség;
lovai kicsinyek; sertés és házi szárnyas ki-

vitele van. A vadászat jövedelmez. A mezö-
gazda.«5ágnál jelentékenyebb a hámjászat , fóbb
termékei : a vas, higany és Sagor mellett a barna-

szén. Idria Almádén után Európa leggazdagabb
higany-bányája. 1906-ban a lányászat terméke
(mmázsákban): 901,432 higanyérc, 5716 higany,

20,787 ólom, 6847 cink, 21,315 mangánérc és

3.111,710 barnaszén 4'/-, millió K. értékben. Az
ipar fejletlen. Elterjedt a vá.szonszövés és durva
csipkék készítése ; vaseszközöket, faárukat, kö-

és cserépedényeket gyártanak. Cinóber-, lpor-,

gyufa-, enyv-, p<')tkávé- és acélárúgyárai vannak.
Átmen kereskedelme van, amit a déli vasút vo-

nalai, a tarvis-laibachi államva.'íúti vonal és ki-
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>*i<h helyiérddiú vaéutai (öMxeeen ö08 km.)
ütaoak elö. OkUstátügyH 2 papnövelde. 7

j iniiázimn, 2 roáliskoU, 4 tanító* éi tanitóoö-

képzó, 400 nép- és polgári k^kola, 8 kereekedelmi.

MQ ipar-, 6 mezgazdasági, 1 állatorvosi és egy
Ubbai-^kola 8z<)l?álj:^k. K. aUutmáitya 1861 febr.

2G-rúl kelt. a tartományi gyflíés tagjai a laibachi

érsek és a 6 évre választott 36 követ : a nagy-
birtokosok 10. a városok és iparos helyek 8,

a laibachi kereskedelmi és iparkamara 2 és a
községek 16 taggal vannak képviselve. A bécsi

iinxlalini tanáosba K. 11 képviselt killd. Köz-
ii:a/L:ita-iIag Laibach városra és 11 kerületi )ía-

iiitiuivs;urra van felosztva:
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Ktakö (Krakkó, Kraków, Krakau, Gracovia),

város és vár Galíciában, Lengyelország egykori

fvárosa és királyainak temetkez helye, a Visz-

tula balpartján, 1850. megnyitott híd köti össze

Podgorzóvel, (i9io) 151,886, nagyobbára lengyel

lak., paspökség, ker. kapitányság, rendrigazgató-

ság, másodfolyamodásü bíróság, pénzügyigazgató-

ság, bányakapitányság, ipari és kereskedelmi ka-

mara és az 1. hadtostparancsnokság székhelye

:

br-, gépgyártással, posztó-, viaszgyortya-, gyufa-

készítéssel, hentesiparral, sörgyárral, gzmalmok-
kal ós olajkészítóssel. Állat-, fa- és gabonakeres-

kedelemmel, tojás- ós vajkivitellel. K. a Visztula

ós Rudava összefolyásánál tágas síkságon épült.

Legkiválóbb ópiUete a Wawel hegyen a székes-

egyházzal egybeépített királyi kastély, amelyet

(XIV. sz.) Nagy Kázmér alapított, nagyobb része

II. Ágost idejébl való ; 1610-ig a lengyel királyok

székhelye, okkor III. Zsigmond Varsóba tette át

székhel5'ét. 1846 óta kaszárnya ós katonai kórház.

Keleti oldalán a gót székesegyház 1359-bl való,

a lengyel királyok és hsök temetkez helye. A
királyi kriptában nyugszik a 3 legnagyobb len-

gyel hs is : Szobieszki János, Ponyatovszki József

ós Kosciuszko Tádé. A mellékkápolnákban látha-

tók: Potocki Vladimír szobra Thorwaldsentöl

;

János Albert és Nagy Kázmér síremlékei (Veit

Stosstól) ; a vörös márványból készült királyi trón,

Báthory István ós III. Szobieszki János sírem-

léke ; ezüst koporsóban a Boleszló király által

(1079) az oltár eltt meggyilkolt Szt. Szaniszlónak,

Lengyelország védszentjének földi maradványai
vannak. K. többi temploma közül kiválóbbak : a
gót Mária-templom (a XIII. és XIV. sz.-ból) óriási

foltárral és kereszttel (Veit Stosstól), a domini-

kánus-templom Buonaceorsi (Callimachus) huma-
nistának, I. Zsigmond király neveljének bronz-

sírlapjával (Vischertl) ; a feroncrendi-templom (a

XIII. sz.-ból) Jagelló Vladiszlav síremlékével. A
köztér legnagyobb épülete az ú. n. Sukiennice,

a nemzetimúzeummal, Matejko,Siemiradzki (Nero

ég fáklyái) s több lengyel mvész képeivel és

egyéb mkincsekkel ; itt van az állandó képtár.

Jelentékeny épületei még : az egyetem, Ksiezarski
tervezte (1881—87) gót épület, szép aulával, régi-

ségtárral, mtörténelmi gyjteménnyel; a Szt.

Anna-templom Copemicus síremlékével; a len-

gyel színház ; a tudományos akadémia ; a Czar-

toryski-muzeum kép- ésmvészeti tárgyak gazdag
gyjteményével (Rembrandt, Rafael, Lionardo
képeivel) ; a Florián-kapu, a régi erdítmények
egyedüli maradványa: a Floriántemplom XII.

sz.-beli szép szárnyas oltárral. A várost körülvev
új erd 1902. készült, sugara 8 km. A belvárost
a következ külvárosok fogják körül : Stradom,
Piasok, Kleparz, Wesola és Kazimierz. A tudo-

mányos és kulturális intézmények közül a kiválób-
bak : a régi európai hír JagoUo-egyetem, amely-
nek alapját 1364 máj. 12. Nagy Kázmér vetette
meg, a X\ . sz.-ban a csillagászati ós humanisz-
tikus tudományokat ápolta és évente 8000 hall-

gatója is volt ; késbb hanyatlott, 1817. újra szer-
vezték; 1870 óta a tanítás nyelve a lengyel:
1911— 12-ben 128 tanár mködött benne és 3404
hallgatója volt. Az egyetemhez tartozik a csillag-

vizsgáló ós a botanikus kort. K. a lengyel tu-

dományos akadémia székhelye, van szépmvé-
szeti iskolája, 4 gimnáziuma, leánygimnáziuma,
2 reáliskolája ós 2 tanítóképzje (férfi és ni), m-
ipari és kereskedelmi iskolája, irodalmi-, zene-

egyesülete és egy konzervatóriuma. K.-tól 3 km.-
nyire ÉNy. felé van a 34 m. magas Kosciuszko-

domb, amelyet 1820—23. Kosciuszko emlékére a
lakosság hordott össze. 1855-ben az ersséggé
átalakított Bronislawa hegj'tl D.-re Podgorze
mellett van a Krakus-hegy (276 m., háromszöge-
lési pont), amelyet a monda szerint Krakusnak (v.

Kroknak)a város hagyományszerinti alapítójának
emlékére ugyancsak a lakosság hordott össze.

K. története. K.-t a lengyel hagyomány szerint

a mesés Krok fejedelem alapította. /. Boleszláv
király (992—1025) itt püspökséget alapított s

azóta K. jelentsége egyre emelkedett. A tatárok

1241. elpusztították, de német bevándorlók új

virágzásra emelték. Lokietek Llászló^ía\y 1320.

székvárosává tette s azóta a lengyel királyok ko-

ronázó és temetkez helye lett. Nagy Kázmér
1364. egyetemet alapított itt, moly a XV, sz.-ban

nagyon felvirágzott és sok magyar ifjú is láto-

gatta. III. Zsigmond (1587— 1632) Varsóba tette

át székhelyét, de K. az ország második fvárosa
maradt. 1655. X. Károly svéd király, 1657 márc.
20. pedig //. Rákóczi György erdélyi fejedelem
szállta meg. Lengj^olország harmadik felosztása-

kor 1795. K. Ausztria birtokába jutott, de már
1809. át kellett azt engednie a Varsói 'nagyJier-

cegség számára s ahhoz tartozott 1814-ig.

A K.-i köztársaság (1815—46). A bécsi kon-
gresszus 1815. K. városát környékével (1220 km*)
együtt semleges államnak nyilvánította Ausztria,

Oroszország és Poroszország védnöksége alatt.

A kis államot 8 tagú szenátus, élén egy elnök-

kel kormányozta. Az 1830—31-iki lengyel fel-

kelés leverotése után igen sok lengyel menekült
ide s ezóta K. lett az új lengyel forradalmi törek-

vések középpontja. Már 1836. felkelés tört ki itt,

melyet osztrák és orosz csapatok hamarosan el-

fojtottak. 1846 elején újabb forradalom támadt,

melyet Benedek alezredes vert le osztrák csapa-

tokkal. Erre 18^t6 nov. 6. a három véd állam
megegyezett abban, hogy K. Ausztriába kebelez-

tessók. 1849-ben az új birodalmi szervezés alkal-

mával K. Galicia királyság alkotórésze lett.

Irodalom. Essenwein, Üie mittelalterlichen Kunstdenk-
male der Stadt Krakaa, Leipzig 1869; Bacber, Die altea
Zunft- u. Verkehrsordnungen der Stadt Krakau, Wien 1889

;

österreichisches StSdtebuch, IV.. u. o. 1891; Ssojsk-i, 8tor>-

Krakow, K. 1901.

Krakovány (azeltt : Krakován), kisk. Nyitra
vm. vágújhelyi j.-ban. (i9io) 910 tót lak. : u. p.

Vágterbeto, u. t. Verbó.

Krakoviák (Cracovienne), »/4-es lengyel tánc :

nevét Krakó városától kapta, minthogy ennek vi-

dékén lejtették leginkább. Jellege a súlytalan

ütomrészén felbukkanó gyakori hangsúlyozás ós

a srn alkalmazott szinkópa-képlet. A mze-
nébe Chopin ültette át.

Kraków, Krakó (1. o.) lengyel neve.

Kraku-AIm&s, hegység Krassó-Szörény vár-

mogy»«lion, 1. Almás-hegység.
Krakoska, lapos lengyel sapka.

Krakúzok, lengyel könny lovasság, melyet
üminski tábornok szervezett Krakóban 1812. óa
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Krakus mitikus lengyel fejedelem nevérl neve-

zett el. 1830-ban a felkel lengyelek ösBzee újon-

nan alnkitott lovascsapatait IC-nak nevezték.

Kral (szláv) a. m. király. A törökök általában

K.-imk nitiiuljuk az összes uralkodókat, mellette

ismerik a iimi;yar hatás alatt átvett *csasszai»
szót, ami kuriilbelül Zsi^'moud kora óta a magyar
király megkülünbozteteime. — Kraljevks a. m.
királyti.

Ki^, a kaflerekuél és hottentottáknál kerítés-

sel körülvett kunyhót'soport. Megfelel a nálunk is

dívott zárt falvaknak. Rendcsen ez is korben
fpüit.

Kral, Jankó, tót költ, szül. Liptószontmíklósün

1822 úpr. 24., niegh. .^ranyosmaróton 1876 máj.

23. 1H48-I)an a totajkú lakosságot fegyveres fel-

kelésre akarta birni, azonban elfogták. Rövid id
múlva kegyelmet kapott. A Bach-rendszer alatt

Znióváralján szolgabíró, a rendszer bukása után
-Aranyosmarótou ügyvéd volt. Lírai dalokat írt,

melyek egy része mint népdal ment át a nép aj-

kaira, írt balladákat és románcokat is. V. ö. J.

Vlcek, VorSo Janka Krála (1883), a költ élet-

rajzával és bibliográíiával.

Králikia>5, jogi író, szül. Pesten 1849 okt. 11.,

megh. Foz.Síinyban 1918 júl. elején. Tanulmányai
végeztével 1874. ügyvéd lett Budapesten. Az
igazságUgyminiszter K. munkálkodását a tör-

vényelkészítés terén többször igénybe vetto.

Mvei : Ax eskü a polgáriperben (Budapest 1879)

:

A csdtörvény (u. o. 1881, 3. kiad. 1904) ; A ma-
gyar iigycédség : Az ügyvédi kar (u. o. 1903, 2

köt.): Jogi dolgozatok 187—1905 (u. o, 1905);

A magyar ügyvédség; Az ügyvédség múltjából
(1. köt.) ; Ajz Árpádok kora (u. o. 1906) ; Görgey
és Kossuth (u. o. 1906).

Králiky, város, 1. Grulich.
Kralingen, régebben önálló németalföldi köz-

ség, 181)5 uta Rotterdamhoz tartozik.

Kraljeva Velika, adók. Pozsoga vm. novskai
j.-ban, MOioi 785 horvát lak. ; u. p. ée u. t. Lí-

p«)vljani.

Kraljevcani, adó- és polit. közs. Zágráb vm.
glinai j.-ban, (i9io) 302 szerb és horvát lakossal

;

vasútállomás távíróval, postahivatal.

Kra^evci, adó- és polit. közs. Szerem vmegye
rmnai j.-ban, ii9io) 1093 szerb lak. ; vasúti meg-
állóhely, u. p. és u. t. Ruma.

KraJjevec, adó- és polit. közs. Várasd vmegye
klanje<'i j.-ban, (iwo) 1445 horvát lak.

;
postahiva-

tal, u. t. Klanjec.

Kraljevica, község, 1. Portoré.
Kraljevic Marko. 1. Marka Kraljevie.
Kraljevics (szláv) a. ra. királyfi.

Kraljevina, szóllófajta, 1. Kralovina.
Kraljevo (1881-ig Karanovac), falu Rudnik

szerb kerületben, az Ibar balpartján, 3*5 km.-nyire
a Moravába való torkollásától, a cicái püspök
székhelye, kb. 5000 lak., mezgazdasági iskolá-

val. K.-tól 3 km.-nyire van a diai kolostor, a
szerb királyok koronázási templomával.

Kraljev Vrh, adók. Zágráb vm. stubicai j.-ban,

(1910) 902 horvát lak. ; u. p. Bistra, u. t. Dolnja
Stubica.

Krall, Jacob, osztrák egyiptológns, szül. Vo-
loscában 1857 júl. 27., megh. Bécsben 1905 ápr.

27. 1900. Béosben az egyiptológia rendes tanára
lett. .Munkái: Die Kompoeition und Schicksale
des .Mtinethonisehen Gescbicbtswerkes (1879);
Studien zur Gesehichte des altén E^^ptens (1890
— 1891,4 rész); Die etruskischen .Mnmienbínden
des Agramer Natioual-Museums (1892); Kopti-
sche Texte, I. (Corpus Papyronmi Raineri, Ral-
ner fherceg gyjteményének 2. kötete, 1895);
Demotische Lesestücke (1897—1903., 2 rész);

Grundriss der altoríentalischen Geschichte 1.

(1899).

Kralova hola, a Királyhegy (1. o.) tót neve.

Kralován, kisk. Árva vm. alsókubini j.-ban,

(1910) 550 tót és magyar lak. ; az Árva és Vág
összefolyásánál, élénk forgalommal ; posta- és
táviróhivatal. A Kassa-Oderbergi vasutból itt ága-
zik ki az Árvavölgyi vasút.

Kralovina (Kraljemna), a piros portugizi

szllöfajtának neve Horvát- és Stájerországban.
Kerek, halványpiros, vastaghéjú bogyói könny
bort adnak.
Kralup (K an der Moldau), város Schlan cseh

kerületi kapitányságban, a Moldva balpartján,

vasút mellett, (i9io) 5848 lak., vasmüvek, sör-,

cukor-, kémiai gyárak, gzmalom és fakeres-

kedés. Közelében .Mühlliausen falu, felette a Lob-
kowitz-hercegek XVI. sz.-beli várkastélyával.

Dvorak Antal zeneszerz születési helye.

Kramaf (ejtad: kramarzs), Karel, osztrák-cseh

politikus, szül. Hochstadtban (Csehország) 1860
dec. 27. Jogot tanult Prágában, Strassburgban és

Parisban. Hazatérve hírlapíró lett és megalapította
Prágában a CVwíC. napilapot.l 891-ben jutott az osz-
trák képviselházba, hol az ífjú-csehek egyik ve-

zére lett; 1897. a képviselház alelnökévé vá-

lasztották és Abrahamovicz elnökkel együtt m-
ködött a németek obstrukciójának er.szakos le-

törésében. Badeni visszalépése után 1897 nov.
ó is lemondott az elnökségrl. 1911 óta az egye-
sült cseh politikai pártok egyik elnöke.

Kramberger Károly, geológus, 1. Gorjanovié-
Kramheiger.
Kramer, 1. .árnotó, német szobrász, szül.Wol-

fenbüttelben 1863 máj. 17. Tanulmányait Brann-
schweigban kezdte meg Howaldnál és a drezdai

akadémián folytatta Háhnel vezetése alatt. Szob-
rai: Luther és Melanchton (bronzrelíefek a
schellenbergí templomban); Nietzsche-szobrocska
(a weimari Nietzsche-levéltárban) ; különböz
mellszobrok, kutak, síremlékek stb.

2. K., Josef von, német szobrász, szül. Augs-
burgban 1841 máj. 26., megh. Münchenben 1908
máj. 28. A müncheni akadémián és Berlinben ta-

nult. Többnyire épületek szobrászati díszítésével

foglalkozott, készítette többek között a mün-
cheni Luitpold-kávéház rokokódiszét.

Kramer, Adolf, 1. Kraemer.
Krameria L. (nSv.), a Legumino.sae (Hüvelye-

sek) Caesalpinioídeaealcsaládjába tartozó génusz;

12 faja Amerika meleg részein honos félcserje

vagy fü. A A', triandra Ruiz et Pav. vörös virá-

gaival és ezüstös leveleivel szép, gyakori növé-

nye a perui és bolíviai Andoknak. Gyökere és en-

nek kérge a ratanhiagyökér (v. kéreg, radix és

cortex ratanhiae). k ratanbla csersavtartalmánál
fogva összehúzó szer (pl. vérzésnél), készítenek
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bollo fogport ós szájvizet, piros forrázatával a

bort festik ós hamisítják. Más K.-fajok gyökere

is használatos : K. ixina L. (szabaailla, kolum-

biai V. antillai ratanhia), K. argentea Mart. (pá-

rái V. braziliai ratanhia) ; Európába hazájukból

kerül a gyökór, különösen az elsó fajé.

Krammer, 1. Ferenc, prépost-kanonok, teo-

lógiai író, szül. Gajáron (Pozsony vm.) 1748 dec. 3.,

megh. Nagyszombatban 1818 okt. 22. ó volt

az esztergomi kanonokok közül az utolsó, ki a
nagyszombati menhelyen halt meg. Mvei : In-

stitutionos Históriáé Litterariae Theologiae (Buda

1783, folytatása Pozsony 1785) ; Institutiones His-

tóriáé Litterariae Theologiae Dogmaticae (u. o.

1787) ; Fragmentum Isagogicum etc. (Nagyszom-
bat 1814, II. kiad. 1824) T Fragmentum secundum
(u. 0. 1814) ; Fragmentum tertium, quartum, quin-

tum, sextum (1814, 1817, 1818). E fragmen-
tákat német nyelvre Binterim (Düsseldorf 1851)
fordította le, ki elszavában említi, hogy e tárgyú,

ehhez hasonló munkák a gazdag német irodalom-

ban nincsenek, V. ö. Zelliger Alajos, Egyházi írók

csarnoka.

2. K. József, pedagógus, sz. Mágocson (Baranya
vm.) 1858 nov. 18. 1906 óta Pozsonyban az állami

polgári iskola igazgatója. Számos pszichológiai,

pedagógiai és iskolaszervezési tanulmányt írt

különféle szaklapokba. Fbb mvei tankönyvein
kívül : A kérdés jelentsége a nevelötanitáshan
(Budapest 1905); A lecketanulás és a szorgalom
(u. 0. 1906) ; A Jiázi nevelés fbb irányelvei (Po-

zsony 1910); Öntevékenységre és önállóságra
való nevelés (Budapest 1911) ; Az iskolai kert a
biológia tanításának szolgálatában (Pozsony

1913).

3. K. Teréz, operaénekesn, szül. Budapesten
1868 aug. 2. Az énekbon Bellovics Imre (1. o.) volt

a mestere. 1888-ban a lipcsei opera tagja lett,

1900. a drezdai opera els énekesnje. 1902

—

1911-ig a budapesti Operaháznak volt tagja.

1899-ben Weintraub (Vágó) Lipót boroszlói kar-

nagy neje lett. Szerepköre magában foglalja a
di'ámai ós a koloratur, az olasz ós a wagneri
operák szopránszerepeinek nagy részét. Legneve-
zetesebb alakításai : Elisabeth, Vénusz, Szilágyi

Erzsébet, Melinda, Szulamit (Sába), Adelhaid
(Götz v. Berlichingen), Rosalinda (Pledermaus),
Aida, Tosca, Berta (Próféta), Kundry (Parsifal,

1914).

Krampács, 1. Csákány.
Krampampuli, meleg, édes, fszeres ógettbor

(pálinkii), ogy neme a grognak.
Krampusz, l. Liica.
Kramszkoj, Iván Nikolajevics, orosz fest,

szül. Vorones kormányzóságban 1837., megh.
1887 ápr. 6. A szenti)étorvári mvészeti aka-
démián tanult. Legkiválóbb történeti és genre-
képein kívül korának híres költirl és mvészei-
rl készített képmásainak hosszú sora is a moszk-
vai Tretjakov-képtárban van.
Kr&n (kerán, kirán), perzsa ezüst pénz = ^

toman = 40 sabi. Különböz változtatások után
értékét 1877. állapították meg végleg, az 1 fr.

ezüstérem alapul vétele mellett, így értéke 0952
kor.

Kranach, Lukas, 1. Oranach.

Krancsevics Drojgomir, hegedmvész, szül.

Pancsován 1847. 1869—73-ig külföldön hangver-
senyezett. A XIX. sz. 70-es éveiben vonósnégyes-
társaságot alapított Budapesten, ahol a m. kir.

Operaház hangversenymestere volt.

Krane, Anna, bárón, német regényíró, szül.

Darmstadtban 1853 jan. 26. Vallásos tárgyú re-

gényei, melyek közül nem egynek maga Jézus a
fhse, ers történeti érzékrl tanu.skodnak. M-
vei: Miirchen (1890); Von der Palette (1894);

Sybillo (1900); Vom Menschensohn (1907) ; Magna
Peccatrix (1908) ; Das Licht u. die Pinsternis, Le-

genden (1910); Wie der König orschrak (1911);

. . , es ging ein Sáemann aus zu sáen (1911).

Magyarul megjelent : Az ember fiáról (fordította

Hodács Ágost, Budapest 1911) ; Magna Peccatrix

(ford. megnov. nélk., u. o. 1911).

Kranichíeld, egykori thüringiai grófság és vá-

ros ; eredetileg Alsó- és Fels-K.-re oszlott s a

XV. sz.-ban Reuss hercegnek jutott bü'tokába.

1826-ban a gothai hercegség kettéosztása után
került a weimari és meiningeni hercegek kezébe.

Maga a grófság területe Szász-Weimar és Szász-

Meiningen hercegségekhez tartozik. K. város ez

utóbbi hercegség területén fekszik s lélekszáma

(1910)5140.

Kranidion, város Argolisz félszigetének DK.-i
végében, a Poloponnezuson, kb. 7000, nagyob-
bára albán lak., parti hajózással és szivacshalá-

szattal.

Kraniofor (kraniopkor, gör.) a. m. koponya-
tartó {l 0.).

Kraniográf (kraniograph, gör.), 1. Koponya-
rajzolás és üephalograph.
Kranioklaszt (Simpson, Braun)., szülészeti

míiszer, moly a magzat megfúrt koponyájának
összozi'izására és kihúzására szolgál. Egyik szára

a koponyában bent van, a másik kívül az arcon
fekszik. Van három szárú K. is. L. Kraniotoniia.
Kraniológia (gör.) a. m. koponyatan (I. o.).

Kraniológus (gör.) a. m. koponyavizsgálattal
foglalkozó, koponyabúvár, 1. Koponyatan.
Kraniometria (gör.) a. m. koponyamérés (1. c).

Kramoszkópia (gör.), koponyaszemlélet vagy
leíró koponyatan, a koponya alaki (morfológiai,

anatómiai) jellegeinek vizsgálatával foglalkozik.

L. Koponyatan.
Kraniota (állat), 1. Craniota.
Kraniotábesz, 1. Angolbetegség,
Kraniotomia (kefalotomia, gör.), szülészeti

mtét, a még meg nem született s lúásként vi-

lágra nem hozható magzat fejének megkisebbi-
tése, bármi módon. Történhetik vagy a fej meg-
fúrásával (perforáció, tropanáció) vagy anélkül

a fej összezúzásával (ki'anioklázis, kraniotrip-

szia). Vagy önálló mtét v. a magzat teljes föl-

darabolásának (oinbriotomia, 1. o.) része.

Kraniotrigonometria (gör.) a. m. koponya-
háromszögtan. Megalapítója Klaatsch Hermann
boroszlói egyetemi tanár, világhír antropológus.

L. Koponyaniérés.
Kranj, város Krajnában, 1. Krainhurg.
Kranjgevic, Silvije Slrahimir, horvát költci,

szül. Zonggbon 1865 febr. 17., megh. Sarajevó-

ban 1908 okt. 29. Szerkeszt, tanár, késbb tan-

felügyel lett. K. az újabb horvát költkközöttelis-
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merteneL^ helyen álLVeraeitöbbkötetben jelentek

meg ée pedig : Boeark inje (elégiák, Spalato 1885);

Uskoace-el^je (Uszkók elégiák) és Trzsji (Vo-

naglások, Zágráb 18^);Prvi grijeh (Els bún,

atteg^kns költemény 3 részben, u. o. 1893).

Hátrahaíryott vorsoit a zágrábi horvát írók egye-

sOlete adta ki áiaz^ kiadásban (Zágráb 1909).

Krannon, ókori görög város Thesszália köze-

pén ; n)mjai HadaUári mollott. \ lamiai háború-

ban 322. Kr. e. itt csatázott Antípatros az athé-

niekkel és azOvetaégeseikkel.

Kranz fCr<m?>,faln és látogatott tensreri fürdó

Könlgsborg pon>sz kerület Fischhausen janisá-

ban, a Keleti-tenger partján, vasúttal, evangéli-

kus templommal, lazac-halászattal és füstöléssel.

(19101 2570 lak.

Krao. ft>ldázoros, 1. Kra.
Krao, állítólag eg>' sziámi hivatalnok leánya,

aki arról nevezetes, hogy testét süni szór bo-

rítja. A mnlt század

80-as éveiben nagy fel-

tnést keltett s Európa
nagyobb városaiban

mutogatták, mint nia-

jomembert, ösízekötó-

kapcsot (nüssing link)

az emberi és áüati tí-

pus között, mlg Vir-

chon- és Bartels Ber-

linben megvizsgálták
a leányt s kimutatták,

hogy ez nem más, mint
az egész testre kiter-

jed ú. n. általános

túlszröfíség (Hypertri-

chosis universaliíi, 1. Hipeitn'rhózLs} egyik esete.

Krapac János, püspök, szül. Karlovacban 1848
jún. 19. Pappá szentelték 1866. Tanulmányait a
budapesti tud. egj'etemen végezte, hol teológiai

doktorátust is szerzett. Papi pályája nag>' részét

a zágrábi káptalanban töltötte. 1898-ban nándor-
fehérvííri és szemendriai püspök, 1910ápr. 7. óta

boszniai v. diakovari é.-; szerémi püspök. 1912-ben
megkapta a bels titkos tanácsosi méltóságot.

Krapi, Johann Liidwig, német utazó, szül. De-
rendingenben 1810 jan. il., megh. Komthalban
1881 nov. 26. Mint hittérít mködött 1837-54-ig
Abessziniában é.sMombaszban, Erhardt és Rebman
társaival több utat tett és elsknek állapították

meg, hogj' .\frikában az egyenlít körül uagj*

tavak és hóval borított hegj'ek vannak. Útleírása

:

Reisen in O.stafrika 1837—1855 (Komthal 1858).

Ttibb afrikai nyelvészeti mvet is írt.

Krapina, adó- és polit. község Várasd vm. K.-i

j.-ban. (1910) 4430 hon'át lak.; a járási szolga-

bírói hivatal széke, van járásbírósága és adóhiva-
tala, kir. közjegyiöaóge, algimnáziimaa, takarék-
pénztára, vasúti áUomáBa, poéta- és táviróhivatala

és telefonállomása. Neveietesebb épületei a XV.
sz.-ban épült gót székesegyház s a ferencrendi

kolostor. K. romokban heveró nagy vára Hon'át-
ország történetében nagy szerepet játszott ; már
1193. említik; Z.<igmond király 1397. a CUlei-

osaiádnak ajándékozta, mely kihaltáig birta.Utóbb

Korvin Jánosé volt : 1523. Keglevics Péter hor-

vát hadvezér nyerte el, kinek utódai ma Is bírják.

Krao.

Krapotkln

mégfíaj Ljndevit horvát iró szülhelye. L.

Krapinai lelet.

Krapinai lelet. Krapina (l.o.)kö«ógt61 ÉNy.-ra.

a Krapinia patak jobb oldalán fekv Husnjakovo
hegy lejtjén 189y-ben Gorjannvié-Kramberíjer
Károly (1. o.) zágrábi egyetemi tanár egy barlan-

got fedezett fel, melyet a Krapinica patak vájt ki

még akkor, amidn 25—30 m.-rel mai szintje

felett folyt. A barlangot a díluviális sember lakó-

helyül használta, késbb azonban a lehulló tör-

melék teljesen kitöltötte. Kramberger 190&-ig

folytatta a barlang kiásását s 9 tzhelyet talált.

A tzhelyek körül több mint 500 drb. emberi
csontváztöredék került el, Rhinoceros Merckii,

barlangi medve, Bos primigenius stb. csontjainak

társaságában. Az emberi csontok legalább 10
egyén csontvázából valók s a 1 • , éves gjermek-
töl a 40 éves felnttig minden korú és nem
egyén elfordul közöttük. Jellemz, hogy a cson-

tok legnagyobb része törött és pörkölt állapotban

találtatott s a hosszú csontok azonos módon a vel
kedvéért fel voltak hasítva, ami azt bizonyítja,

hogj- a krapinai sember (Homo Krapinensis)

kannibál volt. A csontok tudományos vizsgálata

arra az eredményre vezetett, hogy a krapinai s-
emberek ama legrégibb diluviális emberi típushoz

tartoztak, melyet Homo primigenius neander-

taliensis-nek nevez a tudomány. Kramberger
több tipust vélt a csontvázak között felfedezni,

Schwalbe azonban kimutatta, hogj- a krapinai

emberc-sontok jellegei mind a neandertali tipus-

variáció körébe esnek. A K. korát Kramberger és

Hoernes a keszközök megmunkálása s a kísér
fauna alapján a Mousterien, újabban azonban
Obermeifer-rel együtt mind^öbben a kési Chel-

léen kultúraszakba teszik. V. ö. K. Gorjanovic-
Kramberger, Der diluviale Mensch von Krapina
in Kroatien (Wiesbaden 1906). L. még sember.
Krapina-Teplicz (Krapinske-Toplice), adó- és

polit. község Várasd vm. pregradai j.-ban, (i»io)

1243 horvát lakossal, vasúti állomással, posta- és

táviróhivatallal és telefonállomás.<al. K. Horvát-

Szlavonország legjelentékenyebb fürdi közé tar-

tozik; az itt fakadó források tiszta hévvizek
(41—43« C), zárt völgyben (152 m.) fakadnak. A
nagy fürdházban s a többi épületekben 200 szoba
áll a fürdvendégek rendelkezésére. A fürdk
tükör- és kádfürdk. Leginkább köszvény, reuma,
idült br- és idegbajok ellen használják jó sikerrel.

A fürdhöz szép park csatlakozik. A vasúti állo-

mástól 1 órányira fekszik. A fürd Aquae Jasae
név alatt már a rómaiak idejében ismeretes volt.

Krapivna. orosz város. 1. Tula, 1.

Krapje, adó- és polit. község Pozsega vmegye
novskai j.-ten, (19101 1080 horvát lak., postahiva-

tal, u. t. Jasenovac.

Krapotkin (Krnpotkin), PUerAlexdevics, her-

ceg, orosz földrajzi tudós és forradaunár, szül.

.Moszkvában 1842 dec. 9. a l^régibb orosz föne-

me:^i családok eg>ikéböl. Mintán a hadseregbe lé-

pett, az Amur-kozákok hadosztályában szolgált

Szibíriában. Visszatérve Szent -Pétervárra, a
mennyüiégtani tudományokat hallgatta s egyút-

tal az ottani földrajzi társaság jegyzje lett és a
Reclus szerkesztése alatt megjelen Géographie

Universelle számára megírta Oroszország föld-
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rajzát. 1872-ben Belgiumban és Svájcban uta-

zott ; ez alkalommal megismerkedett a szocializ-

mussal és nemsokára a nemzetközi liga legbuz-

góbb híve lett. Visszatérve Oroszországba, részt

vett a nihilisták forradalmi mozgalmaiban. 1874.

elfogták s börtönbe zárták, ahonnan 1875. meg-
szökött és Genfbe menekült. Itt szervezte a szocia-

lista és nihilista mozgalmakat egészen addig,

míg Genfbl és egész Svájcból ki nem utasítot-

ták. Ekkor Franciaországba ment. Egy ideig

Parisban tartózkodott, azután Lyonba ment, hol

a selyemszöv munkások között az anarchiát ter-

jesztette. 1883-ban egy véres anarchista-zendíUés

elfojtása után öt is elfogták és öt évi börtönre

ítélték, de már 1886. megkegyelmeztek neki.

Ekkor Londonba ment s azóta ott lakik. Fbb
müvei : Paroles d'un révolté (1884) : La conquéte

du pain (1888) ; L'auarchie (1898) ; Fields, facto-

ries and workshops (1899) ; Memoirs of a Revo-

lutionist (1900, magy. ford. Gergely Gyz : Egy
orosz forradalmár emlékiratai, 1912) ; Mutual aid

(1902, magy. ford. Madzsar József: Kölcsönös

segítség mint természettörvény, 1908).

Krapp (ni5v.), 1. Festéknövények, RuMa.
Krapplakk, az a vörös szín festék, amely

képzdik, ha a krapp festanyagának timsóolda^

ban való oldatát szódával telítjük ós fzzük.
KraSic, adó- és polit. község Zágráb vm. jaskai

j.-ban, (1910) 1783 horvát lak., posta-, távíró- és

távbeszél hivatal.

Krasica, adó- ós polit. község Modrus-Fiume
vm. susaki j.-ban, (i9io) 1278 horvát lak., posta-

ügynökség, u. t. Buccari.

Krasicki,J^ííocí/, gróf, lengyel költ és író, szül.

Dubieckóban 1735 febr. 3., megh. Berlinben 1801
márc. 1-i, 1767. ennlandi, 1795. gneseni érsek lett.

K, kiváló tehetségei legjobban érvényesültek sza-

tirikus és didaktikus irányú mveiben : Monacho-
machia(1778) és Antimonachomachia (1780) címíi

szatirikus eposzai a papság, fleg a szerzetesek

tudatlanságát és léha pöffeszkedését ostorozzák.

Meséiben és paraboláiban kitn humor és mélyre-

ható íllozóíla nyilatkozik meg. Hs eposza : Cho-

cimskaWoyna, az 1621 -iki események dicsítése.

Ó ismertette elször lengyel nyelven az idegen

költket : rymotwóretwie i rymotwórcach cím
munkájában, összes míivei Varsóban jelentek

meg (1878). V. ö. J. J. Kraszewski, K. Zlycie i

dziela (Varsó 1879).

Krasinski, Zygmunt, gróf, lengyel költ, szül.

Parisban 1812 febr. 19., megh. u. o. 1859 febr. 23.

Irodalmi mködését 16 éves korában Walter
Scott hatása alatt írt regényeivel kezdte meg.
Csakhamar társadalmi kérdések felé fonlult s

drámákban : Nieboska Komedya (Istentelen szín-

játék, Paris 1835) és Irydion (Paris 1836) akarta
azokat megoldani. Költeményei a lírai költészet

valódi gyöngyei. Legismertebbek : Przedswit (Lá-

tomások, Paris 1843); Psalmwiary i Psalm nad-
ziei (A ezeretet és remény zsoltárai, u. o. 1845).

Mveit rendesen álnév alatt vagy névtoleniU adta
ki 8 ezért a lengyelek névtelen költjének is neve-
zik, összes müveit T. Pini adta ki 8 köt., Pisma
Z. K. (Lemberg 1904). V. ö. J. Kallenbach, Z. K.
(Lemberg 1904) ; Klaczko J., Le Poéte anonyme
de la Pologne (Paris 1862).

Krásks, kisk. Ung vm. nagykaposi j.-ban, (1910)

424 tót és magyar lak. ; u. p. Pályin, u. t, Nagy-
mihály.

KraSkovic, adók. Vercze vm.szlatinai j.-ban,

(1910) 881 magyar és szerb lak. ; u. p. Slatinski

Drenovac, u. t. Mikleus.

Krasno, adók. Lika-Krbava vm. zenggi j.-ban,

(1910) 148S horvát lak. ; u. p. ésu. t. Szentgyörgy
(Sveti Jnraj).

Krásnohorská, Eliéka (családi néven Pschová
Elüka), cseh költn, szül. Prágában 1847 nov.

18. 1875-tl szerkeszti a feministák közlönyét, a
^enske Listy-t. A nmozgalomról munkát Irt

:

Zenska otázka ceska (A cseh nmozgalom, Prága
1881) címen. Költi müvei is politikai és társa-

dalmi meggyzdésének a szócsövei s telve van-
nak erszakos allegóriákkal. Említést érdemel-

nek : Z maje ziti (Az élet tavaszából, Prága 1870)

;

Ze Sumave (A Cseherdböl, u. 0. 1873) ; Pevec
volnosti (A szabadság dalnoka, u. 0. 1874) stb.

Krassó, folyó, 1. Karos.
Krassó vármegye, azeltt Magyarország egyik

vármegyéje, területe 5225-6 km«, lakóinak száma
(1870) 259,079, székhelye Lúgos volt. Az 1881. évi

LV. törvénycikk Krassó vármegyét Szörény vár-

megyével egyesítette Krassó-Szörény név alatt

(1. 0.). Krassó vmegye Krassófö váráról vette ne-

vét, mely a Karas balpartján emelkedett ; ma már
csak kevés falmaradvány jelöli helyét.

Krassó, közs., 1. Kiskrassó, Szamoskrassó.
Krassóalm&s (azeltt : ./oiaíc^rtj, kisk. Krassó-

Szörény vm. resiczabányai j.-ban, (i9io) 396 kras-

sóván lak. ; u. p. és u. t. Krassóvár.
Krassóbarlang (azeltt : Pestyere), kisközség

Krassó-Szörény vm. temesi j.-ban, (1910) 596 oláh

lak. ; lí. p. és u. t. Kavarán.
Krassóborostyán (azeltt : Brostyán), nagyk.

Krassó-Szörény vm. oraviczabányai j.-ban, (1910)

1711 oláh lak. ; u. p. és u. t. Oraviczabánya.
Krassóbükk, Bukorecz Krassó-Szörény vár-

megyei kisközségnek az Országos községi törzs-

könyvbizottság által javasolt neve. Bukovecz a
facsádi járásban van, (loioi 787 oláh lak. ; u. p.

Bozsor, u. t. Igazfalva-Rakitta.

Krassócser (azeltt : Czerova), kisk. Krassó-
Szörény vm. resiczabányai j.-ban, (1910) 880 oláh

és cigány lak. ; u. p. és u. t, Resiczabánya.

Krassócsörg (azeltt : Klokotics), kisközség
Krassó-Szörény vm. resiczabányai j.-ban, (1910)

1199 krassován és cigány lak. ; u. p. Resicza-

bánya, u. t. Krassóvár. Kszénbányászat.
Krassöfüzes (azeltt : Füzes), nagyk. Krassó-

Szörény vm. boksánbányai j.-ban, (1910) 2142 oláh,

magyar és német lak., vasútállomás, postahiva-

tal, táviró.

Krassógombás (azeltt: .^ri6e5<^,kisk.Krassó-

Szörény vm. temesi j.-ban, (i9io» 20O4 oláh, magyar
és rutén lak., postaügjmökség : u. t. Gavosdia.
1913-ban a rutén telep Zoltánfaliu néven elsza-

kadván tle, most lakosainak száma 1105.

Krassóhódos (azeltt : Hódos), kisk. Krassó-

Szörény vni. lugosi j.-ban, (t9to) 680 oláh lak.

;

u. p. és u. t. Boldor.

Krassószékás (azeltt : Székás), kisk. Krass^')-

Szörény vm. oraviczabányai j.-ban, (i9i0) 1058
oláh lak. ; a. p. és u. t. Kákófalva.
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Krassóazombat (azeltt: SzuJMkza). klsk.

Kraasó-SiöréDy vm. járni j.-ban, (i»io) 611 szerb

ée magyar lak. ; a. p. és u. t. Jám.
Kranó-Szdrény vármegye, hazánk Maros és

Duna közti részében ; É.on Arad vm. határolja,

melytl a Maros folyó válasstja «1> Ny-on Temee,
keleten Hányad vm. ée Románia, Ü.-en Szerbia

határolja, melytl a Duna választja el. Területe

11,074 km». K. vm. hazánk
legfaegyeeebb vmegyéi közé

tartaalk. 6.-1 réaaében a Po-

jána Roszka-hegység (1880

m.) emelkedik. .K Temes völ-

n^étöl Ny.-ra a Szemenyik-
PlesBnya-hegység terül el,

^ -xo^-^ X mely ÉK.-rl DNy. felé vonul-

^*í£iSt&wí va,B.-i részében a Szemenyikrn^j ^mmro. ^^^^ ^^ ^ ^^^ ^ PleSBUVa

cfléesban (llö9 m.) kulminál. A hegységhez Ny.
felé a Délmagjarországi Érczhegys^ (1047 m.)

caatlakoadk, melynek tagjai a Dognácskai-hegység
(809 m.> és az Aranyos-hegység (551 m.). A Néra

; I ).-rea Lokva (549 m.), Almás (854 m.) és

orsóval)- hegység (1226 m.) van : utóbbi

:i .-zerb hegyekkel együtt a Klisszura- és Kazán-
ezoroeokat alkotja. Végül a Temes- ée CJsema
v6le>elésétól keletre a vmegje legmagasabb
heg^toraege, a Godján-Szárkó emelkedik, mely-

nek leekiválóbb emelkedései a Muntye mik ( 1806
m.),Pojána Nedjei (1939 m.), Szárkó (2190 ra.),

továbbá a román határon a Gugu (2294 m.) és

tiodjíin (2229 m.); végül a Csema völgj'étól ke-

letre a Domogled (1190 m.) regényes csoportja

emelkedik.

Folyóvizekben K. vmegye igen gazdag; É.-oc

a Maros, D.-en a Duna a vmegye határát jelöli s

utóbbi Drenkovától Orsováig képezi a híres al-

dunai szorost. A Szemenyik-he^rségben ered a
Temes, mely a Szárkó-hegységbl fakadó Hideg-
íolyóval egyesülve, ÉÉNy.-i irányban hasítja a
vármegyét : mellékvizei közül a Sebes, Bisztra, a
Nadrági patak, a Néra és a Poganis a legnagyob-
bak. A Béga a Pojána Rnszka-hegyBégben ered,

eleintén é.-ra folyik, Marzsinánál Ny. felé fordul, a
Temessél két csatorna által van összeköttetésben.

A Berzava a Szemenyik-hegj-ségben ered ; elein-

tén mélyre bevágódott sznrdokvölgyben É.-ra fo-

lyik, majd ÉNy. felé fordul s Németbogsánon alul

éri el a lapályt. A Karas v. Krassó a Délmagyar-
omági firczhegységben ered, hasonló szurdok-
Qlgybm folyikB. felé Krassováig, onnan DNy.
felé. A Néra a Szemenyik aljában fakad, D.-re,

majd nagy tumyargásokkal Ny. felé folyik, avm.
DNy.-i subában a Dunába ömlik : Almás-völgy
sév alatt ismeretéé lapályszerú kitágulása ig^
termékeny a népee vid^ A Godján-hegya^ben
(már román területen) ered Csema Oi^vánál
torkollik a Dunába.

Éghajlata déli fekvésénél fogva melegebb
volna, (le a magasabb hegyek a fekvés okozta
höemelkedést eUaaeályoartk. Az évi közepes h-
mérséklet a síkságlHn kfiadebb fekv Lúgoson
llö, ellenben a hegyek közt fekv Roazkabányán
csak 8 3, Ferenczfalun 75 : Orsova és Mehádia
déli fekvésénél fogva ismét melegebb. Az augusz-

tus hfoka Lugoson 21 9, Ruszkabányán 179, st

Ferenczfalun csak 16*5; a január közepes hmér-
séklete Lugoson —11, Rofizkabányán —2-0 éa
Ferenczfalun —2-8. A hmérséklet abszolút inga-

dozása Lngoson 514 s Rnaskabányán 55*0* C. A
csapadék a lapál>TÓl a hegyek felé haladva tete-

meeen gyarapszik (Lugoson 653, Ruszkabányán
1067 mm.).
Terményei az asvAnyorszAgböl igen gaz-

dagok; a délmagyarorszáut hog^^vidék hazánk-
nak ásványkincsekben legdú&abban megáldott

részei közé tartozik ; itt találjuk az alsó ju^bcui a
nagyhír kszéntelepeket (Stájerlakanina, Bozo-

vics, Szászkabánya, Csiklóbánya, Oraviczabánya,

Tiszafa, Domány, Kemenczeszék, Resiczabíúiya,

Berzászka), továbbá elfordul itt aranytartalmá
vaskéneg (Újmoldova), rézérc (Szászkabánya,

Oravicza, C"siklóbánya), ezüsttartalmú ólomkóneg
(Csiklóbánya, Oravicza, Dognácska), aranyérc és

ólomérc (Szászkabánya), kitn és nagymeny-
nyiség vasércek (Stájerlakanina, Dognácska,
Vaskó, Domány, Nadrág), nagjTnennyiségú króm-
vasérc (Dunavölgyes, Naszádos, Tiszócza, stb).

Ruszkiczán és Kapreváron jeles mán'án>-t, Zsidó-

váron gránodioritot fejtenek. Ezenkl\'ül megemlí-
tendök kitn ásványvízforrásai, melyek Her-

kulcsfrdön fakadnak s európai birre tettek szert.

ÁllatvilAsa szintén gazdag; állatállománya

volt az 1910-iki összeírás szerint 39,6-33 ló,

171,584 szarvasmarha, 369 szamár, 24 öszvér,

142,551 sertés, 535,023 juh, 47,214 kecske. A
szarvasmarhatenyésztésben az erdélyi magyar
fajta mellett a berni és siementhali fajta dívik.

A kiterjedt hegységek, melyeken nagyterjedelmú

havasi legelk vannak, a juhtenyésztésnek ked-

veznek. Az erdségekben vad is bven fordul el,
u.m. medve, zer^, vaddisznó, szarvas, siketfajd;

a folyókban halak. Itt fogják a legtöbb tokot,

kecsegét, e halak ikrájából készül a híres orsóval

kaviár.

Termtalaja 1.053,053 ha., ebbl szántóföld

238.230, kert 37,101, rét 89,487, legel 158,443,

szóll 1636 ós erd 511,239 ha.; terméketlen

terület 52,032 ha. A földmiveltónek a hegyes vi-

dék és a zord éghajlat nem nagyon kedvez; az
összterületnek alig ötödrésxe szántóföld s a föld-

mívelés sok helyen lehetetlen. Legjobban el van
terjedve a kukorica mvelése (96,172 ha.), na-

gyobb mérv még a búzatermelés (78,761 ha,),

míg a rozs, kétszeres, árpa, zab ós burgonya ter-

mesztése aránylag jelentéktelen. A szöllömúvelés

nem játszik nagy szerepet. A gyümölcstenyósz-

tés K. vmegyébién igen jelentékeny ; legelterjed-

tebb, bár az utolsó idben csökkent, a szilvater-

melés, melv azeltt jelentékeny pálinkafzés alap-

ja volt. óriási erdségében túlnyomó a bük-

kös (386,480 ha.) és tölgyes (105,491 ha.) ; a
fenyves csak a legmagasabb hegyekre szorítko-

zik (19,268 ha.).

Lakóinak száma (i869) .378,077 volt, l^ntóbb
(1910) 466,147; az utolsó évtizedben a szaporo-

dás 5-2*/« volt Egy km*-re jelenleg 42 lélek esik

s így K. vmegye hazánk ritkábban lakott vmegyéi
közé tartozik. Nemaetíaég oerint K. vmegyébeo
csak 33.787 (7-3*/«) magyar van. továbbá 66383
(120»',) német, 2908 tót, 336,082 (72- 1»/,) oláh,

14,674 (31«',) szerb és 20,143 egjéb (jórészt
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Karánsebes r. t.

Lúgos r. t. V.

bolgár Krassóvár vidékén, 638 török Adakále

szigetén és 984<) cseh). A nem magyar anya-

nyelvek közai csak 39,739 (9-2o/o, 1890-bea

2-06«/o) beszéli a magyarnyelvet. Hitfelekezet sze-

rint van (1910) 90,479 (19-4o/o) róm. kat., 20,006

gör. kat., 337,153 (72-40/0) gör. kel., 2875 ág.

©vang., 10,400 helv. és 4795 izraelita. Foglalko-

zásra nézve ekként oszlik meg a lakosság : s-
termelés 71 -IVoj^^iiy^szat és kohászat 28, ipar

129, keresk. és hitel 1*8, közlekedés 25, köz-

szolgálat és szabad foglalkozások 2-1, véder
0*5, napszámosok 21, házi cselédek 0-9o/o. Az
összes keres népesség száma 212,989, ebbl
stermelés 151.968, bányászat 4841, ipar 25.986,

keresk. ós hitel 3481, közlekedés 3978, közszol-

gálat és szabad foglalkozások 4084, véder 1984,

napszámosok részi. nélk. 3950, házi

cseléd 4126. A népességnek jelen-

tékeny foglalkozási ága a bányá-

szat és kohászat, melynek legfbb
központja Resiczabánya (az osztrák

magyar államvasúttársaságvasm-
vel). Nevezetesebb gyártelepek

:

vasgyárak (Nándorhegy, Nadrág),

vasolvasztó, acélm és hídalkat-

részgyár (Resiczabánya), vaskohó
és vashengermü (u. o. és Stájerlak-

aninán), vasönt (Stájerlakanina)

vashámor (Nadi-ág), csavar- és

szeggyár (Stájerlakanina), gépgyár
(Resiczabánya, Várboksán, Cserna-

héviz), üveggyár (Tamásd), cement-
gyár (Orsova, Lngos),kolajftnomító

(Orsova, Tufifás), falepárolótelop és

kokszmolléktermékgyár (Resiczabánya és Stájer-

lakanina), hajójavító mhely (Orsova), fürész-

telepek és téglagyárak több helyütt és több kisebb

gyár Lúgoson, Resiczabányán, Karánsebesen stb.

A kereskedelem legfbb cikkei vas- ós acélárúk,

kszén, fa és faáruk, gyümölcs és él állatok

;

nevezetesebb piacok Lúgos ós Karánsebes. Je-

lentékeny foglalkozás az erdmvelés és erdei

munka, továbbá a gyümölcstermelés ; a selyem-
tenyésztést (1912) 252 községben 4584 termel
család zi, mely 92,081 kilogramm gubót ter-

melt. A méhészet is íendülöben van ; 335 község-
ben 22,219 méhkas van. Az üzleti élet élénkítésére

55 bank és takarékpénztár és 50 szövetkezet szol-

gál. A K. vmegyei ós a karánsebesi gazdasági
egyesület is jelentékeny eredménnyel mködik.
Köziekedósének fére a Duna, mely az

alsó szakaszán végzett nagy szabályozási mun-
kálatok által nyilt meg. A Maroson csak tutajok
közlekednek, a többi folyók a vmegye terüle-

tén nem hajózhatók, csak jelentékeny faúsztatás
folyik rajtuk. Vasutak több irányban hasítják.

Legjelentékenyebb vonala a m. kir. államvasutak
budape.st-orsovai vonala és a vejte-bogsánbányai
és karasjeszen-stájerlakaninai szárnyvonalak

;

továbbá a lugos-marosillyei, a karánsebes-h át-

szegi ós oravicza-resiczabányai helyi érd. vas-
utak. E vasutak összes hossza 419 km. Van to-

vábbá a vmegye területén 293 km. állami és 998
km. törvényhatósági út.

Közmveldése még alacsony fokon áll. A
vmegye lakosságának még igen nagy része, ú. m.

(1910) a 6 éven felüli lakosságnak 49'37o-a (1890-

ben 67"/o) nem tud sem írni, sem olvasni s (1912)

11.104 tanköteles gyermek nem járt iskolába. A
vmegye területén van : 25 kisdedóvó, 416 elemi-,

323 ismétl-, 33 gazd. nép-, 14 iparosinas-, '6

keresk. inas- és 10 polg. iskola, 2 tanítóképz (Lú-

gos és Karánsebes), 3 fgimnázium (Lúgos, Karán-
sebes és Oraviczabánya), 1 gör. kel. hittud. fis-
kola Karánsebes), 1 gör. kat. hittudományi föi.s-

kola (Lúgos), 1 áll. földmívesiskola s 1 ember-
baráti intézet, mindössze 63,000 tanulóval. A szel-

lemi élet központjai Lúgos és Karánsebes mellett

a bányavárosok, mint Resiczabánya, Oravicza-

bánya, továbbá Orsova.

Közigazgatás. K. vmegj'e 14 járásra oszlik

és van benne 2 rendezett tanácsú város, ú. m.:

Lakos-
ság

száma

Közsé-
gek
száma

; (igio) t,

magyar

EbböI

27
21
19
38
88 {

86
84
25
88
83
85
30
80
82
1

1

28,825

36,458
29,795

84,895
35,593

35,802

81,084
20,807

44,608
88,237

49,934
25,915
33,188

88,195
7,988

19,818

,626

1,643

850
1,979

728
898
777
749

,856

,689
1,031

,193

436
604
,413

,875

362
I
466,147 1; 33,787

német

962
4,189
396
724
655

3,069

3,378
151

12.437

2,884
11,819

2,864

3,038
753

2,419

6,151

55,883

oláh

Lakó-
liázak

száma

16,897
I

27,747
\

27,581

19,932

32,526

30,755
I

16,037 i

19,700 !

87,890
I

19,480 I

85,583
{

19,848
89,461

1

13,888
I

3,916

6,887

4,719
7,780

7,461

5,128

8,086

7,185

4,147
4,870

8,998

5,050

9,043
4,965
6,720

5,659

1,406
2,839

336,082 i 93,996

K. vmegyében van 2 rendezett tanácsú város,

29 nagy- és 331 kisközség, továbbá 55 puszta. A
községek általában középnagyságuak, 2000-nél

több lakosa 47-nek van. A legnépesebbek : Lú-
gos 19,818, Resiczabánya 17,-384, Stájerlakanina

12,336, Karánsebes 7988 és Orsova 5795 lakossal.

Székhelye Lúgos. Az országgylésbe K. 8 kép-

viselt küld.

Egyházi tekintetben az egész vmegye (.33 egy-
házközség) a Csanádi róm. kat. püspöki megyéhez,
a 34 gör. kat. egyház a lugosi püspöki egyházme-
gyéhez tartozik, a gör. kel. egyházak közül 233 a
karánsebesi román, 40 az aradi s 12 a verseczi

szerb püspöki egyházmegye területébe van be-

osztva ; a fennálló 5 ág. evang. egyház a bányai,

a 7 ref. egyház a tiszántúli egyházkerülethez tar-

tozik. Az izr. anyakönyvi kerületek száma 5.

Törvénykezési szempontból K. vármegye a
temesvári kir. ítéltábla s a lugosi, karánsebesi
s részben a fehértemplomi törvényszék kerületébe

tartozik; járásbíróság Lúgoson, Karánsebeseu,
Teregován, Szászkabányán, Bozovicson, Orso-

ván. Boksánbányán, Facs.Won és Oraviczabá-
nyán van, az els 2 kivételével mind telekkönyvi
ügyekben birói hatáskörrel felruházva. Illetékes

kir. fügyészsége Temesvárt, (íigyészség Karán-
sebeseu és Lúgoson), bányabirósága a lugosi és

fehértemplomi törvényszék területére Fehértemp-
lomban, a karánsebesire ott helyben, sajtóbiró-

sága Temesvárt ós Karánsebesen, pénzügyi bir<j-

sága Fehértemplomban és Temesvárt székel. Kir.

közjegyzöségeire (Karánsebes, Lúgos, l*'acsád.
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Boksánbánya, Oraviczabánya) a temesvári köz-

jegeli kamara illetékessége tnjed ki ; Ogyvédi
kamara Temesvárt van.

HadUffyi tekintetben IC a karánaebesi 4S-ik

hadkiegészitö parancsnokaág 8*7. és 8. honvtid

gyalogened területét aUu^; osendfir-azániy-

parancsnokságLngosun.Orsovánés Kariosebeeen,
irancsnokság Lúgoson, KarAnsebeeen,
ínyán, Cjmoldován és Orsován van.

rcii/u^yigazgatósága Lúgoson székel, adóhiva-

talok Boksánbányán, Pa<^klon, Karáosebesen,

Bozovicson, Lúgoson, Oraviczabáoyán ós Orso-

ván, péozttgyörblztosi állomások Laagoeon, Her-

kulesfürdön, Bokstobtoyán. ómoldován, OraTí-

czán. Karánaobooon ée OraoTán vannak. Orsován
é:> Báziáson fSvámhivatal, Ómoldován mellék-

vámhiTatal van. Ipari és kereskedelmi Ügyekben
az egész vmegye a temesvári kamara területéhez

tartozik, államépitészeti hivatala Lúgoson van,

közúti- és posta- 8 távirdaügyekben a temesvári

kerületi felüg>'elö, illetleg igazgatóság alá van
rendelve. Oreován belép állomás van. Kultúr-

mérnöki ügyekben a temesvári hivatal mködési
területéhez tartozik, illetékes folyammérnöki hi •

vatala Temesvárt székel. A vármegye területén

68 or\os, 1 sebész, 243 bába, 41 gyógyszertár

és 10 kórház van (389 ággyal).

Története. A mai K. vmegye területe már
a történelem eltti korszakban is lakott föld volt

;

a praehistoriai leletek itt gyakoriak. Els lakói

— kiket a történet felemtlt — az agatirszok

(l. 0.) lehettek. A rómaiak meghódítván Dáciát,

a mai K. vármegj'c teiülete is a római biroda-

lom Dacia ripensis provinciájának egyik alkotó-

része lett, de lír. u. 275. a barbárok birtokába ke-

rült. A római hódítás erós nyomokat hagyott e vi-

déken ; egyes helyeken a római kóút még most is

használható. Délmag>-arország legtekintélyesebb

római municipiuma : Tibiscmn e ^megyében fe-

küdt a mai Zsuppa helyén, Bersovia gyarmat a
mai Zsidovin helyén. Nevezetes hely volt Herlcu-

lesfürdó. Helyén nagybecs régl-^égek. szobrok, fel-

iratos kövek, oszlopok érmek stb. kerültek eló.

A rómaiak uralmát egymásután váltotta fel a
gótoké, hunnoké, gepidáké, longobardoké, ava-
roké, majd a mag> ároké. A népvándorlás alatt

elpusztult itt a római mveltség.
A magyarok bejövetelekor a Maros-Duna-Tisza

szögét a Névtelen jeg>'zö szerint Glád birta,

kit Szoard, Kadocsa és Boyta gyztek le s az egész
vidéket Orsováig, st azon túl is elfoglalták. E
Gládtól származott Ohtum (Ajtony), Szt. Ist-

ván kortársa, ki c vidéken magának önálló fejede-

tomséget alcajrt alapítani, István azonban leg>'zte

8 ettl fogva szorosabban csatolta e földet Magyar-
országhoz ; hogy pedig a katolikus hit mélyebb
g>'ökeret verjen, István a cstmádi püspökséget
alapította. Mint várispánság, Krassó 1230. fordul

el olanányainkban elször. A Szörényi bánság ne-

vét a Traján hídja közelébe es arx Severlnától

(ma Turn-Severin) nyerte. Biztos történeti alapot

legelször 1233. érünk, midn Lukács mester mint
Szörényi bán említtetik ; 13 évvel késbb találko-

zunk már az els Szörényi püspök, Gei^ly ne-

vével is. IV. Béla király a szörényl bánságot
1238. egész az Öltig megsáUta, mire csalchamar

telopítvényesek kerültek oda. A tatárjárás ntán
a király a siörónyi bánságot 1247. hbéri kö-

telezettséggel a János-vltéieknek adományozta,
de ezek már 1260 táján elhagyták e vidéket, mert
ez idótájt nagyon lei volt téve a bolgárok pusztítá-

sainak. Lrinc mester, az új bán, kizte a bolgáro-

kat és helyreállította a rendet. 1324. Pál, valkói,

szerémi és bodrogi fispán viselte a báni méltó-

ságot ; ezentúl 1330-ig ily bánra nem találunk

;

valószinú, hogy Basaraba oláh vajda kerítette

a bánságul hatalmába. Károly Róbert király 133U.
betört Oláhországba, a szörényi várat bevette

és Széchy Dénest nevezte ki szörényi bánná.

136-ben Kóroghi Lá.<zló és Széchenyi Kónya
voltak együttesen szörényi bánok ; els példája

volt ez annak, hogy e hivatal egyszerre két fér-

fiúra ruháztatott. Nagj* Lajos halálától kezdve a
szörényi bánok sorozata tökéletesen ismeretes.

Egypárszor elfordul, hogj' eg>'-két oláh vajda,

mint .Mircse és Vlád, Zsigmond király idejében

szörényi grófolmak, a Szörénység urainak neve-

zik magukat, de ez nem egyéb bitorlásnál : Zsig-

mond a német lovagrendnek adta át e bánságot.

A lovagok 1429. meg is érkeztek s 1430. már
Redwitz Miklós, a magjarországi német lovag-

rend nagymestere nevezi magát szörényi bánnak.
A lovagrend új telepét 1432. a törökkel szövet-

kezett Vlád oláh vajda elseperte; a lovagok a
szörényi vár védelmében mind elhullottak, Red-
witz azonban még 1435. is viselte a báni méltó-

ságot. Utána Thallóczy Frank, majd Hunyadi
János volt a szörényi bán. A törökökkel szakadat-
lanul foht itt is a harc. Csulai More fülöp bán
1492. két szekér török fejet küldött fel az ország-

gj'ülésre. 1522. a törökök elfoglalták Orsovát,

1524. pedig Szörény várát. A mohácsi vé.-z után
az Olt és Duna közötti rész is megsznt Magyar-
ország kiegészít része lenni. A szörényi bánság
erre megsznt, de helyette megszületik Szörény
vármegye, mely János király, majd az erdélyi fe-

jedelmek birtokához tartozott. Magában foglalta

e megye az elbbi Krassó vármegyét és a volt

szörényi bánság még meglev részeit, tehát ki-

terjedt a Marostól egész Orsováig. Fnökeit
azonban nem nevezték sem fispánoknak, sem
szörényi bánoknak, hanem karánsebesi és Ingosi

bánoknak. Hivataluk soha külön nem vált : az

egésznek élén mindig egy bán állott, ki Karán-
sebesen lakott. E változás legfeljebb 1536. tör-

tént ; Somlyai Mihály volt az els bán. A bánok
kormányozták e nagytérjedelmü vidéket az er-

délyi fejedelmok nevében egész 1658-ig, amikor
Barcsay Ákos, az utolsó Ingosi és karánsebesi

bán, hogy az erdélyi fejedelemséget elnyerje.

Lúgost és Karánsebest a töröknek átadta. Az ez-

utáni harminc év e vidékre nézve a török uralom
korszaka. A nemesség lassankint Icivándorolt, leg-

inkább Erdélybe. Midn Veterani 1688. Karán-
sebest visszafoglalta, Szörény vánnegye is újra

feléledt, ebben már akkor Macskássi Péternek
alispáni minségében fontos sx&eepe volt; szöré-

nyi fispánnak kineveztetett 1698. s mindaddig,

míg a karlovici béke után a törökkel kötött

egyezség szerint Szörény várm^ye a töröknek
Ismét visszaadatott, az is maradt Mikw történt

ez, az nem bizonyos, de Macskássi a szörényi f-



K rassó-Szörény 268 — Kraszewskí

ispán i címet még 1707. is viselte. A passarovici

béke (1718) szabadította ugyan fel a t»mesi vidé-

ket a török alól, de már a háboní kitörése eltt

is jókora terlUetet bírtak a császáriak a temes-

vári pasa tartományából. Midn Szavójai Jen a

délvidéket véglegesen visszafoglalta a töröktl,

nem csatolták vissza az anyaországhoz, hanem
1716-tól 1751-ig katonai kincstári, 1751--1779.

polgári kincstári közigazgatás alatt állott. Mikor

1779. a Maros és Duna közötti vidéken Temest
és Torontált új életre keltették, ugyanakkor ezek-

tl keletre Krassó vármegyét támasztották fel, a

volt Szörényi bánság egy része pedig mint kato-

nai határrvidék továbbra is elszakítva maradt
hazánktól. Ettl kezdve Krassó és Szörény törté-

nete megint kétfelé ágazik.

Krassóba mindjárt a török uralom alól való

felszabadulás után számos gyarmatost telepítet-

tek ; sok bányászcsaládot is hozatott ide a kor-

mány a felvidékrl és Németországból és megint
mvelés alá vették a bányákat. A kormány csehe-

ket és németeket szeretett volna ide telepíteni, de

mintán elegendszámmal nem jöttek, szívesen lát-

ták az oláhokat is. 1717-ben a karánsebesi kerület-

ben 91 falu volt 3915 házzal.l7.S8-ban a török ismét
berontott s a temesl részekkel e vidék is, habár
csak néhány hónapra, ismét a török birtokába

került. Mikor Mária Terézia a volt temesi bánsá-

got az országhoz visszakapcsolta, a régi vár-

megyéknek már a nevét is elfeledték. Hosszas
tárgyalások után végre megállapodtak, hogy a
három új vármegye egyike Krassó legyen 109 mf

*

területtel, Lúgos székhellyel. Járási székhelyek
lettek : Lúgos, Bölcs, Kápolnás, Krassóva és Ora-
vicza ; az új vármegj-ében ekkor 223 község volt.

Els fispánja gróf Haller József lett. Gróf Niczky
Kristóf nevében Vörös Antal alnádor 1779 aug.
5-én iktatta be a megyei tisztikart. Sok id után
ekkor hangzott itt elször magyar szó. Ezóta
Krassó a magyar alkotmányos élet áldásait él-

vezte 1849-ig ; 1849-tl 1860-ig a német nyelv
szerb vajdaságnak és temesi bánságnak volt kiegé-

szít része. Visszaállíttatván a megyei kormány-
zat, 1860. Krassót is alkotmányosan szervezték.

A szrénységi rész 1779 után még majdnem egy
századig maradt mint határrvidék elszakítva,

mígnem az 1871 jún. 8-iki királyi rendelet a
bánsági határrvidéket feloszlatta s 1872 jan. 1.-tl

fogva az anyaországba visszakebelezte. Az 1873.
XXVIL t.-c. végre felállította Szörény vármegyét ;

meghatározta területét, .székhelye az önálló tör-

vényhatósági joggal felruházott Karánsebos vá-
rosa, els fispánja Jakab Bogdán lett. Az új vár-
megye aztán hét évi fennállás után Krassóval
egyesíttotett s azóta vele együtt alkotja K. vár-
megyét. 1913 máj. 12-én Adakale szigetét Medve
Zoltán fispán a török birodalomtól Magyaror-
szág tertlletéhoz csatolván, a vármegye területe

120 kat. holddal és 688 lélekkel szaporodott.
Irodnlom. Pesty Prigj'es, Krassó vármegye tört. és ok-

levéltára, l-m. köt ; u. a., A siörényi báiuáff és Saörény
virmegye története, I-m. köt., Budapest 1877; n. a., A
magyarorssági várispánságok története, 1 köt., n. o. 188S

;

B. a., RItfint vármegyék I—n. ; Sientkláray 1., Sxái év
Dél-Magyarorsiáff legájabb történetébl, I. köt, Temesvár
1879 ; ürtvay, Dácia feliratos emlékei, Budapest 187t, I. ;

n. a.. MagyaroTíság egyhási földleírása a XIV. n. elején,
u. 0., Akad. kladv. 1— Ü. köt. é« térképek ; Ortvny-Hsent-

kláray, Történelmi adattár Csanád egyházmegye hajdana,
és jelenéhez, I—m. köt. ; Történelmi és Régészeti lírtesitö,.

a Délmagyarorsaági tört. és rég. muz.-társ. közlönye, 1—IV.

és új folyam I—XI. köt. ; Bél Mátyás, Compendium Hangariae-
Geogr., Pozsony és Kassa 1777; Uriselini Pr., Versuch einer
politiscb. u. natürl. Geschichte d. Temesvárer Banate, Wien
1—n. rész. 1870; Böhm Lénárd, Délmagyarország, vagy aa
ügynevezett Bánság kiilön történelme, Pest 1867. I—II. ;.

Schwicker J. Heinr., Geschichte des Temeser Banats ; Vani-
ek, Spezialgeschichte der MilitSrgrenze I—UI. köt. Csánki,.
Magyarország történelmi földrajza, I. köt. ; Borbás V.. .lelen-

tés az 1873. évben Bánság területén tett növénytani kutatá-
sokról, Budapest 1874 ; Szentkláray Jen, Krassó vármegye
öshajdana, 1900; Turchányi Tihamér, Krassó-Szörény vár-
megye tört. I. k.

Krassó-Szörényi Érczhegység, a Déli-Kárpá-
tok, ill. a Krassó-Szörényi hegyvidék egyik tagja.

Krassó-Szörény vmegye DNy.-i határán nagyobb
jura-krétakori mészkvonulat húzódik Bogsán tá-

járól le egészen a Danáig Újmoldovánál s ebben
mintegy 78 km. tektonikus vonal mentén törtek

föl granodioritok, amelyek a mészkvel érintkezve
számos érintkezésbeli (kontaktus) ásványt hoztak
létre ; ezeket bányásszák is, innen a hegység neve.
Fbb ásványai; gránát, vezuvián, wollastonit,.

tremolit, kalcit, pyroxén, tömzsökben és telérek-

ben; magnetit, hematit, limonit fleg Vask
és Dognácska vidékén, pirit és kalkopirit Dog-
nácska, Csiklova, Szászkabánya, Újmoídova mel-
lett található.

Krassova, község, 1. Krassóvár.
Krassovánok, bolgár eredet, szerb elemmel

keveredett nép Krassó-Szörény vármegyében, f-
leg a Karas völgyében. Legnagyobb falujok, a
többi bolgár falvak központja Krassóvár (azeltt

:

Krassova), mely nevet adott az egész népnek.
Még Nagy Lajos idejében jöttek be, de oláh hatás
alatt ersen megváltoztak. 1726. szerbek teleped-

tek le köztük. Ma a K. 7 faluban tisztán és 10-boa
oláhokkal vegyest laknak. V. ö. Gzirbusz G.y

Adélmagyarországi bolgárok (Temesvár 1882).

Krassóvár (azeltt : Krassova), kisk. Ki'assó-

Szörény vm. resiczabányai j.-ban, (1910) 3195 túl-

nyomóan bolgár lak. ; K. állomása a jaszenova-
aninai vasúti vonalnak, van posta- és táviróhiva-

tala, telefonállomása. Cementmárgája és mész-
köve nevezetes. A község a Karas vizétl kimosott
sziklatöbörben fekszik. K. központja ama vidék-

nek, hol nagyrészt már eloláhosodott krassován
bolgárok laknak (I. Krassovánok). Közelében

Krassófövár romjai vannak.
Krassóvermes (azeltt : Vermes), kisk. Krassó-

Szörény vm. boksánbányai j.-ban, (1910) 2311 oláh
és magyar lak. ; posta- és távbeszélhivatal.
Krassóviszák (azeltt : Viszág), kisk. Krassó-

Szörény vm. lugosi j.-ban, (1910) 208-í oláh és ma-
gyar lak. ; u. p. és u. t. Vecseháza.
Kraszewaki (ejtsd: krasevsski), Jzef Ignacy (ál-

néven Boleslavita), lengyel iró, szül. Varsó-
ban 1812 júl. 28., megh. Genfben 1887 márc.
19. Qródeki birtokán gazdálkodva az Athe-
neum (Vilna 1841—51) cím folyóiratot adta ki

;

aztán Varsóban a Gazeta Polska (1860—62)
lapot szerkesztette. 1863-ban végkép elhagyta
Varsót és Drezdában telepedett le, hol (1876)
szász polgárjogot kapott ; 1879. nagy ünnepek
közt ülte meg 50 éves irói jubileumát Krakó-
ban. 188-l-ben hazaárulás miatt porbefogták,

mert a német katonai kezelés bizalmas iratait
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<>ladta Franciaországuak ; a lipcaei fötönrénysxék

3'/, évi várfogságra ítélte s a marburgi fogházba
^záJlitották. 1886 év öasén megrendfilt egész-

i^éi^ének helyreállitása végett luuoió ellenében

szabadságot kapott és délvidttre utazutt (San-

Hemo) iionan pedig betegen Genfbe meiit, hol

meg is halt. K. az öesiee siláv írók küzött a leg-

termékenyebb. Az irodalom minden mfaját mú-
velte több-keveaebb sikerrel ; nem számítva ren-

'
. !; keit és levelesését, Bstreicher k imutatása

VÍ6 munkát írt XX) kötetben. Irudalmi

.-i<uii».-iitból K.-nak föérdeme az, hogy regényei-

vel (2-(0) kúszttrította hazájából a francia regény-
irodalmatB hatalmas lökést adott a Icngj'el nem-
zeti SMUemnek. Legianertebb rogenyei s elbeszó-

h'sel : Hrabina Coeel (Kosel grófn, 1874) ; Brühl
gróf (18»«i : Ulana (Vilna 184-3): Chata za wsiij

<A faluvégi kunyhó. Pétervár 1854—5) ; Dzieci^

starego miasta (Ax si város gyermekei, 1863)

;

Stara basa (Régi rege). Irt még számos lírai ver-

set, drámát, vígjátékot, történett, múvelödéstör-

ténett, esitetikai. bOlcsésxetí ée régiségtani mun-
kát. Magjaml megjelentek: A kor gyermekei,
ford. Timkó Iván (Budapest 1882) ; Morituri, ford.

&V8sa DeMÖ (u. o. 1880) : ülána, ford.7VmA» Iván
<u. o. 1890) : Hogyan házasodott meg Pál úr ? ford.

Leövei/ Klára (u. o. 1886). V. ö. Bogdanovits, K.
in seiiiem Wirken u. seinen Werken (Leipzig

1879) : P. Chmielowszky, J. I. K. (Krakó 1888).

Kraszna, a Szamos baloldali, mintegy 200
km. hosszú mellékfolyója. Ered Szilágy vm. D.-i

határán a Meszes és Réz hegység összeszögelésé-

nél, fölveszi É. felé folyva a ZUah patakot, át-

folyik az Bcsedi-lápon, Olosvánál torkollik.

Kraszna vérmegye, azeltt Magyarország ti-

szántúli kerületinek egyik vármegyéje, melynek
területe 1118-8 km*, lakóinak száma (i87o) 62,714
volt. Székhelye Szílágysomlyó volt. Az 1876. évi

XXXIII. t.-c. a vármegyét megszüntette, azt Szi-

lágy vármegyébe kebelezvén be. K.vmegje 1849—
1860. Erdélyhez tartozott.

Kraaana, nagyk. Szilágy vm. kra<znai j.-ban,

<i9io) 3884 magyar lak., szolgabírói hivatal és

járásbíróság székhelye ; posta-, táviró- és telefon-

állomás. Váráról vette a volt K. vármegye nevét.

Krasznabéltek, nag^k. Szatmár vm. erdódi

j.-ban. 1910) 2245 magyar lak., a szatmár-ordödi
esperesség székhelye ; fürdvel, postaállomással

:

n. t. Ákos.
Kzasznaozégény, kisk. Szilágy vm. tasnádi

j,-ban, (1910) .339 magyar,és oláh lak : u. p. és u. t.

Ákos.

Krasznafüaes (azeltt : Füzes), kisk. Szilágy
vm. kiasznai j.-ban, (i»io) 669 oláh lak. ; n. p. és
n. t. Alsóvalkó.

Krasznaháza (azeltt: Krasznapaczalusa),
kisk. Szilágy vm. tasnádi j.-ban, (1910) 162 magyar
és oláh lak. : u. p. és u. t. Érszölls.

Krasznahidvég (azeltt : HíHt^g). kisk. Szi-

lágy vm. szilág>somlyói j -ban, (1910) 930 oláh és
magjar lak., postaiigynökség : u. t. Sarmaság.

SLraszn&horka, kisk. Árva vm. vári j.-ban,

(1910) 537 tót lak., vasúti megállóhely ; u. p. és
n. t. Turdossín.

Krasznahorkavára]ja,kisk. Gömörés Kis-Hont
vm. Mzsnyói j.-ban. ti9ioi 1037 magj-ar lak.,vasút-

állomás, posta- és táviróhivatal. Krasznahorka
(tót szó a. m. szép begy) vára az Anjouk korában
a Csetnekiek, mi^d a pelsöczi Bebek-<.'salád tulaj-

dona volt. 1441-ben a husidták foglalták el, deaOév
múlva Bebek István vissnasereite. A Siapolyal
és I. Ferdinánd közti harcok idejében nra a ha-
talmaskodó Bebek Ferenc, Szapolyaí híve volt,

aki innen sarcolta a vidéket. 15ö6-ban I. Ferdi-

nánd tábonioka, Puchaim rút vereséggel kény-
szerült a vár alól elvonulni, néhány év mnlva
azíjnban Schwendi Lázár elfoglalván a Bebek-féle

birtokokat, Krasznahorka a koronára szállott.

A királyi vár 1585. a hozzá tartozó birtokokkal
ideiglenes donáció címén Andrássy Péter kezére
keriilt. Fia, .Mátyás 1642- végleg megsserozte s
azóta folytonosan az Andrássy-család birtokában
van. A XVII. sz. nemzeti harcai közben 1678.
Andrássy Miklós kemény ostromot állott itt ki

Thököly hadaitól. Késbb fla, György, kénj-telen

volt a fejedelemhez állani, amiért aztán Schalz
tábornok vette a várat ostrom alá. E mozgal-
mak közben, valamint II. Rákóczi Ferenc fel-

kelése atán is, noha a vár ura, Andrássy István

tábornok a fejedelem híve volt, megmaradt a vár
az Andrássyak birtokában. Andrássy Lstvánnak
neje volt Serédy Zsófla, kinek teteme a vár kápol-

nájában lev üvegkoporsóban összeaszva bár, de
máig épségben van meg. A várat 1817. villám-

csapás borította lángba. A tulajdonos újra be-

fedetve, megmentette az enyészettói s 1902. gróf
Andrássy Dénes díszesen kijavíttatta. Kép- és

fegyvertárával megtekintésre méltó nevezetes-

sége a vidéknek, kz 1545—1597. öntött 7 darab
Bebek-féle ágyúból kettt még 1848—49. a hon-
védek is használtak. A községhez egy puskalövés-
nyire fekszik a gr. Andrássy Dénes által neje,

FYanciska grófné emlékére egy millió korona
költséggel líKH. építtetett mauzóleum.
Krasznahorvát, kisk. Szilágy vm. krasznai

j.-ban, (1910) 719 oláh és magyar lak , postaflgy-

nöLség, távbeszélóhivatal

.

Krasznahosszaszó (azeltt : Hosszúaszó),
kisk. Szilág>- vm. krasznai j.-ban, (i9io) 326 oláh
lak. : u. p. és u. t. Kraszna.
Krasznai lelet, 1. Aranyleletek.

Krasznai szoros, 1. Bodza (folyó).

Kraaznaja gorka, szó szerint «szép domb>, az
oroszok leánjTiéz tavaszí ünnepe, húsvét utáni

vasáma{)on. Az ünnepen leányok és legények
szüleikkel jelennek meg, hogy játék és tánc mel-
lett megismerkedjenek. Mása a nálunk is dívó
leányvásár (I. o.).

Krasznajáz (azeltt : Józ), kisk. Szilágy vm.
krasznai j.-ban, ri9to) 862 oláh lak. ; u. p. Gyü-
mölcsénes, u. t. Szilágynagyfalu.

Krasznamihályiaiva (azeltt : Mihályfalva),
kisk. Szilágy vm. tasnádi j.-ban, (i9iot 757 ma-
gyar lak. : n. p. és u. t. Ákos.

Krasznarécse (azeltt : Récse), kisk. Szilágy

\'m. krasznai j.-ban, (i9io) 1064 oláh ée magyar
lak. : u. p. és u. t. Varsolcz.

Krasznasándorfala (azeltt: Sándorfalu))áA.
Szatmár vm. erddi j.-ban, (i9to) 692 német és

mai?yar lak. : n. p. Szakasz, n. t. Erdd.
Kraaznaszentmiklós (azeltt: Szentmiklás),

kisk. Szatmár vm.nagjkárolyi j.-ban, (i»io) lOOB
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oláh és magyar lak., postaügynökség ; u. t. Kis-

majtény.
Krasznaterebes (azeltt : Terehes), kisk. Szat-

már vm. erddi j.-ban, (1910) 1531 magyar, oláh

ós német lak., vasútállomás táviróhivatallal,

postaiigynkség.
Krasznatótialu, kisk. Szilágy vm. krasznai

j.-ban, (1910) 425 oláh lak. ; u. p. Felsszék, u. t.

Alsóvalkó.

Krasznayné, családi nevén Körösi Judit, szí-

nészn, szül. Tornán 1825 dec. 10., megh. Kolozs-

várt 1895 márc. 12. Színpadi mködése 184'3. kez-

ddött Eperjesen. A budapesti Nemzeti Színház-

nál is vendégszerepelt, hová szerzdtetni akarták,

de atyja társulatánál maradt. 1850-ben egybe-

kelt Phipovics István színésszel, kivel együtt

Kolozsvárra szerzdtek. 1852-ben férje társigaz-

gató lett,de társulata 1862. megbukott. 1869-ben

Budán a Molnár-féle társulatnál játszott, 1871.

visszament Kolozsvárra, hol azóta az ottani Nem-
zeti Színháznak tagja volt. Itt ment másodszor
férjhez Krasznaij Mihályhoz.

Krasznibród, község, 1. Laborczrév.
Krasznij, járási székhely Szmolenszk orosz

kormányzóságban, (i907) 3537 lakossal. 1812-ben
két ízben ütköztek itt meg az oroszok a franciák-

kal ; aug. 14. Murát és Ney legyzték Rajevszkij

orosz vezért, nov. 16—19. pedig Kutuszov szorí-

totta vissza Davoüt és Ney csapatait.

Krasznij-Jar, 1. Krasznojar.
Krasznik, város Lublin orosz-lengyel kormány-

zóságban, kb. 10,000 lak. és régi kastéllyal. 1914
aug. 23—24. a magyar és osztrák csapatok Dankl
lovassági tábornok vezérlete alatt fényes gy-
zelmet arattak itt az oroszokon. L. Világháború.

Krasznisora, község, 1. Taraczkraszua.
Kraszno (orosz) a. m. vörös v. szép ; helynevek

összetételeiben gyakori, a megfelel nembeli vég-
zettel : Krasznij, Krasznaja, Krasznoje.
Krásznó, község, 1. Karásziiö.
Krasznojar (Krasznij-Jar), város Asztrakán

orosz kormányzóságban, a Búzán mellett, kb.

10,000 lak. Közelében .salétrombányák.

Krasznojarszk, az ugyanily nev járásnak és

Jenisszt'jszk orosz-szibiriai kormányzóságnak és
pü.spöknek székhelye a Jenisszej és Krasznaja-
Jarka összefolyásánál, (1910) 62,430 lak., tégla-,

br- és szappangyártással ; a közeli aranybányák-
kal való kereskedés középpontja.
Krasznoje Szel, falu Szent-Pétervár orosz

kormányzó.ságban, va.sút mellett, 3126 lak., cári

kastéllyal és parkkal, számos nyaralóval. Közelé-
ben van a K.-i állandó tábor, az orosz gárda éven-
kénti gyakorlóhelye.

Krasznokvajda (azeltt: Krasznik- Vajda),
kisk. Al)auj-Torna vra. tornai j.-ban, (i9io) 602
magyar lak., po.stahivatal, tjlvboszél.

Krasznoszíobodszk, az ugyanily nev járás
székhelye Ponza orosz kormányzóságban, a .Moksa
balpartján, vasúti gócpont, (1907) 7381 lakossal.

Krasznosztav (Krasnt/staw), az ugyanily
nev járás székhelye Lubiin orosz-lengyel kor-
mányzósiigban, a Vioprz mellett, (1907) 9846 lak.,

malomiparral. 1914 aug. 28. József Ferdinánd
fherceg csapatai visszaverték itt az oroszokat.
Ij. Világháború.

Kraszno-üiimszk, az ugyanily ne\ni járás f-
helye Perm orosz kormányzóságban, az Ufa mel-
lett, kb. 7000 lak. 1736-ban mint várat a baskírok

ellen építették.

Krasznovodszk, az orosz-középázsiai transz-

kaspi tartomány megersített fhelye, a Kaspi-

tenger Balchan-öblének É.-i partján. 1869-ben
alapították, (1907) 6322 lakosa van. Az ivóvizet a
tenger vizének desztillálásával nyerik. A lakos-

ság halászattal, só- és szénbányászattal foglalko
zik. Innen indul ki a transzkaspi vasút.

KrateSko, adó- és polit. község Zágráb vm.
sziszeki (sisaki) j.-ban, (1910) 710 horvát lak. ; u. p.

és u. t. Sunja.

Kráter (gör.), agyagból, fémbl vagy kbl
készült nagy edény, mely az ókorban a bor és

a víz vegyítésére szolgált. Alakján jellemz a

1. ábra. Egyiptomi kratér. 2. ábra. Assziriai kratér.

tágas nyílás, melynek átmérje rendszerint na-
gyobb az edény bármely részének átmérjénél

;

hol van, hol nincs füle. A K.-t külön állványra

3. ábra. Etruszk kratér.

helyezték, amelynek legszokásosabb alakja a há-
romláb. A háromláb gyakran gazdag dísz volt,

emberi és állati alakok voltak a lábak, úgy hogy
a K. kevésbbé lénye-

gesnek látszott (1.

ábra). A kbl fara-

gott nagy K. három-
láb helyett magas
talapzaton állt f^^.

altra). Szokásos volt

az alacsony háromláb
is. Utóbb a háromláb
a K. egyik alkotó ré-

szévé válik, de azért

meglátszik rajta,

hogy egykor külön
volt ^^. íí/>m>. A görö-

göknél, kivált Nagy-
Görögoi-szágban a

kehelyalakú, gazda-
gon díszített K. dívott s ilyenek vannak leg-

nagyobb számmal a gyjteményekben (4. ábra).
Kráter (gör.), a vulkán csúcsán vagy oldalán

lev, rendesen tölcsér-, üst- v. tányérfonna nyílás.

4. ábra. Magas és alacsony Ubn
kratér.
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amelyen keresztül a kitörés történik. Ha a vnlkán

csúciián van, akkur fö-K., ha oldalán, meUék-K.
A K.-en a szélét, falát és alját ^^zoká8 megkülön-

böztetni. A mellék-kráterek rendeeen sugaras el-

helyezést mutatnak a fökráterhM képest A K. á^
mérje nag>'on különböz. A logkisebb mélyedés-

tói eifész 5000 m. átmérig vannak példák. A
StromboU kráterének átmérje 670 m., a Veznvé

<}20 m.. az Ktnáé 700 m.. a Popocatepetlé 1700

m.. a KilaueíU' (Hawaii) 4700 m. Vannak vulká-

nok K. nélkül is. L. Vulkanizmus.
Krateros, Nasry Sándor g^-alo^ testrségének

ojrj'ik vezére, kit húségéért ura nagyon szeretett.

Az" indiai hadjáratban egy lovasosztályt veze-

tett, visszafelé pedig ai éaaki sereget d24-ben

azzal a megbízással veaseitíB vissza a veteráno-

kat hazájukba, hogy Makedoniában Antipatrost

váltsa fel a kormányzásban. Mivel útközben érte

ura halálának híre, Antipatrosszal e^^yütt kapta a

birodalom felosztása alkalmával Makedoniát, Epi-

ruszt és Görögttrsiágot Nül vette Antipatros

leányát, Philát és i^>óea kíséretében részt vett a

lámiai háborúban ; 321. pedig Perdikkas ellen

Áz.<iába vonult, de egy kappadokiai ütközetben

Kumenes ellen életét vesztette.

Kráiertó, 1. Maar.
Krates, 1. tnalloszi{KitíkiA) híres görög gram-

matikus, a pergamoni iskola fképviselje, mely

a nyelvben az anomáliát tartotta uralkodónak

és Homeros müveiben allegóriákat látott. Mint

filozófus a stiiieizmus híve volt. Mint II. Attalos

követe Rómában kitörte a lábát s ezért hosszabb

ideig ott maradt, eladásokat tartott s meghono-
sította Rómában a ttlológiai tanulmányokat. Ho-

merosról 9 köny\ben írt nagj' kritikai-exege-

tikai müvébl csak kevés töredék van. V. ö.

Wach^nuth, De Cratete Mallota (Leipzig 1860).

— 2. K., tatai, Diogenesnek oly buzgó híve volt,

hogy vagyonát elajándékozta és szegénységben

élt, mint mestere.

Kratinoe, 1. görög komédiaíró, a politikai víg-

játék megalapífe'tja Kr. e. 520—423 közt. Ersen
támadta az embereket és intézményeket, kivált a

ohagyinafejA Zeust», Períklest. Iszákosságáért

.Ari.-tophanes kigúnyolta. Erre felelt utolsó darab-

jában, a Fiaskóban, mellyel .Aristophanes Felhóin

gyzelmet aratott. Töredékei Kocknál (Fragmenta
comic. graec. I.) találhatók. — 2. K., ifj., az új-

komédia mvelje Kr. e. a III. sz.-ban.

Krátó, 1015 ápr. 18-tól Zárától kezdve vezetje
volt Szt. Gellértnek a körösvmegj-ei Xovigradig,

hol ót más kalauzra bízván, ö maga Esztergomig
vagj- talán Pannonhalmáig kísérté Razina apátot.

Nem lehetetlen, hogy* azonos azzal a K.-val, ki

hakonybéli szerzetes volt akkor, mikor tizedma-

cával 1029. Szt. Gellért marosvári püspökségébe
ment, hogy, tökéletesen tudván magyarul, a nép-

nek a keresztény vallást hirdesse.

Kratos (gör.), az er fogalmának megszemé-
lyesítése a régi görögöknél. Nvére Bia, az er-
szak.

Kratovo (Karaiova), város Szerbiában, Ko-

szovó volt török vilajetben, heeyes vidéken. Lako-
sai száma kb. 6000, legtöbbnyire keresztény

szlávok, kiknek ffoglalkozásuk az ólombányá-
és az ezüstöntés.

Kratzan, város Beichenberg cseh kerületi Ica-

pitányságban, a szász határ közelében, (i9io) 4486
német lak., g^'apjukelmeszövk, pamutfonók és
szövk, orgonakészítés és flvegfestök.

Kratzmann Eie, az els magyarországi üveg-
fest-múintézet megalapítója, szül. Prágában 1847
ápr. 29. Atyja az Ksterházy-képtámak volt re.
1871-tl fogva a kormány ösztöndíjával külföldön

tanult, 187-1. Münchenben üvegfest-mühelye volt.

Ekkor már üvegfestményeket készített Budapest
számára, így a belv. plébánia-templomban a Szt.

István-ablakot Thán nyomán, az Angyali üdvöz-

letet a Szt. Anna-templomban. 1878-ban kormány-
támogatással megalapította Budapesten üvegfestó

múinti'zetét, amelybl számos mii került Magyar-
ország templomaiba és palotáiba, a budapest-

ferencvárosi, a budai Mátyás-templomba, az új

városházába, a szegedi törvényszéki palotába, a
betléri Andrássy-kastélyba stb. A legtöbb magyar
üvegfest ebben az intézetben végezte els tanul-

mányait. V. ö. Arch. Értesít, régi f. VIII. köt.

Krmanhia Rafin. (növ.), a Hüvelyesek pillan-

gós virági'i génusza; 4 faja magasra kúszó, pá-

ratlanul szárnyas level cserje Japánban, Kíná-

ban, Észak-Amerikában. Európában tenyésztve a

K floribunda (Willd.) Taub. (Wystaria v. Gly-

cine chinensis) fordul el Kínából. Eg>ike a leg-

szebb felfutó növényeknek, falra, lugasra, há-

zakra futtatják fel. Tavasszal njiló, ibolyás vi-

rágú, illatos, csüng fürtjei pompás díszt adnak ;

van fehér virágú változata is, de ez nem olyan

hatásos. Hüvelyétsr szr borltja. Kedvez évek-

ben júl. és aug.-ban másodszor is virágzik. Védett

helyzetben a telet kibírja. Több változatban kul-

tiválták az elbbinél kisebb K. frutescens Raíin.-t

is Észak-Amerikából. A K. magnifica nev fajta

ibolyaszín virágain sárga folt van.

Kraorit vagy dufrenü (i«v.), gömbös, vese^

alakú, szllded, zöldszínú halmazok. Bázilnis vas-

foszfát : Fe PO.. Fe (OH),.

Kraus, 1. AUssandro, báró, szül. Firenzében

1853 okt. 12. Zongoramvészi pályára készült,

késbb hangszertörténettel foglalkozott. K. a
firenzei páratlanul gazdag hangszergyüjtemény
megalapít«'»ja. Munkái : Éthnographie musicale.

La musique au Japon ( 1878) : Catalogo della sua

coUezione etnograflca musicale (1901); Appunti

sulla musica dei popoli nordici (1907).

2. K., Augiist, német szobrász, szül. Ruhrort-

ban 1868 júl. 9. R. Begas mestertanítványa és

késbb munkatársa lett. Mvei : Iltis-emlék Shan-
gaiban ; Szandalkötón (a düsseldorfi nicsamok-
han); Bocciajátékos (a berlini nemzeti képtárban

és a lipcsei múzeumban) ; Pá.>íztor a szabin-hegyek-

bl (a brémai mcsarnokban) stb.

3. K., C<irl ion, német irodalomtörténész, szüL

Bécsben 1868 ápr. 20. A bonni egyetem tanára.

Igen jelentékeny munl^ásságot fejtett ki a közép-

kori német irodalom története terén.

4. K., Emst, német tenorista, szül. Erlauberg-

ben 1863 jön. 1. Sörfz volt ; Schimann-Regan
asszonytól tanult énekelni. 1893-ban Mannheimba,
1896. a berlini operaházhoz szorzödtették els
hóstenomak.

5. K., Félix ron, német basszista, szül. Bécs-

ben 1870 okt. 3, 1894-ben bölcsészdoktorrá avat-
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ták. Az éneklésben autodidakta. 1899-ben lett

világhír két bayreuthi alakításával : Hagen
és Gurnemanz szerepével. 1908-ban a müncheni

zeneakadémia énektanárává nevezték ki. Fele-

sége : K. (leánynevén Osborm) Adrienne, szül.

Buflfalóban 1873. Götze Marié és férje tanítványa.

Kitünö koncertónekesnö (alt).

6. K., Franz Xavér, német kat. teológus és

archeológus, szül. Trierben 1840 szept. 18., megh.

San-Remóban 1901 dec. 28. Pappá szentelték 1864.

1872-ben a mvészeti archeológia tanára a strass-

bui^i egyetemen, 1878-tól az egyháztörténelem

tanára a freiburgi egyetemen. Nevezetesebb mü-

vei : Lehrbuch der Kirchengeschichte für Studie-

rende (4. kiad. Trier 1896) ; Die christliche Kunst

in ihrei frühosten Anfángen (Leipzig 1872) ; Roma
sotterranea. Die römisehen Katakomben (Frei-

burg, 2. kiad. 1879) ; Realencyclopádie der chi'ist-

lichen Altertümer (u. o. 1882—86, 2 kötet) ; Ge-

schichte der christl. Kunst (2 köt., 1896-1900)

;

Dante (1897); Cavour (1902) stb. — K. emlékére

1904. Münchenben egyesületet (Kraus-Gesell-

schaft) alapítottak a vallásos és kulturális hala-

dás ápolására. V. ö. Hauviller, Pr. X. K. (1904).

7. K., Friedrich, német orvostanár, szül. Bo-

denbachban, Csehországban 1858 márc. 31. Kli-

nikai mködését Kahler mellett kezdte meg 1886-

ban, akit utóbb mint asszisztens Bécsbe is köve-

tett, ahol 1888. magántanár, 1893. rendkívüli,

1894-ben pedig a gráci egyetemen a belgyógyá-

szat rendes tanára lett. 1902 óta a berlini egye-

temen Gerhardt utóda és a II. belgyógyászati
klinika igazgatója. K. igen sok klinikai és kísér-

leti dolgozatot készített : a vér alkalicitásáról be-

tegségekben, a cukor oxidációjáról a vérben stb.

Nagyobb monográfiái: Die Erkrankungen der

Mundhöhle und der Speiseröhre (Nothnagol bel-

gyógyászatában, 1897—1902) és Krankheiten der

sogenannten Blutdrüsen, az Ebstein-féle gyjte-
ményes munkában.

8. K., Kari, német író, szül. Gitschinben 1874
ápr. 28. KíUönös feltnést keltett Fackel c. folyó-

iratával, melynek elterjedt piros füzeteit nagy-
részt maga írja. Felolvasásai Budapesten is nagy
közönséget vonzottak. Mvei : Sprüche u. Wider-
sprüche (1909); Die chinesische Mauer (1910);
Heine und die Folgen (1911) ; Pro domo etmundo
(1912) ; Kultur und Presse (1913) ; Untergang der
Welt durch schwarze Magié (1913) stb.

9. K., Viktor, lovag, osztrák politikus és tör-

ténetíró, szül. Prágában 1845 nov. 2., megh.
Bécsben 1905 nov. 3. 1880. megalapította a
Német Iskolaegyletet (Deutscher Schulverein) s

nagy tevékenységet fejtett ki a szláv lakossággal
határos németség nyelvének ós kultúrájának fon-

tartása érdekében. 1883-1896. a képviselház
tagja Í9 volt, hol a liberális iskolai reformok-
nak volt szószólója. K. mint történetíró is ki-

tnt. Fómve : Deutsche Geschichte im Ausgang
dea Mittolalters, melybl azonban csak az 1. kö-
tet jelent meg: Deutsche Geschichte zur Zeit
Albrechts II. u. Friedrichs III. 1438—1486 (Stutt-
gart 1889-1905).
Krause, 1. Aurél és Ariur, német utazó test-

vérpár, szül. a Schwetz melletti Polnisch-Kono-
pathban, Aurél 1848 dec. 30. (megh. Grosslichter-

feldében 1908 márc. 14.), Artúr 1851 jan. 25. A
brémai földrajzi társaság niegbizá-sából 1881—
1882-iga Behring-szoros és Észak-Amerika ÉNy.-i
partvidékét kutatták. Utjókról a Deutsche Geo-
graphische Blátter 4. és 5. kötetében számoltak be.

K. Aurélmve : Die Tlinkitindianer (Jena 1885).

2. K., Ernst Ludwig, német író, ismeretesebb

Carus Sterne írói álnevén, szül. Zielenzigben

1839 november 22., megh. Eberswaldeban 1903
aug. 24. Irodalmi mködése Darwin természet-

tudományi elveit népszersítette, e cél szolgála-

tában állanak: Werden und Vergehen (1884);
Die Krone der Schöpfung (1884); Ch. Darwin
und sein Verháltniss zu Deutschland (1885) ; Alté

u. neue Weltanschauung (1886) <". müvei.
3. K., Gottloh Adolf, német Afi'ika-kutató, szül.

Ockrillában (Meissen mellett) 1850 jan. 5. A 70-e.s

években bels Afrikában Ahaggart és attól D.-re

Szokotót utazta be. 1884-ben Fels-Guinea part-

jain kutatott, 1888 — 1894. az Aranyparttól Togo
belsejébe számos kereskedelmi expedíciót veze-

tett. Munkái : Ein Beitrag zur Kenntniss d. foli-

sehen Sprache (Leipzig 1884) ; Die Musuksprache
in Zentralafrika (Wien 1886).

4. K., Kari Ghristian Friedrich, német tllo-

zófiís, született Eisenbergben (Altenburg) 1781
máj. 6., megh. Münchenben 1832 szept. 27. Jená-
ban tanult teológiát, de azonkívül matematikát
s Fichte ós Schelling mellett fllozóíiát is : ugyan-
ott habilitáltatta magát magántanárnak 1802.

1806-ban Drezdában szabadkmves lett s a sza-

badkmvességben látta az emberiség szövetsé-

gének továbbfejleszthet csiráját. De a szabad-

kmvesség titkolózásai ellen polemizálván, a

páholy kizárta. Fichto halála után 1814-l)en Ber-

linben lett magántanár, de hiába folyamodott
tanárságért. 1816-ban visszatért Drezdába, itt ki-

kelt két mvében a német íllozóíiai mnyelv
ellen s maga csinált mszókat. Sok hányattatás
után Göttíngenben találjuk, ahol 1824. magán-
tanár lett. Itt sem adtak neki rendes tanárságot
1831-ben Münchenbe költözött, de a rendöi"ség va-

rázslat (!) miatt vizsgálatot indít ellene s midón e

nevetséges vádat elejtik s a müncheni egyetem ta-

nárai kedvezen nyilatkoznak tanárrá kinevezése
mellett, Schelling akadályozza meg a kinevezést.

Egy év múlva meghalt. K. külön Ülozóílai rendszer

megalapítója, melynek fleg Belgiumban. Spa-
nyolországban és Dél-Amerikában akadtak köve-

ti. Egy ideig Magyarországon is voltak hívei a
jogtllozófla terén. K. a Kant indította fejldésnek,

Fichte, Schelling és Hegel mellett, egyik önálló

tag}a;reüás7.erét2Minentei^musnakne\'ezi. Részint

ö, részint tanítványai a fllozóíla egész rendszerét

dolgozták fel s fleg a társadalom problémáinak
fejtegetésére fordítottak nagy gondot. Fbb müvei
Abriss des Systems der Logik als phil. Wissen-
schaft (1828) ; Vorlesungen über das Systt»m der

Philosophie (1828,2. kiad. 1869); Abriss des Sys
tems der Philosophie des Rechts (1828); Vorle
sungon ülK^r die Grundwahrhoiten d. Wissenschaft

(1829). Eladásait, hátrahagyott iratait kiadták
Leonhardi, Leutbecher s mások 1834—1848. Utol

jára jelent meg: System der Rechtsphilosophi(>

(kiadta Röder 1874) ; Vorlesungen über Aesthetik

(1882) ; System der Aesthetik (1882) ; Vorlesungen
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über syntbetüKbe Logik (18R4) : Rinleitang in die

WiaBeoschaftBlefare (188;> ingen ttberan-

l^wandte Phil. der GKjs* <)) ; Abrlas des
- (Iot Phll. (18861; (írumiriflsderGtesdi.

^7. kiadták Hohlfeld és Wttii8olie).Leon-

hfinu 1 ?>«.!'
-" ^ >lyóiratot is adott ki a rend-

szer terjt'- ie neoe Zeit cimniel.
Jrúíhilomt, i,,^ £U, CbenicliU. Duntellaag de« Le-

toeM 9Má der Wi—hiftilnfcro K. C. Pr. Knuea, 1889

:

Br. lfartiB,K. Out. rr.KiWMW Letel, Lekre ud BedentiiBjr,

1881, A] kiad. 1886; Baekn. tar BrüuMnuig u Kniue,
1881 ; LeoakMdi, K.-« Lebea ut Ukn 19M.

ö. K., WHhdm, német feetö, szül. Dessaaban
18<)3 febr. 27.. megh. Drezdában 1864 jan. 8.

Btrlinbon tanalt. A norvég, hollandi és norman-
diai tengerpartokról, valamint a Földközi -tonper

partvidékeirl festett tengeri képei, melyek kö-

zül néliány a berlini Nationalgaleríeben látható,

n»ir>' kedveltségndc örvendtek és Berlinben a
tengeri festt^ múveléeét megnyitották.

6. ÜL., Wühelm. német anatómus, szül. Han-
noverben 1833 júl. 12., megh. Berlinben 1910
felbr. 2. 1860-ban rendkívüli tanár Göttingenben,

1892. a berlini anatómiai intézet vezetjének hív-

ták meg. Fbb munkái : Die terminálén Körper-

chen d. elnfach sensiblen Nerven (Krause-féle

testek, Hannover 1860) ; Die Anatomie des Ka-
nincbens (Leipzig 1868, 2. kiad. ISaS) : Handbuch
d. menschiichen Anatomie (3 kötet, Hannover
1876—80: magyarul megjelent MüiálkovUs G.

fonlitásában : A leiró emberbonetan kézikönyve,

Budapest 18H3). Ezenkivül mégr számtalan kisebb

monoírratlát t's ért^^kezé-st írt.

Krause féle idegvégtestecskék különböz he-

lyeken fordulnak eló, így ízületi végtestek a
synovialis hártyában, genitatis végtestek a him-
vesszó makkján és a csiklón, érz végtestek a
kötóhártyán. Mind érzó idegvégzódések.

Kranskopf, Wilhelm, német rézmetsz és réz-

karcoló, szül. Zerbstben 1847 jún. 30. Eleinte

rézmetszeteket, majd rézkarcokat készített Lin-

denschmlt, Kurzbauer, Defregger, Kirchbach stb.

festményei után, de vannak önálló karcai is (táj-

képek és képmások).
KnutH Frigyes, nyelvész és etnográfus, szül.

Pozsegában 18ö9 okt. 7. 1891—98-ig kiadta az

Am ürquell c. etnográfiai folyóiratot. 1905. az An-
tropophyteia c. évkönj-vet alapította. Fbb müvei a
hazai délszláv népek etnográtiájára vonatkoznak:
Sagen und Márchen der Südslaven (1883—1884,
2 kötet) ; Sndslavische Pestsagen (1884). Hexen-
sagen (1884); Sitté und Braueh der Südslaven

(1^) ; Die Königreiche Kroatien u. Slavonien

(1889); Das Bnrgfránlein von Kanizsa (Budapest

1895).

KraoBs, Gabrieüe, német származású francia

operaénekesn, szül. Bécsben 1842 márc. 24.,

megh. Parisban 1906 jan. 6. A bécsi konzerva-
tóriumon nyerte kiképzését. 1860—68-ig a bécsi,

1875—87-ig a párisi nagy opera els énekesnje
volt. Legnevezetesebb alakításai : Norma, Desde-
mona, Aida, Jeanne d'Arc és Pauline (Polyencte).

V. ö. Chamacé, Les étoiles du chant (1868—
1869).

Kransz, 1. Bálint (latinosan Valentinus K.de
Corotia), XV. sz.-beU magyar humanista (a dunai
tudós társaság tagja), szül. Brassóban. Egyetemi

Rémi JVbyy Lnanmm. XU. ML

tanulmányait Bécsben végezte. 1487-ben magis-

ter lett, 1492. pedig az egyetemi magyar pro-

kurátorok közé került. Tnlajdonképcn orvosi

tanulmányokat végzett, de a humaniórákkal is

foglalkozott, melyekbe Celtes Konrád (1. o.) által

vezettette be mAgát B tanulmányok révén jutott

közelebbi viszonyba az akkori béo.si tudós világ

kitnségeivel, különösen Balbus Jcromos.sal (1.

BalbiB.) 1499-ben földiéi hazahívták, úgy látszik

a brassói városi iskola tanárául, de nem volt meg-
elégedve hazájában és Celteshez intézett utolsó

levelében külföldre készült (Brassó, 1500 febr. 25.).

Ezeutúl nyoma vész ; költeményei és egj-éb mun-
kái is lappangnak. V. ö. Fraknói Vilmos, Ma-
gyarországi tanárok és tanulók a bécsi egyete-

men a XJV. és XV. fiz.-ban (p. 32) ; Ahd Jen,
Magyarországi humanisták és a dunai tudós tár-

saság (Akad. értek. Budapest 1880).

2, K. Sámuel, zsidó tudós és iró, szül. Ukkon
(Zala vm.) 1866 febr. 18. 1893-ban a héber nyelv és

vallástan tanára az országos izrool.tanítóképzben

Budapesten és 1906 óta a bécüi rabbiképzintézet

tanára. Önálló müvei : A zsidók Szí. Jeromos
müveiben (Budapest 1893) ; A (jörög és latin han-
gok kiejtése az ókori zsidó irodalom tamisága
szerint (u. o. 1894) ; Nemzeti krónikáink bibliai

vonatkozásai (u. o. 1898) ; Zur griechi.schen und
lateinischen Lexicographie aus jüdischen Qnollen

(Leipzig 1893); üriechische und latelni.<che Leim-
wörter im Talmud, Midrasch und Targum (2 köt.,

Berlin 1898—99) ; Das Lében Jesu nach jüdischen

Quellén (u. o. 1902); Talmudische Archáologie

(3 köt., Leipzig 1900-1912); Antonius u. Rabbi

(Wien 1910).

Kravall a. m. utcai lázongá.s, csdület. A szó

valószínen a középkori latin charavaUitimból
származik. L. Cluirivari.

Kravang, hollandi rezidensség Jáva Ny.-i felé-

nek É.-i partján Batávia és Seribon közt, 49.30

km«, kb. 500,000 lak. Termékeny földjét a Tarum
öntözi. Ftermékei a rizs, cukornád, indigó és

kávé. Fhelye Purvokarta.

Kravarsko, adó- és polit. közs. Zágráb vm.
nagygoriczai (velika goricai) járásában, doio) 672
horvát lakossal ; u. p. és u. t. Nagygoricza (Velüca

Gorica).

Kraxelhuber Tóbiás, a Borsszem Jankó ál-

landó alakja, egy fiktív pozsonyi némot polgár,

aki az országos eseményeket a maga sajátos föl-

fogásával ítéli meg.
Kray, jwrosz község a düsseldorfi közigazga-

tási kerületben, Essen közelében, vasút mellett,

(1910) 17,856 lak. ; hatalmas kószóubányával, vas-

múvekkel. sörgyártással és téglagyárral.

Kray Pál (krajovai) báró, osztrák táborsaec-

nag>', szül. Késmárkon 1735 febr. 5., megh. Pes-

ten 1804 jan. 19. Résztvett a hétéves háborúban,

továbbá a törökök elleni hadjáratban (1788-89).

A békekötés után bárói rangot nyert. Az erdélyi

oláhok zendülése alkalmával 1784. ö fogta el az

oláh pómép fanatikus vezéreit, Horát és ICloskát.

1793— 1795-ig Németalföldön harcolt s Piohegm
felett gyzelmet aratott. 1798 szén Olaszország-

ban fényes hadi tettei voltak. Érdemeiért tábor-

szemaggyá nevezték ki s Mantova megszál-

lásával bízták meg, melyet kéthavi kemény oet-
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rom utón megadásra birt. 1888 .óta a 67. cs. és

kir. gyalogezred K. nevét viseli. Életrajzát meg-

írta Kray Miksa báró, a Szepesvmegyei tört. társ.

IV. évk. 1888. V. ö. K. P. és az 5 napi rajnai had-

járat 179. (Hadtört. Közlem., 1892).

Krayenhoff, Cornelis Ktdolf Tlieodor, báró,

németalföldi tábornok, szül. Nimwegenben 1758

jún.2.,megh.u.o. 18-Í0nov.24 Az 1795-iki hollandi

zavargások kitörése alkalmával a franciák párt-

jára állott és az amsterdami gárda parancsnok-

ságát vette át. Napóleon Lajos 1806. föhadsegé-

dévé, késbb tábornokká, 1809. pedig hadügymi-

niszten'é, 1810-ben I. Napóleon a hadmérnök-
ügyek ffelügyeljévé nevezte ki. K. azonban

1813. elpártolt Franciaországtól és az új kor-

mány által Amsterdam kormányzójává nevez-

tetett ki és 1815. bárói rangot nyert. Fbb
müvei: Précis historique des operations géodé-

siquos ot astronomiquos faites en Hollandé par

le L. G. K. (Haag 1815) ; Lovens by zondorheden

(Nimwegen ÍSü).
Krázisz (gör.) a. m. vegyülés, a görög gramma-

tikában két különböz szóhoz tartozó két szótag-

nak egybeolvadása, melynek jele a korónisz. Pl.

ZQ ovojia K.-szal : ToDvojxa. A régi orvostudomány-
ban «a nedvek keveréke. Dyskrasia (1. o.) a ned-

vek hibás, betegségre vezetén kevert volta.

Erbava, 1. Korhávia.
Krbavica, adók. Lika-Krbava vm. korenicai

j.-ban, (1910) 1247 szerb lak. ; u. p. és u. t. Bunic.

Krc, adók. Várasd vm. novimaroíi j.-ban, (i9io)

614 horvát lak. ; u, p. és n. t. Növi Marof.

Kr6edin, adó- és polit. közs. Szerem vmegye
ópázovai (síarapazovai) j.-ban, (1910) 3482 szerb és

német lak.
;
postaügynökség, u. t. Beska.

Krcevo, adók. Zágráb vm. kostajnicai j.-ban,

(1910) 537 szerb lak, ; u. p. és u. t. Majur.
Krcsmárik János, jogtudományi író, szül.

Szarvason 1857. A keleti nyelveket elsajátítván,

1883— 1890-ig a sarajevói országos kormány
szolgálatában állt s mint a török ügyek eladója
és az országos vakufbizottság konnánybiztosa
a vakufügyek rendezésében és a mohammedán
közoktatás fejlesztésében mködött közre. 1891.
Szarvason fszolgabíró, 1901 orsz. képvisel,
1906. a Fejérváry-kormány alatt Békés vmegye
fispánja lett. Ugyanettl az évtl kezdve taná-

csos a boszniai kormánynál, 1911 óta udvari ta-

nácsos a közös pénzügyminisztériumban. Keleti

költeményfordításai különféle szépirodalmi lapok-

ban, tudoraányos értekezései magyar és német
folyóiratokban jelentek meg. Fbb müvei : Das
Vakufrecht (Zeitschrift der Deutschen Morgen-
landischen öosellschaft, 45. kötet Leipzig); Á
török jogrendszer és igazságszolgáltatás (Buda-
pest 1899; németül a Zeitschr. der deutschen
Morgenl. Ges. 1904. LVIII. füz.).

K'ré (aram.) másként kéri (1. 0.).

Kreáció (lat.), a. m. teremtés, alkotás, 1. Creatio-
Kreál (lat.) a. m. alkot, teremt ; egy szerepet

K., valamely új darabnak egyik szerepét a saját
önálló fölfogása szerint megalkotja.

Kreasz. szövet, l. Creas.
KreatianizmuB, 1. Crealianismm.
Kreatin és kreatinin. E két fiziológiailag fon-

tos vegyület a guanidinnek származéka. A krea-

tin metüguanidinecetsav ; a kreatinin ennek bels
aiihidridja.

/NH,
HN:C

\N(CH3)-CH,C00H
kreatin

/NH- -CO
HN:C

\N(CH,)-CH,
kreatinin

A kreatin név a -cf/sa? a. m. hús görög szóból
származik, amennyiben Chevreul 1834. a hús-

lében fedezte fel a líreatint.

A kreatin a gerinces állatok izomnedvének
állandó alkotórésze. Az emberi izom kreatin-tar-

talma 0"3"/o; felntt ember izomzata összesen
mintegy 90 g. kreatint tartalmaz. Kis mennyisége
az agyban és a vérben is elfordul. A normális
vizelet kreatint nem tartalmaz. A kreatin egy mo-
lekula vizet tartalmazó színtelen, keser ízü priz-

mákban kristályosodik. 100"-on elveszíti kris-

tályvizét. 180-on 74'4 sr. vízben, 9410 sr. al-

koholban oldódik. Elállítására húskivonat olda-

tából a foszfátokat ólomacetáttal leválasztják és

miután az ólmot kénhidrogénnel eltóvolították,

a besrített oldatból a kreatin kikristályosodik.

A kreatinból, azt hosszabb ideig híg savval fzve,
víz hasad le és kreatinin keletkezik.

A kreatinin normális alkotórésze az emberi vi-

zeletnek. Felntt férfi 24 óra alatt körülbelül 2 g.

kreatinint ürít ki szervezetébl a vizelettel. A
nk K. kiválasztása jóval kisebb. Kis mennyiség-
ben a vérben is elfordul, az izomban azonban
nem. Kis mennyisége a talajban is elfordul, úgy-
szintén némely növény csirájában, pl. a búza-

csirában. Úgy látszik, hogy a kreatinin a nö-

vényi anyagcserénél szerepet játszik. Forró ol-

datból vízmentes prizmákban kristályosodik.

17°-on 1 sr. feloldására 10*7 sr. víz szüLséges.

Oldata lúgos, kissé maró. Elállítása a kreatin-

ból történik sósavval (l. fentebb). Kimutatá.sára

kevés nitroprusszidnátriumot és cseppenkint híg

nátronlúgot adnak oldatához. Elbb rubinvörös,

majd sárga színezdés keletkezik. A kreatint úgy
mutatják ki, hogy elbb kroatininné alakítják és

ennek reakcióit végzik. A kreatinin könnyen
oxidálódik; Fehling oldatot , redukál. Alkaliák

hatására kreatinná változik. Úgy a kreatin, mint
a kreatinin savakkal sókká egyesül. A kreatinin

a normális állati szervezetben elforduló bázisok

legersebbje.
Kreatinin, 1. Kreatin.
Kreatúra (lat.) a. m. teremtmény.
Krebo v. greho, néger törzs, l. Glebo.
Krebraomagvak (növ.), l. Hydnocarpus.
Krebs, 1. Kari Augiist, német zeneszerz és

karnagy, szül. Nürnbergben 180i jan. 16., megh.
Drezdában 1880 máj. 16. 1826. a bécsi Hofoper-

nél, 1827-ben Hamburgban, 1850. Drezdában kar-

mester. Mvei közül legnevezetesebbek dalai és

operái: Silva (1830) és Agues Bernauer (1835,

átdolgozva 1858).

2. K., Kari, német zenekritikus, szül. Han.<e-

bergben, Königsborg mellett, 1857 febr. 5. A b«>r-

lini Hochschulén 1895. zenetörténeti tanár lett.

Müvei : Haydn, Mozart, Beethoven (1906), Ditters-
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lortlana t VM*)\ Schaffen und Nacbschaffen in der

Musik ^l;Kl_>|. Nevezetes kiadványai : Ph. E. Bach
-zonátái U8i)ö); Beetiiovens Sonaten im Urtext

1898) és Brahms, Dos jongen Kreislors Sctiatz-

kastíein (1908).

Kx«ehowieoki, AdatH^ lengyel ir6, szül. Lem-
bergbra 1850. Eleinte társadalmi regényeket írt,

pl. Jestem (Vag>'ok), de azatán Sienkiewicz sike-

r.
-^ '" fialva, a t<^tónelmi tárgyak felé for-

iiös szerotottel a XVII. sz. politikai s

:ai>.>u.>iiiu viszonyait rajzolja. Legismertebbek
ax kort rajzoló regényei közül Starosta Zyg-
wul.ski,és trón (A trónért) ; A Fiat lox a XIV.
>/. han játszik. Drámái közül legnagyobb sikere

volt a My-nek (Mi 1906).

Kr«2maim, Hteobald, cs^ aegoesKnö, szül.

KnoslMiii fPi-Aira mt'llett) 1850 saept A bécsi Hof-

<)sa, vonósnégyes vezetje,
aau (189Ö operett) ; Das Pa-

noptikum U90Ü); Salome, die zweite (1906, bur-

Kreeaányi, 1. Ifftiác, színész és sziniga^ató,
^7.\i\. .Margittáa (Bihar vm.) 1844 márc. 29. Pá-

t 1863. kezdte Mobiár György budai Nép-
izánál. 1867-ben abbahagyta a szinészke-

k'M.'.-;t s az Athenaeum nyomddszvállalat korrek-

tora lett. 187"3-ban .szintársalatot szervezett Kecs-
k " azóta több nag>'obb vidéki városban

, legutóbb Temesvárott. 1883 nyarán
U-iuiic- t•^^.^zör a budai nyári színkört, mely azóta
rendesen az ö nyári állomása volt Szinigazgató-
sáíja eb^ó idejélwn maga is játszott, de kó^óbb már
fsak mint rendez mködött; 1914. njTigalomba
vonult. l\'!esége : Ki&s Veron népszer színészn
voit, 1910. visszavonult a színpadtól.

2. A'. Sarolta, színészn, K. 1. nvére, szül.

\ ar^>alotán 1819., megh. Budapesten 1908 ápr. 5.

Mködését a budapesti Nemzeti Színháznál kez-

dette 1861., de rövidesen vidélcre távozott, hol
tiibh nair.''ibíi színtársulat tagja s a vidék egyik

primadonnája lett. 190.3-ban a
iuházhoz szerzdött változott sze-

ripko;iel, niiüt komika.
Krecsonesd, ki.<k. Hnnyad vm. brádi j.-ban,

!í»ioi 591 oláh lak. ; u. p. és u. t Boicza. Határá-
; 'an arany- és ezüstbányák vannak.
Kredenc, 1. Po/idrszék.

Kredibilitás lat i a. m. hiteltérdemlöség.

Kredit la lat. crtditum-ból) a. m. hitel (1. o.).

Kreditálni a. m. hitelezni.

Kreditiva (creditiva, lat.), 1. Megbízó levél.

Kreditor (creditor, lat.) a. ra. hitelez.

Elreditrabel, rubelre szóló orosz papírpénz,
állanijeirj'.

Kredo. 1. Credo.
Kredtditás (lat.) a. m. meggyzdés. Juramen-

tum crediditatis, az az eskü, amit a fél nem arról
tesz le, amit közvetlenül tud, hanem amit hisz,

amirl meg van gyzdve. K. annyi is mint hi-

székenység.

Kredzs (kredj), Dar Pertit beLBafrikai ország
népeinek gyjtneve. Idetartoznak a gdorok,
fertitek stb. a njam-njam ághoz tartozó kisebb
népek. Schweinfurt Í874-iki látogatása idején

is már pusztulóban voltak. Az újabb leírások pl.

a fértitokét már nem is említik.

Kraenleld, Szt. Gellért legendájában a Gel>
lérttie^ német neve. Emlékeztet a Rajna közelé-

ben lev Krefeldre. Magyarosan az oklevelek

Kelenföldnek, néha Kerenföldnek Irj^.

Krefeld (Crefeld), város és jáj^ székhely
Düsseldorf porosz kerületben, a Rajna balpart-

ján, vasút mellett, a bekebelezett Bocknm-Ver-
berg és Oppnm községekkel együtt (isio) 129,406
lak. Németországban a legnagyobb selyem- és bár-
sonyiparral. Az üzemben lev mechanikai szöv-
székek száma (190?) 12,64 volt s az 1912. évi
selyemszövotgyártmányok értéke meghaladta a
30 millió márkát, míg a félselyem szöveteké a 60
milliót. A város hajóforgalma is igen jelentékeny.

Az évi forgalom meghaíadja a 2000-et s a szál-

lított árnk súlya a 250,000 tonnát. 1904 nyitot-

ták meg az uj rajnai kikött. A legjelenté-

kenyebb épület a városháza Janssen nagy freskó-

képével (A teutoburgi csata). Az líjabb építkezé-

sek közül jelentsebbek : a birodalmi bank palo-

tája, a pályaudvarok, a fvámhívatal, több közép-
iskola stb. K.-nek felsbb szöviskolája, kereske-
delmi továbbképz és gazdasági iskolája van. A
városnak 1373 óta vannak városi jogai. 1702-ben
került Poroszországhoz. A XVII. és XVIII. sz.-ban

a Jülích és Beig hercegségekbl bevándorolt re-

formátusok és mennoniták honosították m^ a
selyemszövést és elmozdították ezzel a v^os
felvirágzását. Az 1758. Ferdinánd braunschweigi
herceg által a franciákon kivívott gyzelem emlé-
kére 1858. a csata színhelyén emlékoszlopot állí-

tottak föl.

Krehl, 1. Ludolf. német orientalista, szül. Meis-

senben 1825 jiin. 29., megh. Lipcsében 1901 máj.
15. 1852-ben a drezdai királyi könyvtár títlcára

lett, majd 1861-ben a lipcsei egj-etemen nyert
tanszéket ; egyúttal az ottani egyetemi könyvtár
igazgatója volt. Fbb munlcái : ber die Religion
der vorislamischen Araber (Lcípzig 1863) ; Das
Lében u. die Lehre des Muhammed (I. köt., n. o.

1884). Kiadta Bokhári (1. o.) tradició-gj-tijteményé-

nek egy részét (3 köt. Leiden 1862—68) ereszt
vett Makkarinak a spanyol arabok történetét

talpaló arab munkája (u. o. 1855—61) kiadá-

sában.

2. K., Ludicig von, német orvos, K. 1. fla,

szül. Lipcsében 1861 dec. 26. 1899-ben rendes ta-

nár Marbui^ban, 1900. Greifswaldban, 1902. Tü-
bingenben, 1904. Strassbm^ban, 1907. Heídel-

bergben, 1912 óta pedig a belgyógyászat tanára
Münchenben. A belgyógyászat körébe vágó szá-

mos dolgozattal és tankönyvvel gazdagította a
tudományt. Nevezetesebbek : Pathologische Phy-
siologío (1910, 6. kiad.): Ijehrbucli d. innem.
Medízin (1909, tí. kiad.). Kiadja mé^ 1902 óta

Morítz és MüUerrel a Deutsches .Archív für Klini-

sche Medízin cím folyóiratot : és Marchand-dal

a Handbuch der allgemoinen Pathologie c. gyj-
teményes munkát. rendezte sajtó alá Mering
belgyógyászati kézikönyvének újabb kiadásait is.

Kreibig, Josef Clemen.s, osztrák fllozóttai író,

szül. Héisben 1863 dec. 18. 1895-ben egyetemi
magántanár lett Bécsben. Brentano hatása alatt

áll a lélektanban. Müvei : Geschlchte n. Kritik

dce Skepticismus (1896) ; Die Aafmerksamkeit als

Willenserecheinong (1897) ; Psycb. Grundlegnng

!«•
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einos Systems der Welttheorie (1902) ; Die mtel-

lektueUen Funktionen (1908).

Kreil, Kari, oaztrák meteorológus ós csilla-

gász, szül. Bairisch-Riedben (Felsö-Ausztria) 1798

nov. 4., megii. Bécsben 1862 doc. 21. 184;5-ben

a prágai csillagvizsgáló intézet, 1851. a bécsi me-

teorológiai és földmágnességi központi intézet

Igazgatója lett. K. számos mágnességi és földrajzi

helymeghatározást végzett. Ezenkívül több ön-

jelzö meteorológiai mszert szerkesztett. Neve-

zetesebb munkái : Magnetischeundgeographische

Ortsbestimmungen im österreichischen Kaiser-

staat(Wien 1846—51, 5 köt.) ; Anleitung zu mag-
netischen Beobachtungen (2. kiad., u. o. 1858);

Bntwurf eines meteorologischen Beobachtungs-

systems für d. österreichische Monarchie (n. o.

1850). Kiadta a Jahrbüchor der Zentralanstalt für

Meteorologie u. Erdmagnetismus c. évkönyveket.

Kreis, WilJielm, német építész, szül. Bltville-

ben 1873 márc. 17. Pályája kezdetén Bismarck-
emlékmüveivel keltett feltnést (Priedrichsruh,

Nürnberg, Augsburg, Drezda), 1901. készítette a
drezdai kiállítási csarnokot s úgy itteni, mint
egyéb építészeti és iparmvészeti sikerei alapján

1908. a düsszeldorfl iparmvészeti iskola igazga-

tójává novozték ki, ahol az építészeti fakultás

mvészi irányban való fejlesztésére nagyszabású
kísérleteket folytat. Foglalkozik városrendezési

kérdésekkel is.

Kreisler, Fritz, osztrák hegedmvész, szül,

Bécsben 1875 febr. 2. Hellmesberger, továbbá
Massenot és Delibes (Paris) voltak a mesterei. Szá-

mos hogedátirata kedvelt. Budapesten sokszor

hangversenyezett nagy sikerrel.

Ereiten, Wilhelm, Jézus társ. atya, kiltikus,

ii'odalomtörténész és költ, született Gangeltben
(Rajna-tart.) 1847 jún. 21., megh. Kerkradeban
(Hollandia) 1902 jún. 6. Mvei : Voltaire (2 köt.,

1878, 2. kiad. 1884, magyarra ford. Makra Imre
ós Rózsa József,'. Szeged 1888) ; Moliére's Lében
und Werke (1887, 2. kiad. 1897) ; Lebrecht Dre-
ves (1897) ; költemények : Heimatweisen aus der

Prerade (1882, 2. kiad. 1889) : Splitter und Spano
(1903, kiadta K. életrajzával együtt Gietmann)

;

Allerlei Woisheit (Aforizmák, 1901) stb.

Kxeiüí grófi család, Angliából származik. Innen
Németalföldre és Bajorországba, majd a XVII. sz.-

ban egy ág Magyarországba költözött. K. Béla
ezül. Aradon 1851. Els feleségének, Farnek Jan-
kának (megh. 1898.) közremködésével össze-

gyjtötte és megalapította az 1848—49-iki erek-

lyék múzeumát, amelynek nagy részét késbb a

Magyar Nemzeti Múzeum vette meg.
Kreitner, Gustav, lovag, utazó, szül. Ostrau-

ban 1848 aug. 2., megh. Jokohamában 1893 nov.

20. A tengerészeti és diplomáciai pályán mkö-
dött és több ízben beutazta Kelet-Ázsiát. Részt-
vett Széchenyi Béla gróf kinai expedíciójában

18(1877—80). Majd osztrák-magyar fkonzul volt

Japánban. Értekezései német ós hazai földrajzi

szaklapokban jelentek meg : Japán a nemzetközi
kereskedelembon (Földrajzi Közlemények, Buda-
pest 1890). Fömunkája : lm fémen Osten (Wien
1881); magyarul: Gróf Széchenyi Béla keleti

utazása (Budapest 1882). A Gróf Széchenyi Béla
kelet&zsiai tudományos utazásának eredményei,

1877—1880 (Budapest 1890-97, I— III. kiad. és

atlasz) cím nagy munkájában a topográfiai hely-

meghatározó és az atlaszbeli kartográfiai részek
K.-tl származnak. Ez a munka németül is meg-
jelent: Resultate der wiss. Reise des Grafen
Béla Széchenyi in Ostasien 1877—80 (Wien
1893—1899, 1—III. Bánd u. Atlas).

Kreittmayr, Aloys, báró, bajor államférfiú és

jogtudós, szül. Münchenben1705 dec. 14., megh.
u. 0. 1790 okt. 27. Neki köszönheti Bajorország
legfontosabb tön^ényeinek kodifikálását.Fbbm-
veit latin nyelven írta : Codex juris bavarici cri-

minalis (München 1751, 3. kiad. 1785) ; Codex ju-

ris bavarici judiciarii (u. o. 1753, új kiad. 1813)

;

Codex Maximilianus bavaricus civilis (u. o. 1756,

új kiad. 1844). Német nyelven csak egy munkát
írt: Grundriss des aUgemoinen deutschen und
bayrischen Staatrechts (München 1770, 3 köt., új

kiad. 1789). München városa 1845. emlékszobrot

emelt neki.

Kreittonit (ásv.), a gahnit- (automolit)-tal rokon
cink-vas-spinell : (Zu,Fe,Mg)(Al,Pe)j04.

Ereka, 1. Béka.
Ereling, Augustvon, német fest és szobrász,

szül. Osnabrückben 1819 máj. 23., megh. Nürn-
bergben 1876 ápr. 23. 1853. átvette a nürnbergi

mvészeti iskola igazgatását és minden erejével

annak újjászervezése körül fáradozott. Festmé-
nyei közül kiválik : Bajor Lajos megkoronázása
a müncheni Maximilianeumban. Igen elterjedtek

Goethe Faustjához készített kompozíciói. Szobrá-

szati mvei közül nevezetesek : Utószülött Reuss
Henrik herceg nagy bronzszobra Gorában és Kep-
ler szobra.

Kreil, Nikolaiis, szász kancellár, 1. Crell.

Erem, 1. Créme.
Eremaster-reflex alatt a herorázó izom össze-

húzódását értjük a comb bels fölszinének simo-

gatására. így van ez rendes viszonyok között,

egyes betegségekben hiányozhatik.

Krematisztika (chrematistica, gör.), a javak-

nak csere útján való beszerzése, ellentétben azok-

kal, melyeket a magunk használatára magunk
termelünk.

Krematológia (chrematologia, gör.), a pénzt

ismertet tanok rendszeres összefoglalása.

Erematonomia (chrematonomia, gör.), a pénz

gyakorlati alkalmazásáról szóló tanok ismertc^-

tése.

Erematóriam, 1. Halotthamvasztás.
Eremen, adók. Modrus-Piume vm. szluini

(slunji) j.-ban, (1910) 1372 horvát és szerb lak. ; 11.

p. és u. t. Szluin (Slunj).

Eremencsug, az ugyanily nev janis székhe-

lye Poltava orosz kormányzóságban, a Dnyepr
balpartján, vasút mellett, Krjukov külvárossal

együtt (1911) 72,900 lak. Kocsi-, gazdasági gép-,

br-, dohánygyártással, gözfürészmalmokkal. K.

Kis-Oroszország kereskedelmének egyik közép-

pontja ; a forgalom legkiválóbb cikkei a só, ga-

bona, faáruk, zsiradékok és gyapjú.

Eremeneo (Krzeinieniec), az ugyanilynev já-

rás székhelye Volhinia orosz kormányzóságban,
6 km.-nyire az Ikva balpartjától, (1907) 17,704 lak.

Kocsi-, zongora- és ékszerkészitéssel ; természet-
|f

rajzi múzeummal, nyilvános könyvtárral és bota- -



Krementz - 277 Kremsier

nika« kerttel ; egykori cröditmónyeinek romjai-

vaL Batu kháu sikertelenQl ostromolta, 1646.

azoDl>an a kozákok elfoglalták.

Krementz, Philipp.hibonok, kölni éradc, szül.

Koblonzbon 1819 dec. 1., megh. Kölnben 1899

máj. 6. Pappá szentelték Trlorben 1842 okt. 22.

Mint ermlandi püspök résztvett 1869—70. a vati-

káni zsinaton, ahol a/, infallibilitás ellenzihez

tartozott, de a dogma kimondatván, azt megyé-

jében kihirdette. 188ö-bea kölni érsek, 1893-ban

bíbomok lett. Irodalmi munkássága : Das Haus

Gottes (Koblenz 1854) ; Die Stadt auf dem Berge

oder Offenbarung und Abfall (n. o. 18G1); Israol,

Vorbild ilor Klrche (Mainz 1866) ; Das Evangélium

ira
'

losis (Koblenz 1867); Gnmdlinien
zur «

.

~r>-pik der Heiligen Schrift(Freiburg

1875) ; í>iií Offenbarung des heil. Johannes (u. o.

1883) stb.

Kremer, 1. Alfréd, báró, osztrák orientalista,

szül. Bécsben 1828 máj. 13., megh. Ober-Dübling-

ben 1889 dec. 27. A bécsi egyetemen jogi és keleti

tannlmányokat folytatott. Miután 1849-51-ig Szí-

riát és Egyiptomot beutazta volt, hazatérése után

a bead mftegyetemen a vulgáris arab nyelv taná-

rává, majd 1859—70-ig kairói, galaci, késbb
beiruti fókonzullá, 1872. a külügyi minisztérium-

ban miniszteri tanácsossá és a konztilsági ügyek
referensévé nevezték ki. 1880-ban osztrák keres-

kedelmi miniszter lett, mely állásáról 1881. le-

mondott. Ezalatt az iszlám állam- és kultúrtört^i-

nete ter«^n úttör inxlalrai mködést fejtett ki. Fóbb
mvei: MittelsjTion und Damaskus(\Vien 185.S);

Aegyptcn. Forschungen über Land n. Volk(Leipzig

1863, 2 kötet) ; Über die südarabische Sage (u. o.

1866—67); Qeechichte der herrschenden Ideen

des Islams (1868) ; Kulturgeschichte des Orients

unter den Chalifen (Wien 1875—77, 2 köt.) ; Ibn

Chaldun und seine Geschichte d. islam. Völker

(U.0. 1879) ; Beitragezur arabischen Lexikographie

(u. 0. 1883) ; Cber d. Geschichte des Labyd. (u. o.

1881). Ezenkívül több arab szövget adott ki. Ma-
Sjarul moffjelent : A régi arabok családi élete,

ford. Polgár Mihály (Budapest 1879).

2. K; Gerhard, geográfus, 1. Mercator.
3. K., Jozefa lengyel fllozófus és esztétikus,

szül. 1806. Krakóten, megh. 1875 jún. 2-án.

1847 bon a lo-akói egyetemre a filozófia taná-

ráví^ ''".fett ki. Fbb müvei: A filozófia rend-

szei 2, 2 köt.) ; Levelek Krakóból, 3 köt.

18-í t.'tikája 1 köt. és a mvészi fantázia

tör* t.). Hegel rendszeréW)l indul ki.

K -zi a. m. vár, citadella, tulajdonké-

:i görög idíropolisz (L o.) jelent,

X magaubb, megereitett, árok-
iK-cal kerített bels része. Legismertebb a
u K., amelyet a K. névenrendeeen értenek.

Kiemnitz, Marié (Mite), német írón, szül.

Greifswaldban 1852 jan. 4. Férjével Bukarestbe
költaa5tl 8 itt Erzsébet román királ^'né7al('Gzr-

MmflMna>egyttttadta ki a Rumani.<che Dichtun-

g«i(lB8ö) c. (fordításokat és DUo und Idem álnév

alatt regénveket : Aus zwei Welten (Bonn 1886,

2. kiad.) ; Astra (u. o. 1887, 3. kiad.) ; Feldpost

(u. o. 1887, magyarul : Tábori posta) stb. Saját

nevén irta meg a román királyné életrajzát:

Carmen Sylva (1903) ; König Kari von Rumanien

ée regényeket : Ansgewanderte (1890) ; Herr Baby
(1901) ; Eine Hilflose (1906) : Slegerin Zeit (1907)

;

Ist d»s — das Lében? (1909); Uut Testament

(191 1). George Aüan néven pedig Fluch der Liebc

(1880) ; Aus der rumánisohen Geeellschaft (1882)

;

Ein Fürstenkind (1886) e. könyveket.

Kremnitzky F'iilöp Jakab, geológus és bá-

nyász, szül. 1828 ápr. 28. Oláhlápoebányán, megh.
1904 júl. 14. Nagybányán. A felsbánya! állami

bányamúvek tisztje, majd késbb a vereevizi

m. kir. bányam vezetje volt. Mvei az österr.

Zeitschrift für Berg- und Hüttonwesen 1863-1867.

évfolyamaiban a Szamosvölgy geognosztikai vi-

szonyairól s Erdély ásványairól, továbbá a Ver-

handlungen und Mitteilungon für Naturwissen-

schaften 1866. évfolyamában a Kelemen-hegység
kéntelepeirl s a Bányászati s Kohászati Lapok
1887. évf. a verospataki ércekrl szólnak, -^r^
Kremométer,l. Gremometer és Galaktométer.
Krems, 1. a Duna baloldali, 56 km. hosszú mel-

lékfolyója Alsó-Ausztriában, K. városnál torkollik.

2. K., város, K. alsóausztriai kerületi kapi-

tányság székhelye, a K. és Duna összefolyásánál,

aWachau termékeny vidékén, vasút mellett. Und,

Kremsthal, Hohenstein és Gartenau külvárosai-

val (1910) 14,385 lak- ; ecet-, mustár-, konzerv-,

acéláxúgyártással és élénk kereskedelemmel ; vá-

rosi múzeummal, tanítóképzvel, kereskedelmi,

gytimölCí^észeti és vincellér-iskolával. K. Hunyadi
Mátyás idején több évig magyar kézen volt.

1895 aug. megülték fennállásának 900. évfordu-

lóját. K. Schmidt osztrák táborszernagynak, ki

azt 1805. a franciák ellen védelmezte, szobrot

emelt. Régi neve : Chremisa.V. ó. Ketschbaumer,
Geschichte d. Stadt K. (1885) ; Aus dem Krem-
ser Stadtarchiv (1895).

Kremser, 1. Eduárd, osztrák zeneszerz, szttl.

1838 ápr. 10. Bécsben, megh. u, o. 1914 nov. 27.

1869-ben aWiener Mánnergesangverein karigaz-

gatója lett. Müvei: Dalok: Kórusok zenekar-

kisérettei (Balkanbilder; Prinz Engen ; Das Lében
ein Tanz); operettek (Eine Operetté 1874, Der
Botschafter, Der kritische Tag 1891). •';:^iH

2. K, Viktor, német meteorológus, szül. 1868
ápr. 20. Ratiborban, megh. 1909 júl. 27. Berlin-

ben. 1892-ben a berlini meteorológiai intézet kli-

matológiai osztályának vezetje lett. Számos
cikken kívül különösen a német folyamvidékek
éghajlatáról írt négy munkát (Klimatische Ver-

háltnisse des Oderstromgebiotes, des Eibeetrom-

gebietes, des Memel-, Pregel-, Weichselstromge-
bietee, dJes Woser- und Emsgobietes), azonkívül

:

Cber die Schwankungen der Lufttemperatur in

Norddeutschland 1851— 1890 (Hann-Bánd) ; Fünf-

zigjáhrige Temperaturmittel für Norddeutsch-

land (1900).

Kremsier ('ÁVoMi^'íi^,város, K. morva kerttletí

kapitányság székhelye a termékeny Hanna síksá-

gon, a Mor\'a mellett (i9io) 16,523. nagyobbára cseh

lak., gépgyárral, vasöntvel, sör-, maláta- és cn<

korgyárakkal ; több középiskolával, mezögasda-
sági-, ipari és zenelskolávaL Az olmfitzi écsek

nyaraló palotájában (1664—98) tartotta üléseit

1848 nov. 15-tl 1849 márc. 7-ig között az els
osztrák birodalmi tanács. 1886 aug. 25. a magyar
király és az orosi oár itt találkoztak.
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Kremsieri országgylés (1848 nov. 15.— 1849
niárc. 7.). Az októberi forradalom elöl Olmützbe
menekült V. Ferdinánd császár 1848 okt. 22. az

osztrák képviselház üléseit áthelyezte a morva-
országi kis Krenisier városba, hogy ott zavarta-

lanul mködhessék. Az ülések meg is kezddtek
nov. 15. s a képviselk elbb az alaj^jogokat

(Grundrechte) állapították meg rendkívid liberá-

lis szellemben. Azután egy ötös bizottság az al-

kotmány kidolgozásához fogott. A német Mayer
tervezete alapján meghagyták Ausztria tarto-

jtnányi beosztását, a törvényhozást egy 360 tagú
képviselház ( Volkskammer) és egy közös tar-

tományi gyülekezet (Landerkamnier) közt osz-

tották meg, melybe minden örökös tartomány
•6—6 tagot küld. De e tervezetbl nem lett semmi,
mert Windischgi"aetz gyzelmi jelentéseinek ha-

tása alatt I, Ferenc József császár 1849 márc. 7.

feloszlatta a K.-t és az 1849 márc. 4-rl kelte-

zett oktrojált alkotmányt hirdette ki, mely hazán-

kat megfosztva külön alkotmányától, Ausztria
tartományává tette,

Kremsi fehér (néra. Kremsertveiss), 1. Ólom-
fehér.
Kremsmünster, község Steyr felsausztriai

kerületi kapitányságban, a Krems ós vasútmellett,

(1910) 3733 lak., nagy marhavásárokkal ; mellette

egy halmon épült régi, gazdag bencés-apátsággal,

melyet 777. II. Tasszilo bajor herceg alapított.

Van benne fgimnázium, internátus, gazdag
könyvtár (70,000 kötet, 1700 kézü-at, 840 inkuná-
bulum), 3gy 1758. épült, 57 m. magas, jól beren-

dezett csillagvizsgáló torony ; templomában (XIII.

8z.) egyházi kincstárral, amelynek legérdekesebb
tárgya a Tasszilo-kohely.

Kréné (gör.) a. m. kútf, forrás, forrásvíz.

. Krenner, 1. József, hazánk egyik legkiválóbb

mineralógusa, szül. Budán 1839 márc. 2. Tanul-
mányait a budapesti múogj'etemen ós a tübingeni
egyetemen vógezte. 1866 óta a M. N. Múzeum ás-

ványtárának fnöke ; 1870. a megyetemen, 1894.
a tud. egyetemen az ásvány-kzettan tanára volt.

Nyugalomba vonult 1913 szept. 1902-ben udvari
taná(;sos lett. Számos kitn ásványtani munkát
irt. több teljesen új ásványspociest állított fel, úgy-
mint : Andorit, Semseyit (mindkett Semsey An-
dorról elnevezve), Lorandit (b. Eötvös Lorándról
elnevezve), Warthait (Wartha Vince után), Szo-
molnokit, Rhomboklász, Avasit, Krennorit, Fizé-
lyit és Kornolit. Mködése alatt fejldött a M.
Nemzeti Múzeum ásványtára a világ egyik leg-

els gyjteményévé. Értekezései fkép a M. T.

Akadémia, a Földtani Közlöny és Groth's Zeit-

schrift f. Krystallograpliio kiadványaiban láttak
napvilágot. Legfontosabb munkái: Kryst. Studien
über den Antimonit; A felsbányái trachyt
Wolfram ifja; Bunsemn, efjy új üllurásvány ;

M(myarho)ii anglesitek; Díoptas Magyarorszá-
aon ; Felsbányai miargyrit; Tellurezüst Erdély-
hi ; Az Avasitról ; Az arksutfjordi kn/olit ; A
magyarországi Fischerit ; Bizmuiin Möravirzá-
rl ; A bottivói Meneghinitrl ; A japáni anU-
monüról ; A kryolith-cscyportgi'önlandtásványai

:

A tmnganokalcitról : A piseki Bertrandit opti-

Icrri rls:ov>rni; Ujabb adatok a Veszelyit isme-
) líhr: .1 magyar virianifok; Empiektit és

Tremolit Rézbányáról ; A Szabottról ; A zyga-
ditról ; Symplesit Felsbányáról; Az akantit;
Dognácskai hanudit, a szonwlnoki coquimhit és
voítait : A vezuvi pszeudobrookit : Andorit

;

Lorandit ; Dimorphin ; A Danubitról. Legki-
válóbb és legnagyobb alkotása : Magyarország
ásványai, 1908. az Akadémiától a Semsoy-félo

20,000 koronás jutalmat nyerte. E nmnkában
egész életének tapasztalatát és tudását halmozta
össze.

2. K. Viktor, fest és Író, l. Tardos.
Krennerit (ásv.), Hunyad vmegyében Nagyágon

Krenner József budapesti egyetemi tanár fedezte

fel és Bunsenin-nsik nevezte el ; mivel az utóbbi
név már egy másik ásvány számára le volt fog-

lalva, von Rath a K. nevet adta neki. A legbecse-

sebb aranyércek egyike. A rombos rendszerben
kristályosodik ; színe ezüstfehér-sárgarézsárga,

fémes fény, át nem látszó. Aranytellurid AuTej,
de ezüstöt is tartalmaz. Lelhelye Nagyág Hunyad
vmegyében és Cripple Ceek Coloradóban. A bá-

nyászok sárgaércnek (Gelherz) hívják és pedig
különösen azt a fajtáját, amely ólmot és antimont
is tartalmaz. Vele azonos a fehértellur.

Kreodontok, kihalt sragadozó állatok, ame-
lyek V. ujjonjárók, vagy félig talponjárok voltak.

Húsevk. Sok sajátságuk közös az erszényesek-

kel és a rovarevkkel. Cope állítása szerint való-

színleg az erszényesekbl származuak. A K. az
ó-harmadkor elején kezdettek szerepelni a föld

történetében és a fiatalabb harmadkor elején már
kihaltak.

Kreoíágok (gör.) a. m. húsevk ; így nevezték
a régi Etiópia egyik népét is.

Kreolin, kszénkátrányból készült antiszepti-

kum. Elállítási módját a gyárosok titkolják.

Sötétbarna kátrányszer folyadék, vízzel tejszer
folyadékot képez. 1— 2"/o-os oldatait használják
sebmosásra, ferttlenítésre.

Kreol nyelvek, a hollandi és angol nyelvek
meg az ázsiai, afrikai és amerikai benszülöttek

nyelveinek összevegyüléséböl keletkeztek.

Kreolok, spanyol felfogás szerint kreol min-
denki, aki idegen fajból az országban, fleg Ame-
rikában született. Ezért K.-nak hívják az amerikai
spanyol és portugál gyarmatokban a bevándorolt

fehérek utódait, az ott született nem keresztezett

négereket is. K.-nak nevezik Afrika és Kelet-

India egykori spanyol, francia és portugál gyar-
mataiban született földiáikét is, ellentétbon a be-

vándorolt európaiakkal, akiket Amerika spanyol
gyarmataiban chapetones, Mexikóban gachupi-
nes. Braziliában filhos do reino v. brasileiros

néven ismernek. Ez utóbbiaknak francia és angol
szavakkal kevert dialektusa az ú. n. kreol nyelv.

V.ö. Ölsner-Monmerqué, Der Kreolé (Berlin 1848);

Saint Quenlin, Etude sur la Gramm, créole (1872).

Kreon (gör. a. m. uralkodó), több görög mitikus
király neve. 1. Az Antigoné tragikus mítoszában
szerepl thebai király, Menoikeus íla, Jokaste
testvére, Halmon atyja. (h.Aidigone.) - 2. Némely
mondaváltozat szerint az 1. K. azonos azzal a K.
nev thebai királlyal, kinek leányát. Megarat
Herakles feleségül vette. — 3. Korinthos királya,

Krousának, Jason má.sodik feleségének atyja, 1.

Med^a.
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Kreosol, meiUguajakftl. mdilpyrfKotechin-

viethy/adher : CH, C.H,(OH)0CH,. a bükkfakát-

rany és a bükkfából elöáüitottkreozot(l.o.)eg>'ik

fö hatóalkotórésae. Színtelen. keUemiw eu^
olajszenl folyadék. Pp. 220*. Víz alig. szeai bsé-
gesen oldja. Szeezee oldata ferrtoé-oidattól sötét-

zöld szint ölt.

Kreozot. a bükkfakátr&nyból elállított olaj-

RZfír folyadék. Nem egységes vegjület, hanom
>lszármazék degye.Pöalkotórésze a^tM-

i'irokateehln monomotUétere)ée a Arrwzo/
Uii"iiiguajakol): ezek mellett kevés krezolt, me-
tUkrezolt, xilonoU stb. is tartalmaz. A K.-ot

1832. Beichenbach fedezte fel a bükkfakátrány-

ban. Blöállitására bOkkfakátrányt tömény lúg-

gal rázogatnak, amely a K. alkotórészeit oldja.

A kátrányoe anyagoktól elkülönített lúsías olda-

tot savval elbon^já^ ée a kiváiott olajszer K.-ot

mosása ée siárit^ után frakcióé desztillálá.ssal

(200—220^on) tisztítják. Kószénkátrányból is ké-

szitenek K.-ot (köszénkreozot), ez azonban f-
képen Tenolt és kr(»olokat tartalmaz. A K. sár-

gás szinú, olajsflrúa^fl, átlátszó, seml^es kéml-
hatású folyadék; ereen füstszagú ée maró-éget
izú. Fajsúlya 108-1-09; fp.-ja 200-220*. Még
—20'-on sem fagy meg. Szesszel, éterrel elegyít-

het. Kb. 120 sr. forró víz oldja, kihléskor az

oldat megza\aro8odik. Szeszes oldata ferriklorid-

oldattól megzöldül. A K. igen fontos gyógyszer.

Kellemetlen ize és szaga miatt manapság számos
többé-kevésbbé íztelen és szagtalan K.-kázítmény
i8 gy<^?yszerttl használatos. Ilyen pl. a kreozotál

(krc -": ' -nrtO.amely K.-bólkarbonilkloriddal

kés folyós, halványsíkTgás, csak kissé

sz&^yK-. . .^.^u, szeszben oldható folyadék. Az ipar-

ban használatos hamaszén-K. fenolok elegye,

amelyeket kátrányolajból nátronlúggal oldanak

ki ; az oldatból (K.nátrium) savval kiválasztott

K.-ot fa impregnálására íkreozotálására) és

dezinficiensül használják. A beszárított K.-nát-

riumból száraz desztillálással világitó-gázt (K.-

gáz) kapnak, a maradd a nátriumban dús ú. n.

náiriumkoksz.
Kreozotcserje (ii«v.). 1. Larrea.
Kreozotozás, 1. Fa (telíti).

Krepatora (Crepatura), a Királyk hegycso-

portjának vadr^nyes hasadéka, amely a Nagy-
és Kis-Királyköt választja el; legkönnyebben
Zemyest fell közelíthet meg.
Krepidoma (gör.), a görög templomok lépcss

aléuitmtMiyt'.

Krepiniü 'növ.) a. m. As<lepias (1. o.).

Krepitáció (lati, 1. CrepUatio.
Krepon laépon. franc), fodros, illetleg hul-

lámos felület ni fésü.-ígyapju ruhakolme. Fod-
rossága azáltal áll el, hogy kétféle vctüléket al-

kahnaznak, 1 1. ogy rrades sodratút s egy túlsod-

ratút : mindegyikkel kétszn vetnek be egymás-
után. A fonalak szokásos súrúaége pro cm. 24/42,
a láncfonal metrikus finomsági száma 64/2, a
vetésé 42.

Krepp, 1. Kreppszövet.
Kreppkötés, 1. Kreppszóvet.
Kreppszövet (franc, crépe), hullámos felület

ni ruhakelme. Az eredeti K.-hez, amelyet kinai
kreppnok is neveznek és selyembl készült, részben

1. ábra. 2. ibn.

jobb irányban, részben bal irányban sodrott fona-
lat használtak. A láncirányban váltakozott egy
jobb- 8 egy balsodratú, a vetésben pedig két jobb-

sodratú után jött

a balsodratú. A
jelenleg divó min-
tás K.-ek oly bé-

lelt szövetek, me-
lyeknek az alap-

szövetet képez
lánc- s vetülék-

rendszeren kívül

még egy ritka beállítású láncrendszerük is van.

Ezt a láncrendszert szövés közben ersebben
feszítik a rendes láncnál s az alapszövetbe csak
helyenként kötik le, minek folytán e lánc szövés

utáa összehúzódva a kötpontjai között lev alap-

szövetet összezsugorítja, azaz kreppszerü felüle-

tet létesít. Legtöbb K. egyféle fonalból, do külön-

leges kötéssel készül, kötc'sét az i. és ^. ábra
mutatja.

KreposkaGe^m. fülorvos, egyetemi tanár, szül.

Budapesten isél szept. 6. 1892-ben a budapesti

tud. egyetem-^n a fülgyógyászat magántanára,
1913. nyilv. rondkív. tanára lett A Szt Rókus-
kórház fülészeti rendel orvosa. A hallószerv

gliofihromájacím mvét a Balassa-féle jutalom-

díjjal tüntimék ki, azonkívül számos önálló dolgo-

zatot írt a hallószerv tuberkulózisos, skarlatinás

megbet i'g élésérl, annak következményeirl és

kezelésérl, a hallószer\' sérülésérl, daganatai-

ról stb.

Kresilas, kj'doniai (Kréta) származású görög
szobrász a Kr. e. V. sz.-ban, Phidias és Perikies

kortársa. Legnevezetesebb szobrait : a sebesülten

összeroskadó harcost, amazonját és Perikies port-

réját római-kori másolatokból ismerjük. A Perik-

lesfej jobb példányai : a londoni British Museum-
ban és a Vatikánban. L. a Görög mut-észet cikk-

nél : II. tábla, 7. ábra.
KreSimir (Cresimir) a. m. Kríesimir (1. o.).

Kreskay Imre Tamás, író, szül. Székesfehér-

váron 1748 nov. 5., megh. Pápán 1811 körül. Mint
pálos szerzetest rendje hosszabb tanulmányútra
küldte Olasz- és Németországba ; visszatérve Pes-

ten 1777. a rend könyvtárosa lett s bens barátsá-

got kötött kora íróival, Bessenyeivel, Ányossal,

Virággal, Révaival s a már nóvendékpap korában
éled versíró hajlamát e férfiak ösztönz társa-

sága nagyon kifejlesztette. 1780-ban Szatmárra
rendelték, 1786. a szerzet eltörlésekor világi pap
lett, nevelsködött és lelkészkedett Dunántúl.

Latin és magyar verseket írt, többnyire alkalmi

költeményeket és költi leveleket, nagy buzga-

lommal és hazafias s;i»llemben, de határozottabb

költi tehetség nélkül. Munkásságának csak kis

része jelent meg nyomtatásban, egypár latin iidÁr

\kjx)íi\vi\: Egy magyar musának filozófiai gondo-

mai (1795) ; Magyar poéma (1797) ; B^cesség
(színre alkalmazott költemény József nádor tiszte-

letére, 1808) ; Buzdító tersek a felkel magyar
nemességhez (az utolsó insurrectio alkalmával,

1809). Költtársaival folytatott Költi lei-elezését

Hattyuffy Dezs adta ki a Régi Magyar Könyvtár
22. kötetében (1906). ugyanott megírta életrajzát

és közölte kéziratban maradt mvei jegjzékét.
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melyek közül fontosabbak : K. I. versei és fordí-

tásai 1789-böl ; Barátságos mulatozások versek-
ben (1779) ; Összes költeményei ; Homiliák és

Harmadnapi elmélkedések c vallásos mvei.
Igen értékes Magyar ódák c. kéziratos gyjte-
ménye, egy antológia kora jónevú és ismeretlen

költinek müveibl.
Kresolok, l. Krezolok.
Kresotinsavak, 1. Krezotinsavak.
Kresphontes, a Heraklidák (1. o.) egyike.

Krestelovac, adók. Pozsega vmegye daruvári

j.-ban, (1910) 583 magyar és szerb lak.; posta-

ügynökség, u. t. Daruvár.
Krestovic, 1. Kresztomcs.
Kresylalkohol (krezilalkohol), 1. Krezolok.
Kresylit, 1. Krezilit.

Kresz, 1. Géza (szemlöhegyi), orvos, szül.

Pesten 1846 aug. 30., megh. Budapesten 1901
ápr. 10. alapította Budapesten az önkéntes

ment-egyesületet, amelynek igazgatója lett. Ren-
dezte a betegszállítást a fvárosban. Mint szak-

író számos müvet írt, fképen a közegészségi ár-

talmakról, a fertz bajokról, a tejrl, a mentés-

rl, a baleseteknél szükséges els segítségrl, az

els segélyrl a gyermekszobában. 1900-ban

<íszemlöhegyi» elnévvel magyar nemességet
kapott.

2. K. Géza, hegedmvész, szül. Budapesten
1882 júl. 11. Gobbi Alajos, Hubay, Sevcik és

Ysaye voltak mesterei a hegedülésben, 1906 óta

külföldön hangversenyez. 1907-ben a Wiener Ton-
ktinstler-Orchester versenymesteréül választotta.

1909-ben a bukaresti Conservatorium tanára lett.

Kresznerics Ferenc, törvénytudományi és nyel-

vészeti író, .'^zül. Ivánczon (Vas vm.) 1766 febr. 25.,

megh. 1832 jan. 18. 1812-bou sági plébános. Sokat
fáradozott a magyar nyelv, de fleg a mszók és a
gyökérfejtés dolgában, mely érdemeinek elisme-

réséül az Akadémia tiszteleti taggá választotta.

Mvei : Magyar szótár gyökérrenddel (Buda 1831);

Julianus császárai (Pozsony 1806) és Magyar
nyelvkönyv, mely utóbbi azonban egy terjedelmes

(5 kötetes) közmondásgyüjteménnyel együtt kéz-

iratban maradt.
Kreszt (orosz) a. m. kereszt, földrajzi nevek-

bon gyakori összetétel.

Kresztomatia (chrestomathia, gör.), oly gyj-
temény, mely valamely körbl, fleg a prózai
irodalom termékeibl az oktatás céljaira legal-

kalma.«abb darabokat foglalja magában (az anto-

lógia inkább költi szemelvények gyjteménye).
a' görögök szerkesztettek elször kresztomatiá-

kat, Így Proklos (1. o.). A ronaissance idejében

nagyon divatosak voltak kivált antik történeti

és szónoki irodalomból összeállított kresztoma-
tiák. Ma általában iskolai használatra való ol-

vasókönyvekot is neveznek így. kivált valamely
idegen nyelv megtanulása céljából összeállítot-

takat.

Kresztonia, vidék Makedóniában (1. o.).

Kresztovics (Krestovic) Gavril pasa, török

politikus, Kolot-llumélia utolsó kormányzója,
szül. Kötélben (Kelet-Rumélia) 1822.. meghalt
Konstantinápolyban 1898 nov. 28. Parisban ta-

nult, azután Vogoridesz számoszi fejedelem tit-

kára és helyettese volt. 1868 óta Konstantiná-

polyban mködött különböz fbírói állásokban.
1878-ban a belügyi osztály fnöke és Kelet-Ru-
mélia államtitkára lett. 1884 máj. Aleko pasa
helyébe vezéri és musiri rangban kinevezték
ugyanezen tartomány kormányzójának. De már
egy év múlva az 1885 szept. kitört forradalom-
ban elvesztette méltóságát. Megírta Bulgária tör-

ténetét Istorija hlgarska elmen (1869—71).
Kresztovszkája, M. V. (családi nevén Kar-

tovzov Maria), orosz írón, szül. 1862., megh.
1910 júl. 7. (jún. 24.) Mariokán (Finnország). Irt

több regényt s elbeszélést. Említést érdemelnek

:

Artistka (Véstnik Europy 1891) ; Ispovéd Mytis-

ceva (M. gyónása 1901) ; Povésti i razskazy (1904)
stb.

KresztovszkiJ, 1. Vszevolod Vladjimirovics,
orosz író, született 1840 február 23. (11.) Malája
BérezJankában, megh. 1895. Varsóban. Számos
regényt és elbeszélést írt ; mveit ers realisztikus

szín jellemzi. Említést érdemel a Dédy c. I. Pál
korában játszó regénye. Összes mvei 8 kötetben

jelentek meg Szent-Pétervárott.

2. K, Vszevolod (valódi nevén Hvoscsinszkájá
Dmitrijevna Nadjezsda), neves orosz írón, szül.

1825 jún. 1. (máj. 20.) Rjazanban, megh. Peter-

hofban 1889 jím. 20. (jún. 8.). Kiválóbb regényei

:

Vsztrjecsa (Találkozás 1857) ; Vozsidanii lucssavo

(Jobb idk várása, 1861) ; Bariton (1866) ; Baljsoj

mjedvjed (Nagy medve 1871) stb. Összegyjtött
munkái Szent-Pótervárott jelentek meg (5 köt.

1898).

Kréta, földes mészk, apró mészkorongok,
az ú. n. kokkolitok és parányi tengeri állatocskák

(foraminiferák) mészvázának halmaza. Nagyító
alatt a K.-közetnek porában az állatocskák váza
szépen meglátható. A természetben a K. nem ép-

pen olyan kinézés, mint az írókrétánk, rendet«n

kovaszemeket, mészpát-darabokat, különösen pe-

dig tzk-gömböket, gumókat tartalmaz. Ha egé-

szen tiszta, akkor hófehér, puha ; de rendesen agyag
és vasoxid szürkére, sárgára festi, valamint ke-

ményebbé is teszi. Gyakran vannak benne glau-

konitszemek is, amikor azután kékes-zöld szín
és gkiukonitos K a neve. Hazánkban igazi K.
nincs. A fels-kréta-formációban Anglia (Albion)

DK.-Í, Franciaország ÉNy.-i partjain (Meudon),

Dániában, Rügen .szigetén, Oroszország számos vi-

dékén, Kréta szigetén, Szíriában, Arábiában stb.

igen nagy tömegekben egész hegyeket, mere<iek

sziklákat alkotva fordul el. Legnagyobb mennyi-
ségben Meudonban és Rügen szigetén (breslani

K.), továbbá az angol partokon bányá.sszák. Az
iró-K, amint azt használjuk, úgy készül, hogy
a termévszotes K.-kzetet ílnom porrá törik vagy
rlik és vizet eresztenek rá. A K. ílnom pora a
vízben lebegve marad ós a tejnem folyadéknak
üledékébl alakítják (rendesen egy kevés ragasztó-

anyagnak hozzjladílsával) az írókróta-darabokat.

Sokszor ílnom poirá rölt gipszet is hoznak keres-

kedésbe K. helyett. A legílnoraabban megiszajKilt

K.-t bécsi nufsz v. bécsi fehér, spanyol fehér, dán
fehér, márványfeliér, ooloanai K, cimmpagnei
K. néven hozzák kereskedésbe. A spanyol K,
briangoni K. v. velencei K. (8zabó-K.)zsírkö(l. o.).

A francla-K.,párisi-K. ésfekete-K. tulajdonképeu

ag>agpal»- ^- még Krétft-szisztéma.
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Kréta (Ksriíi, Kiríd, Kandia), as Égei-tengert

D.-röl hatoló boesznkás sziget a PökOcfisi-ten-

^orben az B. a. U*bö' és 8&*40' között Hossza
260. szúlees^ 12-56 km. Területe 8580 km*.
A szigeten NyK.-i irányban hegyek voniüiiak át.

.inw.ivnL- hnr,,Mi >)iAc»)nyabb Degyliátakkal ösz-

-'ot alkotnak. Ny.-on vannak a
^..v^ ,.- -ike, mint a ré^, Aszprovuna,

mint A modern görögök hívják), v. másképen Szfa-

kiottiki, köaiépen az Ida. ma PszikNitisz és keleten

a Lasszithi-begj-ek. a régiek Díktéjo. Az Idát(246
m.) tdüntették mindig K. legtekintélyesebb hegy-
ségének, de magasságra nézve az Aszprovuna
(2469 m.) felülmaija. K.-t osak kisebb, nyáron ki-

kiszáradó patakok öntözUc. Az éghajlat szeiid és

az eeö is gyakoribb mint Görögországban ; a föld

pedig a völgyökben igen termékeny. Legértéke-

sebb ti>rmékok az olaj, amelybl igen sok szap-

pant készítenek és ezzel a Lievante egy részét el

is látják, továbbá a szöUö, a méz és csekélyebb
mértékben a gabona. Az állattenyésztés ágiU kö-

zött csak a jahtenyésztés jelentékeny. Sok kezet
• -'"

' '/tat még a szivacshalászat. A kivitel fö-

iiij, szappan, bor, déligyümölcs és az ú. n.

........ ajt ; a bevitelé az iparcikkek és gyarmat-
ánikon kivül a gabona és pamut. A leginkább

görü^ Ó.S török lakosság száma 344,000 ; a velen-

ceiek malma idjében egy millióra rúgott. A ke-

resztények nagyobbára görög eredetek ; nemzeti
jellemüket leginkább megrizték a róluk elneve-

zett hegyst'^ben lakó szfakiotók. K. 1898-ig török
uralom alatt állt és líirid néven külön vilajetet

alkotott, amely a következ 5 !=zandzsákságra volt

fölosztva: Kanea, Kandia, Retimo, Szfakia és

Laszithi. A fváros Kanea, a tenger mellett, a
kormányzónak és egy görög érs^mek székhelye,

(19111 24,399 lak. ^yéb jelentékenyebb helyek
még: Retimo, az ókori Khytymna (9000 lak.).

Kandia vagy Megalokasztrun, a régebbi fváros
(12.000 lak.) és a D.-i parton Hierapetra, az ókori

Hyoru{)>-tna helyén (2000 lak.). 1913-ban bekebe-

lezték Görögországba.

Tvrténeie. K. fekvésénél fogva — három világ-

rész összeesögdésén — mindenhonnan vonzott

telepesdcet. NemgOrög slakói az eteokretek és

kydonok. a Kr. e. 11. évezred közepe táján pelasz-

gok vándoroltak be, a görög népvándorlás meg-
indultával achájok, majd dórok vették a szigetet

birtoktikba. Virágkora Mins (1. o.) nevéhez kap-
csolódik, ki a szigetet nagy tengeri hatalmas-
sággá te^ 8 kinek népe eredeti, fejlett mvelt-
séget és mvészetet teremtett (1. Minosi kultúra
és Kmzosz). Homeros is tud K. gazdaságáról és

sflrü népességérl, 100 virágzó városáról. A hel-

lén történetben nem játszik fontosabb szerepet.

A római birodalomhoz (^ Metellus Creticus csa-

tolta Kr.e. 66. A római birodalom kettéoszlása után
Kr. u. 395. K. a Keleti-birodalomhoz tartozott.

823-961-ig az arabok tartották megszállva, kik-

tl Nikephoroa Phokas császár foglalta vissza.

Konstantinápoly bukása ntán 1204. K. is a keresz-

tesek kezébe került (L. Kérésziem háborúk, ÍV).
Ezektl 1292. a velenceiek vásárolták meg s majd-
nem 400 évig bírták. A velencei uralom alatt rend-

kívül felvirágzott a sziget, melynek ezentúl Kan-
dia iett a használatos neve. 164ö-ben megkezd-

dött a török hódítás éeU évi háború után elesett

Kandia, a sziget fBvároea is 1669. A török ara-
lom alatt minden pusatnlásaak indult, a görög
lakosság elstegtoyedett s folyton lázongott. A
görög Bzabadflághwo alatt 1824. Mehetned Ali,
^yiptomi alkiiály szállotta meg s bírta azt zá-
logképen 1840-ig. A rojss tmnéeek és a nyo-
masztó adók 1866. általános felkeiést idéztek elö,

melyet görögországi önkéntesek is támogattak.
A törökök 1867. nagyjából leverték ogyan a fel-

kelést, de csak adóelengedéssel tudták azt végleg^

elcsendesíteni, a nagyhatalmak pedig 1869. erA-
vel kényszerítették Görögországot, hogy a felke-

lés tám(^tásával hagyjon feL Újabb elégedet-

lenség elkerülése végett 1878. a törökök a htdepai
szerzdésben a szigetnek némi autonómiát adttüi

és keresztény kormányzót helyeztek élére. .Mind-

amellett 1896. a régi gyúlOlet új lángra lobbant

a mohammedán uralom ellen. A szultán most
újabb reformokat igcrt, melyeket az 1889 óta
egybehívott nemzetgyúlés is elfogadott. De mi-
kor a reformok végrehajtására került a sor,

összeütközés támadt a keresztény és mohamme-
dán lakosság közt. k krétaiak OMst már a török
uralomtól való elszakadást és a Görögországgal
való egyesülést követelték. Most már beavatto-
zott a görög kormány is ; 1897 febr. 15. Vas9o»
ezredes 2000 fnjri csapattal megjelent a szigeten

s azt a görög király nevében birtokába vette. B
beavatkozás vonta maga után az 1897-iki török-

görög háborút, melynek a görögökre nézve sze-

rencsétlen kimenetele után a nagyhatalmak vet-

ték kezükbe K. sorsának intézését. Még a háború
alatt ostromzár alá vették a szigetet, a görög
sereget visszavonulásra bírták ée a görög zászlót

eltávolították Kanea ersségérl. A további
közremködésben ezután csak Anglia, Francia-
ország, Olaszország éa Oroszország vettek részt
Ez az ú. n. négy védhatalom 1898. György

görög herceget, a görög király második fiát ne-

vezte ki három évre a sziget teljes hatalmú f-
biztosának (harmostes). A sznltán felségjogai

megmartidtjtk K. felett, de a török rségnek el

kellett vunulnia s a védöhatalmak csapatai szál-

lották meg a szigetet. A fbiztos 1898 dec. 82.

foglalt'i el hivatalát s 1899. nyilt meg a nemzet-
gylés, mely új alkotmányt dolgozott ki. E sse-

rint a törvényhozás joga a 70 tagú nemzetgylés
kezében van, a fbiztos nevezi ki az öt minisz-

terbl álló tanácsot, hivatalos nyelv a görög, a
hadkötelezettség általános. Nagy nebézs^t oko-

zott a pénz- ée hitelhiány, melyen az 1899. ala-

pított K.-i bank sem tudott segíteni. Az új alkot-

mány 1901. lépett életbe s ezután György herceg

két ízben is bejárta az európai udvarokat, h^tgy

keresztülvigye Krétának Görögországhoz való

csatolását, de fáradozása sikertelen maradt Es-

zel szemben Vemzelosz (1. o.\ ki 1901-ig igazság-

ügyminiszter volt, a várakozás politikáját han-

goztatta s az ellenzék élére állv», a török fen-

hntóság fentartása mellett K. számára külön

fejedelmet kivánt. Hivei I90 máro. felkelést tá-

masztottak, de a védhatalmak ellenállása és

Görögország óvatos magavisrtete m^liliKÍtott

minden változási 1906-ban György heroeg le-

mondott állásáról s helyébe a védhatalmak
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Zaimiszt nevezték ki fbiztosnak, ki oly eredmé-

nyesen kormányozott, hogy 1908 nyarán a védö-

hatftlmak csapatai végleg elhagyták a szigetet.

Az újtörök forradalommal járó bonyodalmak,

Bulgária függetlensége, Bosznia annexiója arra

l)lrták a K.-i nemzetgylést, hogy 1908 okt. 6.

kimondta a Görögországgal való egyesülést. Rög-

tön életbe léptették a görög törvényeket. A védö-

hatalmak tiltakozása csak abban nyilvánult, hogy
1909 júl. eltávolították a görög lobogót Kanea
erdjérl. 1910 máj. háromtagú kormány ala-

kult Venizelosz elnöklete alatt, a nemzetgylés-
bl pedig kizárták a mohammedán képviselket,

akik nem akartak a görög királynak hséget es-

küdni. Venizelosz ezután beválaszttatta magát a

görög nemzetgylésbe s hogy a török kormány
ezt ne tekintse casus bellinek, lemondott minden
K.-i tisztségérl. 1911-ben a K.-i nemzetgylés
elhatározta, hogy képviselket küld az athéni

nemzetgylésbe. Bár angol hadihajók két ízben

meg;ikndályózták ezt a vállalkozást, néhány K.-i

képviselnek mégis sikerült Athénba jutnia 1912
máj. végén. A görög kamara azonban Venizelosz

miniszterelnök indítványára kimondotta, hogy a
K.-i képviselket nem bocsátja be. 1912 jún. 1.

fegyveres katonai kordon tartotta vissza ket,
hogy a kamarába vonuljanak. Az 1912 szén ki-

tört balkáni háboríi végre meghozta a krétaiak

régi vágyának teljesülését. A megvert ós meg-
alázott Törökország a második londoni békekon-
ferencián 1913 máj. .30. lemondott Krétáról, mely
az 191.3 aug. 10-iki bukaresti békében végleg
Görögország birtokába ment át. Az ünnepélyes
birtokbavétel 1913 dec. 14-én történt, mikor XII.

Konstantin király sajátkezüleg tüzto ki a görög
zászlót Kanea azon erdjére, ahonnan azt a véd-
hatalmak 1909 júl. eltávolították.

Irodalom. Spratt, Travels aud researches in Crfete, 2 köt.,

London 1865; Raulin, Description de l'ile de Crfete, 3 köt.,

Paris 1859—69 : Klpis Melena, Eriebnisse u. Beobaclitungen
aiif K., Hannover 1892; Sinionelli, Candia, Panna 1896;
Laroclie, I/a Ci-éte ancienne et moderné, l'aris 1898; Botli-

mer, K. in Verganffenheit u. Gegenwait, Leipzig 1899

;

Bunows, Tiie discoveries in Crete etc, Ijondon 1907 ; La-
granf^e, La Créte ancienne, Paris 1908 ; Bérard, Les affaires
de Créte, u. o. 1898; Kriaris (új-görög nyelven). IC. törté-
nete a legrégibb idktl az ISfiö-iki felkelés véiréiu-, .\then
1903, L köt.

Krétaformáció, 1. Kr<'t(t-s:'s:l'')it/i.

Krétai mustár (iiöv.), 1. Iberis.
Krétai vers, görög versmérték, melynek alap-

ütcméül az ú. n. krétai versláb (Creticus, aiiiphi-

mrtcerj szolgált. E versláb (— - —) voltakép csak a
paeonnak összevonás útján keletkezett változata,
s azért hol egyik, hol másik hosszú tagját gyak-
ran két rövidre is bontják. Ez ütomforma jelle-

mezte a krétaiak táncát, használták a nagy görög
lyrikusok, valamint a színmírók is a dráma kar-
ónekeiben. A magyar költtíszetben csak néhány
elszórt esetbon fordul el, pl. Garaynál : Aethna-
tz

I
órzolom

|| Égeti | keblemet stb.

Krétakor, 1. Krcta-szisztéma.
Króta-mykenei mvészet, így nevezik fóleló-

helyei után a Kr. o. III. és II. évezredben virágzó
mvészetet, melyet általánosabban minosi mii-
vészet-nék (1. o. és Mtjkene) szoktak nevezni.

Krétapapiros (glaré-papiros), enyves krétá-
val, vagy kréta- ós ólomfehérkeverékkel bevont

papiros, amelybl nóvjegj'eket készítenek. fi)gyik

faját iiidikátor-papiros-nak használják. Ónóíom-
ötvözetbl készült dróttal írva rá, oly nyomok ma-
radnak, amelyek törlögummivaí el nem távd] ir-

hatok.

Krétarajz (ol. pastelló), a krétához hasonló, de
mesterséges anyagból készült színes rajzvesszvel
papíron, pergamenen v. vásznon elállított ábrá-

zolás. A rajzvessz úgy készül, hogy föld- vagy
fémfestékkel megfestett gipszet v. égetett ala-

bastromot mézes vízzel keverünk, s az ekként el-
állított tésztanem lágy anyagból hengeralakú
vesszket formálunk. E vesszk oly porhanyók,

hogy apró részecskéi a legenyhébb nyomásra le-

válnak és a papir fölszinére tapadnak, ahol aztán

V. ujjunk hegyével v. dörzsölövel szétdörzsöljük,

s ekként a legfinomabb árnyalatú átmeneteket
állíthatjuk el. Mindazáltal a K. a festészeti ábrá-

zolás egyik legfogyatékosabb technikája, ameny-
nyiben a kréta lazán tapad a bolyhos fölsziu
papírra is s a legenyhébb érintési'e v. eldörzsölö-

dik v. lehull. A kísérletek, hogy a kréta jól tapad-

jon a papírra, eddig csak félsikert értek el. A K.-ot

e gyarlóságánál fogva üveggel fedjük be. A festk
színes vázlatok elállítására már a XVI. sz.-ban

is használták a színes krétát, azonban mvészi
ábrázolások elállítására csakis a XVIII. sz.-ban

kezdték használni. Állítólag Viirien József, Lebritn
tanítványa lett volna az els kiváló mester e té-

ren, mások szerint a Danzigban él Heid, ismét
mások szerint az erfurti születés ThieJe János
Sándor találta volna íel a festés e technikáját.

A K. legkiválóbb mveli: Carriera Rosalba
(1675—1757); Jean Étienne Liotard (1702—88);
Maurice de la Tour (1703-88). B század els
felében a K. majdnem egészen feledésbe merült,
mintegy 15—20 év óta ismét divatossá vált s
többen megkísérelték a mézgafestessel össze-
egyeztetni.

Krétarajz-nyomat, Widmann által ismerte-
tett eljárás, melyhez sík- és magasnyomáshoz
alkalmas lemezeket állítanak el. A rajzot lito-

gráfiái krétával cinklemezre készítik, melyet al-

kalmas anyaggal beporoznak, úgy hogy a szem-
csék hevítés által a lemezre tapadjanak. Azután
lehet magasra maratni könynyomtató sajtókra,
vagy csak edzeni knyomás céljára.

Krétarendszer, 1. Kréta-szisztéma.
Kréta-szisztéma (geoi.; 1. a két képmellék-

lelet), a geológiai középkornak a legfiatalabb
tagja. Rétegei a jura-szisztémára telepszenek s
fölöttíík az ó harmadkori rétegek következnek.
A K. nevét az írókrétától nyerte, amely kzet
Német-, Francia-, Svéd- és Dánországnak balti-

tengeri tájain a fels-K. fels részét alkotja. A
legalsó K. Nyugat-Európában édesvízi és elegyes-
vízi lerakódásokkal kezddik, amit ?m/W(/)-nek
neveznek. Észak- ós Dél-Amerikában hasonlóké-
pen édesvízi ésbrackvízi üledékekkel kezddik a
K. rétegsora (Potomae-formáció, bahiai rétegek j.

A fels K.-l)au volt a Keleti-tenger kiterjedést^ a
legnagyobb. Az északabbra es területeken más a
K. kifejldése, mint a délibb fekvés tertlleteken,
amit egyes tudósok a különböz klimatikus vi-

szonyokra vezetnek vissza. A déli kifejldéshez,
a melyben a rudista,caprotina vastaghéjú kagy-

I
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1. Codoptychiutn incisum. Va.

iSritnrt./

a oldalról, b tel&lrdl, c alulröL

^ 3. Textularia

2. Bulimina striau.

obliqua. (OfökMMm). 4. Textularia

(OyikáHibu.) avículata.

7. Orbitolina concava. — « o- i. •
i

(Ginkfriátm., 8. Lituola nautiloldea. ^- Siphonia pyri-

a alulról, btelülrölterm-nagys. (Gyökérlábu.j formis. Term.

c barántúl nagyobbítva. • harintmetaaet nagys. (Szivac$.)

Felülrl. Oldalról. AlulróL

12. Baculites anceps. 11. Discoidea cylindrica. j. (Titkönc.)

(AmwiomUféU.J

la Ananchytes ovaU. */2. (Ktköne.)
a alulról, b oldalróL

'^^ l. Salenia scutigera.

Term. nagys. itíuímiic.j

ao. Turrtlites

^_,^_^ catenatus.

••
*

17. Belemnitella ^^ÉIK^" 19. Ancyloceras Mathe- Term. nagys.
16. Rhynchotcuthis Aiueriaiw mucrotuta. 18. Toxoccras bituber- ronianum. >/3l (Ammomitj

(CtpAal. titUoMatfíUJ (BtifmmU^ Culatum. (AmmomU.) (AmmomU.i

iKríUtformtetó* eMthet.
WttU NAOV LCXalONA.
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KRETAFORMACIO II.

1. ln<xcramus concentiictu. 2. Ezogyra columtM. Kb. >/i.

\Ontriga(iU.)
1 Inoceramns Cripsl. ' i K-tgyiú.)

a lárpermen a Mrokpánt gMrOcskMvel.

K-'^

5. Caprina adversa.

A Usebbtk M) belülrflL

6. Trigonia scabra. iKanUj
a hiti-, b oldaln^ietben. ^jjl^

4. Hippuiitescornu-vaccinum. /!.

& Ptycbodus Utissinius

infoga. Kb. *'i rcépnfile.j
'

a ielülrtl, b ol(ia.róL
|

7. Halpii..-..^

a Cydoidptkkely (Naucniesj,

b Kienoidpikkely iSolea).

la Caprina adversa. Kb. '/k

(KagtU.J

12. Otodus appendi-

culatus (oga.

9. Hippvitcs ndiosus. */%.

(Kmnté^

11. Hespcrornis regalis. >/i&

(Madár^

basalaóMI Umfu
14. Protocardiiim

Hillanum. (Xmfflá^

IS. Cxania Ignabcrgensis. fKtH-Um^' ig.

a UvüIrSi. b ai aisó ttU beiscíe.

17. Mosasanrus Hoftnatnn

feiváza. Kb. Ji. auuj

tKr0aformáéit* aMAn.
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lók, az adaconella csiga, kortdhk, a phylloceras,

/toceras ammonltesek az uralkudó alakok, tar-

tik hazáDk terfllete, az Alpok és Dél-Burópa
•>. Az ettl É.-rs esd terUIeten a másik ki-

s van jelon, ahol a beiemmieliák és az

üuK;^aiiiM« kagylók uralkodnak. A fels K. vé-

gém wiak-Aiiierikában a tenger viaszaházódott
~ úriási édesviz tó keletkezett a helyén. Ennek
' tónak az Oled^cel az ú. n. laramie-rétegek,
umalyekben édesvízi esigák és kagyl<^ héjai s
aaonkiTfil hatalmas hfa\6(dmo8emnu) és egyéb
állati csontvázak fordulnak dó.
A K.-t ma alsó és fels K.-ra osztják. Az alsó

K.t 6 emeletre tagolják, alnlról fOlfelé : berri-

asim, vaktngiment kauterivien, barrémien. ap-
Üm, aOnen vagy ^utttt. A. fels K.-t 5 emeletre
tag<4iák: eenoNuamn, lurmwii (ennek alsö része
Ugarién, fels résM: angonmien), enisilwriínt,

senonien (alsó réese : santon ie» . f . r. < > ',

danien. Az alsó krétát az albien kivét* ' •:>

névvel n«>A'om-nak is nevezik. Hazánkbtui a fels
kréta goeaui-i tipnsa nagyon elteijedt és sok ke-

lletet, valamint kszéntelepeket is tartalmaz
^jka. Na^ybáránd).
A K. közetel : a mészkvek ktlInbOz fajtái,

köztük az irókréta; márga, homokk, aláren-

ílelten iiiryair ós palás agyag, ritkán széntelepek.
A V II lka ni /.inas néhol elé^' jelentékeny volt, egye-
bek közt liazánkban is. Sziléziában a pikritek és
tesdienitek feltörése, hazánkban a mecseki fo-

nolitok és traciiydolerltok, a krassó-szörénji gra-
nodioritok és porttritek kitörése erre az idre
esik. Hazánkban a krótaüledékek fleg a Ba-
konyban, Mecsekben, a iírassó-szörónyi h^ység-
l»'n Biharban, az Erdélyi Érczhegységben sa

iiradi hegyedben vannak kifejldve, ütób-
I)ompás fannáját Pethö Gyula irta le. Az

Ny.-i Kárpátokban az alsó K. foltos márgák,
•ii>csdolomit, a fels K. márgák, konglome-

iitninok és homokkövek alakjában van m^. A
Kü-átok küls övén egy hatalmas homokköv

-'. az ú. n. flis, vagy kárj^ti homokk
DK.-nek Romániába, Ny.-nak pedig

1 -Alpok területére húzódik át. Ez igen
tszPírény rétegcsoport, de viszont helyen-

!«, Románia) petróleumot tartalmaz,

olfordolnak a K.-ban Ajkán, Rusz-
- Xaírybáródon.
<6 K.-jának növényvüdaábl & lombos

inak és csak cycaaeák, sequoiák,
>/ok sthi szerepelnek, míg a fels

...... .. . .,.,,-.3 fák is tömegesen lépnek fel,

int a Credneria, Platanus, Fk-us, Popidus
b. Észak-.\merikában már az alsó K.-ban is

•megesen szerepelnek a lombos fák. A K. állat-
fáafílMiii a protozoumok közül az orbitulinák

közetalkotó tömegben szerepelnek
•rény). Gyakoriak a kovavázú szi-

ii:áok. A korallok (Trochosmüia, Cydolühes)
>leg a déli fáciesü K.-ban fordulnak el. Helyen-

kint bsével éltek echinusok (colliprites, ho-
laster, micrasUr). A brachiopodák közül fleg
a craniák és rkffndunteüák említendk, a kagy-
lók közül a reqtdema, ioucasia, caprotina vas-
taehéjá kaírvlók, a rudisták közül az óriási ra-
di'>li(e^ck ('^liippitrÜesek, melyek a fels K. leg-

jellemzbb alakjai. Ezenkívül még az astreák,

alectrtjoniák, volák, trigcniák, a c.«igák közül

a glaucouiák, pyrguliferák (Ajka), nerineák,

adaeoneUák a legiellMnzbbek ; a cephalopodák
közül a Itjtorercutjholcostephanug^ aeatdhtxeras,

crioceras, tnacroscaphües, turriltíes gennaok el-

terjedtek. A belemnitesek közül a duvalia és be-

lemnitella szerepelnek fkép. A gerincesek kö-
zül a csontoshalak, fképen pedig az édesvízi

(crocodilia) és óriási szárazföldi hüllk (dino-

sauria) uralkodtak. Dinosauriusok vázrészei ha-

zánkban is (Hátszeg) elfordulnak. .\ madarak
közül a még foggal biró ichtJiyomis és hesper-

omis fordulnak el. Emlsmaradványok m^
ritkák.

Kréta-tufa, a krétához hasonló laza, könnyen
szétmorzsolható mészk, melyet briozoák, fora-

mhiiferák, echinodermaták és moUuszkák héjai

alkotnak. Lelhelye Maastricht.

Krétázáa, fehér posztónak vízben feliszapolt

krétával való festése vagy krétaporral való be-

dörzsölése a gj'apjti sár^ színén^ fOdése cél-

jából. K. elfordul a textilárúk festésénél ée tar-

ká^ksáoál is, ha a szövetet páofest anyagokkal
való megfestés vagy tarkázás céljából fémsókkal
pácolták. A krétát ilyenkor gyakran a rOgzitésre

való tehénganéjfürdbe adagolják. A kréta a

savak közömbösítésére és a fémhidroxidoknak

a textilanyagon való lecsapására szolul.

Kréti és Pléti (héber) a. m. krétai és fllisz-

teus, Dávid király testreinek (v. ö. II. Sámuel
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818) nevo ; most, átvitt órtelemben, vegyes tár-

saság, iniüdenféle kevert nóp.

Kretikus, 1. Krétai vers.

Kretinizmos (gijügeség) alatt ma a pajzsmi-

rigy megbetogodéao következtében támadt bán-

taimat értjük, melyet a szervek fejldésbeli el-

maradottsága, elfajulása és gyöngeelméjúség kí-

sér. A pajzsmirigy megbetegedése gyakran vi-

lágrahozott s az agyveló fejldését is gátolja,

ezért régebben a hülyeséggel zavarták össze. A
K. lehet táj betegség (endémia) és léphet föl szór-

ványosan (sporadikus). Az endómiás K. nagyfokú
golyvaképzdéssel (1. Golyva) jár. Az újabb kuta-

tások szerint az endémia a földtani alakulattal

függ össze, a harmadkori eocén és pliocén (ten-

geri molasz) rétegek talaján találjuk. Az ezekbl
fakadó források és kutak vize golyvát okoz. Ma-
gyarorazágon a Bakonyban, a Kárpátok lejtin,

a Csallóközben, Vas vm.-ben, Erdélyben, Horvát-

országban és Szlavonországban fordul el endé-

miás K. Igen sok a kretin Svájcban, Stájerország-

ban, az Alpok völgyeiben. A kretinek törpe növé-
süek(l.az ábrát a 283. old.), csontrendszerük rosz-

szul fejlett, a csontosodás elkésett, brük száraz,

fakó, ráncos, myxoodemás ; a hajnövés ritkult, a

nemi szervek fejletlenek. B testi tünetek mellett

szellemileg a legsúlyosabb gyöngeelméjségtöl a

korlátoltságig minden fokozat meglelhet. A szór-

ványosan elforduló K.-ban a pajzsmirigy fejlet-

len, különben ugyanazok a tünetei. A K. els le-

írója Höfer K. gyri orvos (1614-81) volt. A K.
elleni küzdelemben legfontosabb a megelzés, a
kretines vidékek jó ivóvízzel való ellátása (vízve-

zeték, artézi kutak). A kifejldött K. ellen keveset

tehetünk, néha a pajzsmiriggyel való orvoslás be-

vált.

Kreton, 1. Cretonne és Pamutszövet.
Kretschmer, 1. Edmund, német zeneszerz,

szül. üstritzben (szász Oberlausitz) 1830 aug. 31.,

megh. Drezdában 1908 szept. 13. Mint karnagy
és tanár mködött. Mvei : négy mise ; operák

:

Dio Folkungor (1874) ; Heinrich der Löwe (1877);

Der Flüchtling (1881); Schön Rotraut (1887);

karra és zenekarra : Pilgerfahrt, Postgesang, Sieg

lm Gosang. Verseskönyve 190i'. jelent meg. V. ö.

Ottó Schmidt, E. K. (1890).

2. K., Paul, német nyelvbuvár, szül. Berlin-

ben 1866 máj. 2. 1896-ban beutazta Görögorszá-

got, hogy a görög népnyelvet tanulmányozza.
1897. marburgi rendkívüli, 1899. bécsi rendes
egyetemi tanár. F munkái ; Die griech. Vasen-
inschriften ihrer Sprache nach untersucht (Ber-

lin 1894) ; Blnleitung in die Geschichte der grie-

chischen Sprache (Göttingen 1896) ; Der houtige

lesbische Dialekt (Wien 1905). 1907 óta egyik
kiadója a Glotta c. nyelvészeti folyóiratnak.

Kretzer, Max, német író, szül. Posonben 1854
jún. 7. Regényeinek ftárgya Berlin társadalma,
melyet jól ismer s realisztikusan ír le. Regényei
közül ismertebbek : Die Betrogenon (1882) ; Die
Verkommenen (1883); Moister Timpo (1888);
Söhne ihrer Váter (1907) ; Herbst^turm (1908) ; Die
Elünkén Knöpfe (1912). E társadalomjavító mú-
vekt^jl teljesen elüt romantikus-szimbolista irány-

ban haladó regénye : Das Gesicht Christi (1897) és

drámai költeménye : Der wandenide Talor (1902).

Kretzschmar, Hermann, német zenei író, szül.

Olbernhauban 1848 jan. 19. 1887-ben Lipcsében
egyetemi zenei igazgatóvá, 1898. a konzervató-
rium zenetörténeti professzorává, 1904. a berlini

egyetem zenetörténeti katedrájára, 1909-ben a
Hochschule igazgatóságába nevezték ki. Neveze-
tes nagy mve : F'ührer durch den Konzertsaal
(Leipzig 1887—90, 3 köt.).

Iü:eusa (gör. a. m. királyn), több görög miti-

kus királyleány neve: 1. Kreon korinthosi király

leánya, Jason második felesége (1. Medea). —
2. Priamos trójai király leánya, Aeneas felesége,

ki férjével együtt menekül Trójából, de az úton
eltnik (v. ö. Vergil. Aeneis II. 736 -795). — 3.

Erechtheus athéni király leánya, Ion, Doros és
Achaios (a három görög törzsatya) anyja.

Kreussen (Creussen), város Oberfranken
bajor tartomány pegnitzi kerületében ; van (i9io)

1185, jobbára ágostai hitvallású lakosa, posta-

és táviróhivatala, községi kórháza. Keresettek

voltak és még most is azok a K.-ban készült (a

XVI. sz. második felétl a XVIII. sz.-ig) majolika
edények (K.-i fayence), kemény, barna v. szürkés

agyagból, melyet a város mellett találtak. E ké-

szítmények — rendszerint ivópoharak vagy kan-
csók — kezdetleges, idomtalan formájúak ; több-

nyii'e alakok, vagy kevéssé kidomboruló reliefek

ékesítik, melyek ersen be vannak égetve. A gyj-
tök nagy becsben tartják a K.-ifayence-oX, melyet
már készítésével egyidejleg a Mulde és Eger völ-

gyébon hamisítottak.

Kreuth, falu a bajorországi Oberbayern kerü-

letben, lOkm.-nyú-e aTegem-tótól, (i9io) 1074 lak.

Tle 3 km.-nyire van Wddbad K. 829 mét^r
magasban, kéntartalmú ásványvízforrásokkal, je-

lentékeny fürdöházzal, hotelekkel és Miksa király

emlékszobrával.

Kreutz, Heinrich, német csillagász, szül. Sie-

genben 1854 szept. 28., megh. Kiéiben 1907 júl.

13. 1883-ban a kiéli csillagvizsgáló obszervátora,

1896. az Astronomische Nachrichten kiadója.

Munkái : Untersuchungen über die Bahn d. gros-

sen Kometen 1861 (II. Bonn 1880) ; Über d. Bahn
des Kometen von 1771 (Wien 1882); Untersu-

chungen über das Kometensystem, 1843 I., 1880
I. imd 1883 II. (3 rész, Kiél 1888, 1892 és 1900)

;

Über die Bahn des Kometen 1873 V. (u. o. 1894)

;

Bahnbostimmung der Planeten (226) Weringia
(u. 0. 1894).

Kreutzer Lipót, közgazdasági író, szül. Tor-

nán 1867 nov. 13. 1902-bon kinevezték a kolozs-

vári keroskodolmi akadémia tanárává és elnöke
lett a Magántisztviselk Országos Szövetségének.

Fbb mvei : Síiájc. Gazdasj^i és társadalmi ké-

pek (1902); Tanulmányút (Kolozsvár 1903):

Egy kongresszus tannlsáqai (u. o. 1904) ; A leg-

nagyobb kérdés. Jegyzetek az alkotmánj^'álsá^-

ról (u. 0. 1905); Magyar Jegybank (1908); A
munkaviszony a kereskedelenihen (a Magy. Tud.

Akadémia részérl a Magy. Koresk. Csarnok Szé-

chenyi-adományából jutalmazott pályannl, 1912)

stb. Számos tárcacikket irt Faimla János álnéven.

Kreutzer. 1. (Kreuzer), Konradin, német
operakomponista, szül. Messkirchbon 1780 nov.

22., megh. Rigában 1849 doc. 14. 1800-ban korült

szinro els énokosjátéka : Die lacherliche Wer-

i
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bung. Albrechtsbergernél tanait Bécsben. Har-

mioo oporfct irt, egy ontóriomot (Die Sendani;

Moais) és tadaoM mfldarabhoi aeoét Operái közül

a legneveseteeebbek : Dm Naobtlager in Granada
(Wieo 1834U DieVerMhwender(BaimaDd szöve-

nér>
'

\'.»nrfldln von SohwAben ; Jerry und
B;i: . Melusina (GriUpatser aiSvegére,

18S.>i : i-iuu.-vsi* (1822). Kórosai ma i-
- '•" -—nipk.

V. ö:jííM, MnaikaUflefaeGhanikti

:

;ut.v

2. K., Roáoiphf '~""''' »'' /. «is

ieiieaen0» sittl. \ 16..

raegh. Oenfben 18ai ^-.. ^. - ..„. , -yho-
gedtvenenyt, 13 éves korában irta. 17^-ben
kerfltt otore Jeanne d'Aro á Oriéans c. operája,

amelyet még negyven aenemti követett. 179-ben
a párisi Aj konanratörinm hegedfltanára, 1817.

a Nag>' (){>.>ra elaö karnagya, 1802. Napóleon,

1815. XVUI. Lajos kamarávirtnóza lett. .Munkái

közül loimovezetesebb 40 begedfletüdje. Irt még
19 hegedversenyt, 2 kettsversenyt és számos
kamarazenemfivet. Rode-val és Baillot-val ki-

adta a Oonservatoire nagy begedúiskoláját. Bee-

thoven K.-oek ajánlotta az azóta róla K.-szoná-

tának nevezett op. i7. hogedfi-aongoraszonátáját.

V. ö. Kling, R. K. (1898); Hering K., Cber
R K.'s Etnden (1858); B. Outter, How to study K.

(1907).

Krenzbnrg (in Oberschlesien), az ugyanily

nev járás szókholyo Oppeln porosz kerületben, a
Stober es vasút mellett, (iwo) 11,588 lak., vasön-

tóvel, gép-, fa.^ze^- és cukorgyártással, gzmal-
mokkal é> órültokházával.

Kreozeck, a Hohe-Tauern egyik csúcsa (2697
méter).

Kreiuen, fala és hidegvizgyógyltó intézet Perg
felsteosztriaí kerületi kapitányságban Grein
mellett
Krenaer (ném.) a. m. krajcár ; továbbá cir-

kálóhajó.

Kreazer, Komradin, német zeneszerz, lásd

Krentzer, 1.

Kreazli-Iiág6 (KrUzli-hág), a Glarusi-Alpok-

ban 23.')0 m. magasbuL
Kreazlingen, falu, K. járás székhelye Thurgau

svájci kantonban, a Bodoi-tó iMlpartján, Kon-
stanz mellett, (i»io) 6401 lak., templomában érté-

kea fateragás (közel 2000 alak) Krisztu.s kínszen-

vedásónek történetét ábrázolja. KantonálLs tanitó-

képaöwl a régi ágostonrendi apátság (alap. 968.,

menOnt 1848.) 1653-ból való épületében.

Kreaanach, város és az ngyanily ue\'ú járá.s-

nak széklielye Koblenz porosz kerületbon, a Naho
mindkét partján, vasút mellett, (isio) 23,167 lak.,

kémiai iparral, bör-, dohány- és pezsgóborgyár-
tással, üveehutával és jelentékeny só^^Ordökkel,
amelye közül az Erzsébet-forrást fképen ivásia,

• tObbiolrat fürdésre használják. A fürdk, beléleg-

aftk és egyéb fürdöintésetek a legújabb igények-
or megfelelen vannak berendezve. A fürdven-
dégek sariuna m^ialadja a 6000-et.A Nahe bal-

ptf^ján, a Kaoaenbetgen (150 m.) egy 1689. lerom-
bolt kastély körfll si^ ültetvények és szllök te-

rfllnek el. Köariében vannak egy római oastrum-
nak romjai, továbbá Karishalle és Tbeodcurshalle
sósfürdk.

Krezilalkohol, 1. Krezolok.

Krezilit, a franciák által használt trinitrokre-

zolból álló robbanó sser; eróeebb hatása van,
mint a melinitndL
Krezilméaa, 1. Krezolok-
Krezilsav, 1. Krezolok.
Krezolok (metilfenol, oxitoluol, krezilalko-

hol. krezilsav), a toluol oxl-származékai, kép-

letük C,U4.Cü,.(0U). Három izomer krezolt isme-
rünk: az orto-, meú^ ée parakrezoU (1. Aromás
vegyületek). Mind a három izomer vegyület, a
köszénkátrány 200o körül forró részében foglal-

tatnak. Az ortokrezol kristályos test, mely 31*-on

olvad és 188'-on forr. A metakrezol súrú olajsaorfl

folyadék, mely ers lehtéskor sem fag>' meg,
201•-on forr. A parakrezol közönséges höraér-

séken szilárd, 36»-on olvad és 1980-on forr. Az
árúbeli nyers krezol, melyet krezUsavnak is ne-

veznek, mind a három krezolt tartalmazza ; ki-

tn antiszeptikmn. A karbolsavnál hatásosabb,

ngyanis az emberi szervezetre kevésbbó méi^es,
de a mikroorganizmusokat gyorsabban és nagyobb
hígításban is elöli. Egj edüli hátránya, hogy víz-

ben kevésbbó oldódik, mint a karbolsav. A Fodor
tanártól dezinílciensnek ajánlott krezümész az
árúbeli krezol és mésztej elofryítése útján készül.

Krezotinsavak. homoazalkilsavak. oxitoluil-

savak: C,H,(CH,)(OH)COOH. A három izomer
nátriumkrezolátból a három izomer krezotinsav

szalicilsavhoz (1. o.) hasonlóan állítható el. Az
ortokrezolból elállított krezotinsav 163—164«-on,
a metakrezolból elállított 177''-on, a parakre-

zolból elállított löl^-on olvad. Mind a három t-
alakú kristályokat alkot; vízgzzel elillannak.

Vizes oldatuk ferrikloridtól ibolyaszín lesz.

Krézns (Krözus), 1. Kroisos.
Kri, indiános törzs, L Cree.

Kria (gör.), 1. Chria.
Kribi, Kamerun német-afrikai gj'armat ugyan-

ily nev kerületének (amely a gyarmatnak a Szo-

langától D.-re fek\ részét foglalja magában) több
faluból álló székhelye a K.-patak jobbpartján, a
tenger mellett, kat hittérítállomással, iskolával

és terjedelmes kávéültet\ényekkel ; a benszülöt-

teken kívül (laio) 250 fehér lakossal.

Kribrális (nov.) a. m. a háncshoz tartozó.

Kribrovazális edénynyaláb (nev.) az olyan

edénjTiyaláb (1. o.), melyben meg\'an a háncs és fa-

rész, de nem számítjuk hozzá a mechanikai eleme-

ket (háncsrostokat és libriforra-sejteket) ; ha ezeket

is az edénynyalábok részeinek tekintjük, akkor az

edéuNTiyaláb fíbrovazális-

Kriéke, adók. Pozsega^vm. pakráczi j.-ban,

(19101 012 szerb lak. ; u. p. Caglic, u. t. Lipik.

Krickerhüaer (ném.), 1. Krikehájok.
Kricket, labdajáték, 1. CrickeL
Kricsialva, kisk. Máramaros vnL técsöi j.-ban,

(1910) 1384 rutén és német lak. ; a. p. Köveeliget,

u. t. Bustyaháza.
Kricsó (azeltt : Kricsova), kisk. Krassó-Ssö-

rény vm. temesi j.-ban, (i9io) 1076 oláh lakossal

;

u. p. Gavosdia, u. t. Zsidóvár. Itt van eltemetve

Hanák János zoológns.

Krida (crida, közép-lat) a. m. bakás, csd.
Kriebel János Sámuel, ev. lelkész és történet-

író, SZÜL Késmárkon, megh. Epwjesen 1778 máj.

30. Haliéból hazatérve, elbb a késmárki licenm
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szubrektora, majd eperjesi lelkész 1758-tól halá-

láig. Nyomtatásban megjelentm íívei : Geschichte

(ler Buchdriickorey in Ungarn; Geschichte des

Thökölischon Hauses; Geschichte des Thurzói-

schen Hauses ; Anzeigen aus den k. k. Erblan-

dern (Wien IV—V., 1774—75) ; Geschichte der

königl. Freyenstadt Eperies in Obor-Ungarn (u. o.

V—VI. 1775—76); Beytrag zur Geschichte des

Menschen (u. o. ÍV. 1774). V. ö. Hörk J., Az eper-

jesi evang. coUegium története II. (Kassa 1897);

Palcsó J., A késmárki evang. lyceum története

(Késmárk 1893).

Krieghammer, Edmund von, lovassági tábor-

nok, szül. Landshutban 1832 jún. 4., megh. Ischl-

ben 1S06 aug. 21. 1849-ben a szabadságharcban

!i magyarok ellen harcolt. Résztvett azokban a

hadjáratokban is, melyeket Ausztria az olaszok

(1859) és a poroszok (1866) ellen viselt. 1869-ben

rnaggyá és Ferenc József császár és király

szárnysegédévé nevezték ki. 1891-ben lovassági

tábornok s 1893 szept. 23. közös hadügyminisz-
ter lett. 1902-ben lemondott állásáról s nyuga-
lomba vonult.

Kriehuber, Joseph, német fest és grafikus,

szül. Bécsben 1800 v. 1801 dec. 14., raegh. u. o.

1876 máj. 30. A bécsi müv. akadémián tanult.

Arcképek és tájképek festésén kívül különösen a
litográfia új találmányát karolta fel és köre raj-

zolt arcképeinek ezreivel e téren Bécs legügye-

sebb és legkedveltebb mvésze volt, fleg a fény-

képezés elterjedése eltt. A kor szellemét érdeke-

kesén visszatükröztetö arcképei sok magyar el-
kelséget, politikust (Deák, Széchenyi, stb.), f-
papot, stb. is ábrázolnak. Nagy sorozat van be-

llük a budapesti Szépmvészeti Múzeumban és

Történeti Képcsarnokban. V. ö. Wurzhach, Joseph
K. Katalog der von ihm litogratterten Portráts

(München 1902).

Kriemhild (ó-ném. grima a. m. sisak, hiltja

a. m. harc, tehát : sisakos harcoló), valószínleg
egy walkür neve, a német hslegendák, különö-

sen a Nibelung-ének leghatalmasabb nalakja. A
wormsi Gunther burgundi király nvére, ki Sig-

frid felesége lesz. K. sógornjével, Brunhilddal
vitatkozva férjeik hsiességén, önkéntelen oko-

zója lesz, hogy Hagon megöli Sigfridet. Az
özvegy K. bátyja udvarában él, mignem Etzel

(Attila) nül veszi. Ezután sok év múlva meg-
hívja burgundi rokonait udvarába és Sigfridet

megbosszulandó, mindnyájukat leöleti. Hagent
maga gyilkolja meg Sigfrid kardjával, de ö is

meghal az öreg, marcona Hildebrand, berni Detre
fegyverhordozójsüiak keze által.

Kriens, falu Luzern svájci kantonban és kerü-

letben, 520 m. a tenger fölött, a Pilátus É.-i lábá-

nál, Luzembe vezet villamosvasúttal, gépgyá-
rakkal, harangöntéssol, selyemszövéssel, tészta-

gyárral, (1010)7137 lak. Közelében vas- és rézhá-

morral. D.-en Schauensee kastély szép kilátással,

DNy.-on Herrgottswald, fürd- és búcsújjlróhely

(854 m.) ós Eigenthal klimatikus gyógyhely (1080
m.); Ny.-ra a Sonnenberg {780 m.) gyógyító inté-

zettel ós elzüllött gyermekek menedékházával.
Kries, Johannes von, német flziológus, szül.

Koggenhausenben 1853 okt. 6. Dolgozott Helm-
holtz mellett Berlinben, 1880. az élettan tanára

lett Freiburgban. K. dolgozataiban fleg az ér-

zékszervek fiziológiájával foglalkozott, de az élet-

tan más fontos fejezeteit is bvítette vizsgálatai-

val. Nevezetesebb dolgozatai : Studien zur Puls-
lohre (1892); Physiologie der Gesichtsempfindun-
gen (1905).

Kriesch, 1. Aladár, fest, 1. Körösfi-Rriesch.
2. K. János, zoológus, szül. Reinthalban (Alsó-

Ausztria) 1834 márc. 29., megh. Budapesten 1888
okt. 21-én. 1861-ben tanulmányai végeztével ha-
zánkba jött Ungvárra gimn. tanárnak ; rövid id
multán a budai fgimnáziumhoz nevezték ki.

1864-ben a József-megyetemen a természetrajz,

majd a zoológia tanára lett ; a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia 1886. levelez tagjai sorába
választotta. Fleg a tankönyvirodalom terén

fejtett ki nagy tevékenységet. 1871-ben a Ma-
gyar Tudományos Akadémia megbízásából a
Magas-Tátra zoológiai viszonyait tanulmányozta.
Halaink és haltenyésztésiink c munkájával a
Magyar Tudományos Akadémia Vitéz-féle, a na-

dályról irt müvével a Természettudományi Tár-
sulat Bugát-féle pályadíját nyerte el. Szerkesz-

tette a Méhészeti és Halászati Lapokat.
Kriesimir (Kresimir),!. I.K, horvát király,

Tomiszláv király fia, uralkodott 930—945-ig. Kon-
stantin Porphyrogenetos császár mvébl csak
annyit tudunk róla, hogy atyjának birodalmát

erben és dicsségben fentartotta. Utódja fia,

Miroszlav lett.

2. 11. K., horvát király (1009-1035.). Ural-

kodása kezdetén háborút kezdett Velence ellen,

mely eltartott 1017-ig. Ebben a háborúban Urseolo

Ottó dogétól visszafoglalta a dalmáciai latin vá-

rosokat, melyek addig Velence birtokában vol-

tak. Ezáltal ura lett az Adriai-tengernek. De
már 1019-ben kénytelen volt II. Basilios Bulga-
roktonos bizánci csá.szár fenhatóságát elismerni.

10.30-ban mint Szt. István magyar király szö-

vetségese harcolt II. Konrád német császár ellen.

Állítólag Szt. Istvánnal rokonsági összeköttetésbe

lépett azáltal, hogy leányát István fiának, Imre
hercegnek feleségül adta. Ez volt az els barát-

ságos érintkezés a magyar és horvát nemzetek
között. K. meghalt 1035. Utódja István, Szveto-

szlav fia lett.

Krig, kisk. Szepes vm. késmárki j.-ban, (i9io)

178 tót lak. ; u. p. Szepestótfalu, u. t. Busafalva.

Krik, indiánus törzs, 1. Mxszfcogi.
Krikehájok (Krickerhauer) , a Bars, Nyítraés

Turócz vmegj'ékbon három csoportban tótok közt

lakó németek gyjtneve. Eredetileg az alsó

bányavárosok gyarmatai. A fcsoport Könnöcz-
bánya körül Bars és Nyitra vármegye felvidé-

kén Krickerháu (Krikeháj, tótul Handlova ; most
Nyitrabánya) községen kívül még kilenc falub<il

áll, melyeknek német neve többnyire Hiiu-ra vég-

zdik. Krickerháu a körmöczi Chriker Henrik
alapítása (1376), kinek neve szerint Chriker vá-

gása, Henul (Henrik) lehotája néven szerepelt. A
többi telepeket a Giletek, Ilsvaiak stb. mint Baj-

raócz urai hozUik az óriási eSzépordó» területére.

k második csoport Nyitra vmegye legészakibb ré-

szében Németpróna nagyközség 7 faluval, a har-

madik csoport Turócz vmegyében 7 falu, köztük

Turóozremete (Vriczkó) ; ezenkívül a megj'ében
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még 8 falu lakossága többé-kevésbbé német elem.

Tájszólásuk rokon a szepesi gründlerek nyelvé-

vel. V. ö. Schtcicker I. H., l)ie Deutechen in Un-

kára und Siobenbíirgcn (Wien 1881); Szerémi és

Emyey. A Majthényiak és a felvidék (Budapest

1913) ; a Magj'arország Tármegyói és városai

vállalat k(tt<>teí.

Kriket. liibdiíjút.'k. I. (Vicket.

Krikotracheotomia, a iryürúporc átmeteszésé-

vcl ka{K'.sul;it<is l.'::f.->uiuetszé8, 1. Gégemetszis,
Gége* sönu 7.vj/ \.

Krilov í Kryloi'K orosz várus, 1. Novogeorgi-
jevszk, 2.

Krilov, Iván Arulrejevics, orosz mesekölt, 1.

Krylot:
Krím V. Krimin (Krym), Taurisz orosz kor-

mányzósághoz tartozó nagy félsziget a Fekete- és

Azovi-tenger közt, amelyet a 30 km. hosszú és 9
km. aiélee Pcrekopi-ssoros csatol a kontinenshez

és amely K. felé a hosszúkás Kercsi-félszigetben, a
Kercsi-awosiiál végzdik. A négyszöglet félszi-

get öasne partjaínak hossza 1000 km. ; ezen par-

tok nagyobbára szaggatottak; az Azovi-tenger
felöl alacsonyak. A folyók nem hajózhatók ; köz-

tük a loffjolciitékenyebbek : a Szalgir, Buzulcsa,

Buiuk-Karaszu, Alma és Kacsa. A tavak száma
mintegy 400, de mind kicsiny. A hmérséklet
oiyfae, különösen a Jailától a hideg szelek ellen

védett helyeken. Szimferopolban a nyári közép-

bóméroéklet 8"5*, Szebasztopolban 9-4*, a téli amott
—0-9*, emitt —2°. A hegyes vidékek terméke-
nyek, a sik részek steppék. Amabban a partok
közelében a flóra olyan, mint a Földközi-tenger
mellekéin, mert meffterom a szabadban a babér-,

fu 7i> LM;u,.ir.ilina-. pi.szt!icia-, mandulafa stb. A
1 áííványkincsokben gazdagabbak

;

,. asznak rajtuk p<jríirt, vasat és kü-

iunbozo szinü márványt Lakosságát és gazdasági
életét 1. Tauria.

Története. K.-nek az öíotbasiChersonesus Tau-
rica volt a neve. Partjain több virágzó görög város
keletkezett t Pantikapaion. Theodosia). VI.Mithra-
ilates pontusi kinily tta, Hiarnakes K.-ben alapi-

totta íiboszporuszi királyaágot (Regnum Bospora-
num), mely késbb a romai birodalomhoz került. A
népvándorlás folyamán hunnok, gótok,avarük, ka-
zárok, bessenyók, kunok fordultak meg itt. A Xlil.

sz. elején a tatárok foglalták el a félszigetet és a
kipcmki tatár khánsághoz csatolták. El^or kapta
a K. nevet is, mely ersséget jelent. 1441-ben
önálló khánsá^á alakult a Giráj dina.sztia alatt,

de már 1478. hbérese lett II. Mohanuned szul-

tánnak. Ez<<ta a K.i tatárhadak resztvettek a
törökök hadjárataiban s hazánk is több izbcn
érezte dúlásaikat. 167-ben a K.-i tatár khán
fogta el //. Rákóczi György erdélyi hadait Len-
gyelország keleti határán és sok ezer erdélyi

pusztult el ekkor K. félszigetén. A XVIIl. sz. óta
az oroszok vágyódtak K. birtokára. Az 1774-iki

kücsük-kainardzsii békében a szultán elismerte
K. föi^tlensógét 1783-ban az utolsó khán, Sza-
hib (rtráj letétele után az egész félsziget orosz
uralom alá jutott. 11. Katalin cárn kegjencére.
Potemkin hercegre bízta az új tartomány kor
mányzását,mely visszakapta régi nevét, Tuuriát.
Ugyancsak alapította 1784. Szebaszíopol váro-

sát a félsziget egyik Ny.-i öblénél, melybl idvel
hatalmas hJadi kiköt lett Ennek elfoglalásáért

folyt 1854— 55-ig az ú. n. K.-iháború (1. o.). V. ö.

HamnierPurgstall, Geschichte der Khane der
K. unter osinanischer Herrschaft (Wien 1856)

;

Canale, DoUa Crimea e dei suoi dominaturí etc.

(Genova 1856, 3 köt).

Krimárváni (azeltt : ÍLnvo6ara>, klsk. Temes
vm. lippai j.-ban, (1010) 618 oláh lak. ; u. p. ésu. t.

Temesázóká.s.

Krimicsan, a munkáltatók harci eszköze, mely
abban áll, hogy a munkáltatók a munkások töme-
ges elbocsátása által igyekeznek ket föltételeik

elfogadására (kisebb munkabér, hosszabb munka-
id stb.) kényszeríteni. E név Krimutifschau vá-

rostól (1. 0.) származik, ahonnan hozzánk e barc-

mód hJre elször érkezett Szokásos elnevezés
ugyané fogalomra még a kizárás szó is, mely az
angol lo<k ont fordítása.

Krimi gótok, 1. Gót nyelv és irodalom.
Krimi háború (másképen keleti háború}, az

a hadjárat, melyet (1853—56) Törökország —
Anglia és Franciaország (1855 óta Szardínia Ls)

szövetségében — Oroszország ellen viselt. Okot
az adott rá, hogy midn AMul Medzsid szultán

1852. a görög keleti egyház tulajdonjogát a szent

sírra nézve elismerte, Mencsikov herceg (1853
febr. végén) e ferraán biztosítéka gyanánt azt

követelte a portától, hogy szerzdésileg ismerje

el Oroszország fenhatósági és védnöki jogát a
görög keleti eg>'ház fölött. A szultán ezt meg-
tagadta s Oroszországnak erre következ ulti-

mátumát elvetette ; ekkor Gorcsakov herceg egy
hadosztállyal megszállta a dunai fejedelemsége-

ket mire a porta háborút izent Oroszországnak.
Omer pasa (1853) okt. 23. átkelt a Dunán, a
szövetségesek egyesült hajóhada pedig okt. 25.

a Boszporuszba evezett, honnan — miután Na-
himov tengernagy (1854 jan. 5.) Szinope mel-
lett a török hajóhadat megsemmisítette, — át-

vitorláztak a Fekete-tengerbe; mikor pedig

innen küldött ultimátumukat Miklós cár válaszra

sem méltatta, a szövetségesek is háborút izentek

(márc. 28.) Oroszországnak. E közben (jan. 6.) a
törökök eredménnyel ütköztek meg Csetate mel-
lett az oroszokkal, Paskievics ellenben nem tudta

megvenni Szilisztiia várát ; st midn az osztrák-

magyar monarchia haderejét a szerb, erdélyi és

galíciai határokon kezdte összpontosítani, .Miklós

cár nemcsak kiürítette a dunai fejedelemségeket,

hanem a bécsi konferenciára is békés hangú nyi-

latkozatot küldött. A nyugati nagyhatalmaknak
négy pontban összegezett követelését azonban
megtagadta, mire a francia (Saint-Amaud tábor-

nagy, 40,000 ember élén) és angol (lord Raglan,

15.000 katonával) hadsereg Gallípolinál egyesült
A szövetségesek 1854 szept. 14. szállottak partra

Krímben, Eupatoria mellett, s hat napra rá, az
Alma-folyó mezején véres gyzelmet arattak az
oroszok (Mencsikov) fölött ; Szebasztopol (1. o.)

ostromát okt. 9-én kezdték meg s héthónapi (1855
április 9-tól szept. 9-ig) lövetós után végre elfog-

lalták. Eközben (márc. 2.) meghalt Miiklós cár,

de II. Sándor tovább folytatta a háborút. Még
az elz (1854) év tavaszán egy francia s egy
angol flotta a Keleti-tengerbe evezett, hol egye-
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Sült Bomarsund ostromára, mely aug. 16. meg is

adta magát; 1855. a parancsnokságot Dundas
admirális vette át, de miután Sveaborgot hasz-

talan lövette, elhagyta az orosz vizeket ós haza-

vitorlázott. Kis-Ázsiában egy 65,000 fnyi török

sereg már 1853 okt. 28. átlépte az orosz határt,

de többször megveretve, lassan visszavonulni

kényszerült ; midn pedig az oroszok a kaukázusi
törzsek lázadását elnyomták, a háború színhelyét

áttették Törökországba s 185i aug. 5. a török se-

reget teljesen tönkre verték. A következ évben
Muraviev lett orosz fvezér, míg a török hada-

kat Vasszif pasa vezényelte, ki Erzerum mellett

foglalt állást és Karsz városát 1.3,000fnyi örség-

gel rakta meg. Muraviev heves harc után a várat

végre (november 28.) bevette. így folyt a háború
1855 végéig, anélkül, hogy tulajdonképeni célját

elérte volna, midn Napóleon (1856 március 30.)

megkötötte a párisi békét (1. o.).

Irodttlom. Rüstov, Der Krieg gegen Russland, Zürich 1856

;

Bo^dánovics, Az 1853—56-iki keleti liáború, oroszul Pétervár
1876 ; Petrov, Az 1853—54-iki aldunai hadjárat, ném. is Ber-

lin 1891 ; Hamley, The war in the Crimea, London 1891

;

Du Casse, La Crimée et Sébastopol de 1853 k 1856, Paris

1893; KingJake, Invasion of the Crimea, London 1863—
1888 ; Geffcken, Zur Geschichte des orientalischen Krieges,
Berlin 1881 ; Dubrowin, Geschichte des Krimkrieges und
der Verteidignng Sebastopols, orosz. Szt.-Pétervár 19 00,3^ öt.

Kriminálaetiológia, 1. Krimináletiológia.']

Kriminálantropológia (bnügyi embertan), a
tudományos embertan egyik legiijabb praktikus
irányú hajtása, mely a gonosztev természet-

rajzával foglalkozik szomatológiai, pszicholó-

giai, szociológiai és patológiai szempontból. Meg-
alapítása, tudományos rendszerbe foglalása Ce-
sare Lombroso nevéhez fzdik, eszméi azonban
visszanyúlnak egész az ókor bölcselihez. Már
Socrates, Aristoteles, Cicero stb. müveiben ta-

lálunk elszórt megjegyzéseket, melyek a külsrl
a belsre való következtetés eszméjét, mely a
K.-nak is egyik alaptétele, tükröztetik vissza.

Ugyancsak ez az eszme njílvánul meg a közép-
kori ú. n. jogi csillagászattariban (astrologia

juridica), valamint kissé konkrétebben a fiziognó-

musok ós frenológusoh, így fleg Porta, Lavater,
Gall, Spurzheim stb. munkáiban. Glapham és

Clark már 1846. összehasonlító vizsgálatokat
végeztek a bntettesek koponyájára vonatkozó-
lag (The cranial outline of the insano and crimi-

nal, 1846), Casper pedig 1854. arra hívta fel a
ílgyelmet, hogy egyes szomatológiai jellegek a go-
nosztevknél igen gyakoriak (Mörderphysiogno-
mien, 1854). Maudslerj, Despine, Lauvergne
szintén belmtó tanulmány tárgyává tették a bn-
tettesek testi 08 lelki sajátságait. Morei pedig
felállította az elfajulás (degeneratio) tanát (Traitó

des dégónórescenso de l'espóce humaine, 1859).

Lombroso volt azonban az els, ki 1872. meg-
jelent nagy munkájában (L'uomo dolinquente in

rapporto all'antliropologia, giurisprudenza ad allé

dlscipUne carcerarie, 1872—1876) a K. rendsze-
rét kidolgozta 8 a tudományos vitatkozás po-
rondjára vetette azt az eszmét, hogy van gonosz-
tev-tipus. Szerinte minden igazi gonosztevt
határozott, egymással okozatilag összefügg testi,

antropolóíriailag kimutathat<') ós lelki, pszioho-
patológiailag kimutatható jellegeknek egész sora
jellemez, amelyek t az emberi nemnek külön

változatává (variétas), sajátságos antropológiai
típusává teszik, s amelyek következtében e jel-

legek birtokosa kérlellietetlen szükségszerség-
gel gonosztevvé lesz. Az ilyen ember tehát
gonosztevnek született: delinquente nato. A
gonosztev-típus Lombroso szerint úgy szoma-
tológiailag, mint pszichológiailag visszaütés (ata-

vizmus) a fejldés primitívebb szakaira, az
semberre, a mai vadakra, a gyermekre, az ál-

latokra (pithekoid, primatoid, theromoph-jelle-

gek). A gonosztev tehát, mint alacsonyabb fej-

ldési fokon visszamaradt ember, nem tud alkal-

mazkodni a mai fejlett társadalmi élethez, annak
ellene szegül s gonosztevvé lesz. Ma már két-

ségtelen ugyan, hogy Lombroso hipotézisét az
adatok kell kritikai mérlegelése nélkül állította

fel s olyan, antropológiai értelemben vett go-
nosztev-típus, amint képzelt, nem létezik,

mindazonáltal a K. terén szerzett érdemei ma-
radandó értékek. Eszméinek csakhamar egész

iskolája keletkezett (Ferri, Garofalo, Marro
stb.) 8 nagy tudományos munka és vita indult

meg úgy pro, mint kontra, melyek eredménye

-

képen a Lombroso által elvetett mag átalakulva,

megújhodva a modem K.-vá fejldött. Az új tu-

domány még ma is némi forrongásban van, ered-

ményei azonban már elvitathatatlanok. Olasz,

francia, német, angol nyelven óriási irodalma
keletkezett, mely a gonosztev-típust egészen

új világításba helyezte. A mai K. nem egy-
oldalúan foglalkozik a bntettes egyénnel, ha-

nem azt minden szempontból (szomatikai, pszicho-

lógiai, szociológiai, patológiai, statisztikai) vizs-

gálja. Ily módon kiderült, hogy a kriminalitás,

fleg a visszaes és ifjúkori kriminalitás ijeszt
mértékben szaporodik s hogy elidézésében az
egyénben rejl (endogén, öröklött szomatológiai
és pszichikai) okok épp oly fontos szerepet játsza-

nak, mint a küls (exogén, fizikai és szociológiai)

tényezk. A gonosztev tehát sokféle bels és

küls okok eredje. Egységes gonosztev-típus-
ról azonban legfeljebb csak átvitt értelemben
beszélhetünk, amennyiben a fegyházak lakóinál,

fleg az ú. n. javíthatatlan bnösöknél, az emberi
test méretei és morfológiai jellegeinek széls ér-

tékei jóval gyakoríabbak, mint a tisztességes

embereknél. Még igen sok kutatásra van azon-
ban szükség, hogy a K. tételei teljesen biztos

alapokra legyenek helyezhetk s ha ideális vég-
célját, a gonosztevknek a külsbl elre való
felismerését nem is fogja elérni, vizsgálatának
eredményei mégis megbecsiUhetotlenek lesznek

úgy a büntetjog és szociológia, mint az ember-
tan szempontjából. A K. is kiiminológia (l. o.),

azaz a bntett tudománya, mert azokat a tör-

vényszerségeket kutatja, amelyek a bíüitettek

létrejöttében megnyilvánulnak, csakhogy a kri-

miuíjlógiának fként egyik irányát fejezi ki, azt,

amely a bntettet els sorban az egyénben rejl
tényezkre vezeti vissza, szemben a kriminál-

szocíológiával, amely a társadalmi tényezkben
keresi a bntett keletkezésének okait.

Jroíhlom. A mAr fönnebb emiitett monkákoa kívül:

Lavater, I'hysiognomische Kragraente, 1775; Gall, Intro-

duction nu cours de physiologie du cerveau, 1808; De-
spine, Psychologie naturelle; Perri, Ia sociolofrfe crimi-

nelle, 1898; Marro, I caratterl det deliqnenti, 1887: Oa-
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ratelo. La eriBia»)ogK 1888 ; Kirella. Natamachiclite úm
VwiNekMB. 18N: SwmC DIe Ukra LoabraM. 1888;

Btüagv. Dm VartiMbanvroblea. 1908: Kv«tU. Cmu«
LoateOM, IMO ; b. a.. Aatrot«toci« . Btníndít 1818 ; TOrök

A«él, A Loaibroao-féle bteltjl mabmtam alapeaunéje,

Bodapett 1906; Irk AltH>rt, KrimiaoU^, n. o. l»lt.

Kriminál&ntropológi&i és pszichológiai 1«-

boratóriam és mazeam a budapesti kir. orez.

gyüjt«')f(>gház k»'r«'t«'lx'n van fflállítva, az ii<az-

sá>riigyminisztérium tartja fenn. Najpjolcntó-

st'gúrfHldig még traodeti 8tádiunil)an lév intéz-

miny. melyet a külföldi hastmló rendeltetés in

tézmények nyomán rendezett be Tél Fertínc dr.,

az intézet vezotójc. L. mésr Hiinüyi/i. múzeum.
Kriminiletiolögia (himinálmiiológia, lat.-

fít>r.i a. m. a bncselekmények tényezinek, okai-

nak tana. L. KriminológUi.
Kriminális ilat.) a. m. büntet, büntetjogi, v.

biinügjre vonatkozó. — K. bíróság, 1. Büntet
biróságok.

Kriminálista (íg lat.) az, aki bnügyekkel
foglalkozik. K. tehát nemcsak a büntetjog gya-

korlati és elméleti mvelje, hanem a kriminoló-

giával foglalkozó szakember, valamint a bnügyi
rendrség tagja is. Köznapi használatban K. rend-

.szerint a bnügyi védelemmel foglalkozó ügy-
VHlet jelenti.

Kriminalitás. 1. Knminolóyia.
Kriminálpszichológia a. m. hümimi lélektan.

Egyrészt jelenti a lélektan alkalmazást a bn-
ügyekkel kapcsolatban, igy különösen a terhelt

és a tanuk vallomásának lélektani értékelésére

Vonatkozó tudományt (\. TanuraUoinások lélek-

UnuiK másrészt K. alatt a kriminológiának a bn-
tettesek lélektani sajátosságaival foglalkozó ré-

.<zét fitjük, 1. Kriminológia.
Kriminálstatisztika, 1. Bnügyi statisztika.

Kriminálszociológia a. m. bnügy i szociológia.

L. Kriminiil(M/i<i.

Kriminológia ilat.-L'ör.i a. m. bntettek tudo-

niánya. amely arnij a kérdésrl nyújt felvilágo-

sitiist, hogy a bünteti'ndö cselekményeket min
tt'uyezk hatása alatt követik el s hogy azok a

társadalmi életben min alakban nyilvánulnak.

Foirlalkozik végül a K. a büntetend cselekmények
megelzésére vonatkozó eszközökkel és nuKlsze-

rt>kkel is. A természettudományok liehatóbb fej-

lílése a XIX. sz.-ban, másrészt az emberi csele-

kedetek statisztikai törvényszerségének felis-

merése irányította a figyelmet a bntettre, mint
11 tarsa<lah»mnak és az egy^éni életnek jelenségére.

Küli'uösen Lombroso-nak a született gonoszte-

vre vonatkozó, bár téves feltevése szolgáltokul,

hogy a bntettes ember egyéniségét, az testi és
lelki tulajdonságait vizsgálják és ^U€/We^nek,
valamint a Lombrosoval és követivel (Ferri,

(iarofalo. Marro) szembehelyezked kritikai irány
munká.sainak (Lacassagne. Manouvrier, Tarde)

fellépése irányította a figyelmet a bntettek tár-

sadalmi tényezire. Az ellentét a körül forgott,

hogy az egyéniséggel veleszületett v. adott tár-

sadalmi környezetébl reá ható tényezk van-
nak-c ti'ilsúlybifin. Miként a kríminálantropológiaí

irány az egyéniségben, akként a kriminálszocio-

lógíai irány a társadalomban rejl tényezk túl-

súlyát állítja, anélkül azonban, hog>' a másik
tt'nyezóesoport jelent.*égét teljestn tagadná.

mm xiify uxfkoMi. xn. i/n.

A kriminálantropológia ós kriminálszociológia

tehát nem két tudományág, hanem csupán alC.-

nak két külön módszere, amelyek közül az els
a bntettes emlierból, a második a kriminalitásból

indul ki ugyanannak a tüneménynek, a bünte-

tend cselekménynek a magyarázatában. Minden

bntett ép úgy, mint minden más emberi cselek-

vés, a tényezk e két csopor^ának eredje.

Ugyanazok a küls hatá.sok az egyén jellemének

különbözése szerint indítják az embert arra, hogy
valamely büntettet elkövos.sen vagy ne köves-

sen el.

Legáltalánosabb jelentség a bntett társa-

dalmi tényezi közt a gazdasági állapot s külö-

nösen annak változásai (gazdasági válságok)

gyakorolnak befolyást az ország kriminalitására.

Egyéb tényezk többé-kevésbbé kapcsolatosak a

gazdiisági helyzettel és az adott társadalom szer-

kezetével. A mveltség (iskolázottság) a krimi-

nalitásra túlnyomóan csökkentleg hat. a csa-

ládi állapot hatása nemek és életkor szerint kü-

lönböz, a foglalkozás befolyása eltéren nyilvá-

nul a büntettek különböz nemei szerint. Egye-

dül az alkoholizmus tekinthet (>ly társadalmi

tényeznek, amely, bár a gazdasági helyzettel

ugyancsak szoros összefüggésben áll, a büntet-

tek termelésére világosan felismerhet hatást

gyakorol, részint közvetlenül az ittasságban el-

követett bncselekmények által, részint közvetve,

mint a bncselekmények élettani tényezi közt

szerepl degenei-áció elidézje. Még a társadalmi

tényezkénél is nehezebben mutatható ki egyéb

környezeti tényezknek (égalj, évszak, földrajzi

fekvés stb.) összefüggése a kriminalitással. Ha
pl. valószínnek látszik is a statisztikai adatok-

ból, hogy északon a vagyon, délen az élet és testi

épség elleni bntettek túlnyomóak, hogy télen és

sszel több lopást követnek el, mint tavasszal és

nyáron, úgy e körülmények hatá.sát a gazdasági

tényez nem ritkán ellensúlyozza.

Még nehezebb és még ingatagabb alai)on nyug-

szik a bncselekmények egyéni oAaí'naA- kutatása.

Ha pl. a nemi különbség befolyása a nk krimi-

nalíiásának ala(?sony voltában (hazánkban 1910-

ben lí)",,) szemmelláthatóan mutatkozik is, úgy
ezt elssorban mégis a nó passzív társadalmi

helyzete magyarázza. A faj szereinjt szinte lehe-

tetlen gazdasági és mveltségi helyzetének be-

folyásától elkülöníteni, az életkor jelentsége a

gyermek- és fiatalkor kriminalitásában észre-

vehet ugyan, de magában véve nem tényezje

a kriminalitásnak, hanem csupán élesebben vilá-

gítja meg az egyéniségben és a környezetben

rejl tényezk viszonyát. Teljesen ingatag alapon

nyugszik mindaz, amit a K. az egyéni jellemnek

és a bntetteknek íteszefüggésérl ezideig kide-

rített. Két-ségtelen ugyan, hogy vannak olyan

gonosztevk, akiknek kriminális hajlandósága

oly nagyfokú, hogy az egyéniség a társadalmi

tényezk befolyását teljesen háttérbe szorítja, de

az ily társadalomellenes egyéniségek etiológiáját

csakrészben vagyunk képesek a degenerációnak

önmagában is nehezen körülhatárolható fogalmá-

val megmagyarázni. Az általános lélektan mód-
szertani hiányai a bntettes lélektanának meg-
ismerését ezídószerint még akkor >em tennék
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lehotóvé, ha lelki tulajdonságai minségileg s

nem csupán mennyiségileg különböznének az át-

lagombor lolki alkatától. Annak a viszonynak

az értékelésén, amelyben a bntett küls (exogén)

és az emberben rejl (endogén) tényezi állanak,

alapszik a bntettesek osztályozása. Azok, akik

a bncselekmény egyéni tényezinek túlsúlyát

vitatják, többnyire a bntetteseknek Lombrosótól

és Ferritl származó felosztásából (született go-

nosztev, szenvedély-bntettes, elmebeteg bn-
tettes, hivatásos és alkalmi bntettes) indulnak

ki, viszont azok, akik a bncselekmény keletke-

zésében a társadalmi tényezknek tulajdonítanak

nagyobb befolyást (Liszt, Prins), a bntettesek
osztályozásában ösztönszer (krónikus) és alkalmi

bntettesek közt különböztetnek. Noha az osztá-

lyozások még nem megállapodott K.-i tanúságok-

nak eredményei s gyakorlati használhatóságukat

megnehezíti a lélektani ismérveknek törvényes

megjelölése, mégis épen a bntettesek osztályo-

zásában nyilvánul a K. legnagyobb jelentsége.

Ellentétben a büntetójognak a XIX. sz. elején

egész Európában elfogadott álláspontjával, amely
a kriminalitás eUoni áUami küzdelemben a bn-
cselekmény elvont jogi fogalmából indult ki és a
bntettest átlagembernek fogta fel, a K. az etn-

berre fordította a figyelmet, aki a bncselekmény-
nek, mint jogi megítélésben részesül társadalmi

óletjolensógnek hátterében áll. A K.-nak kritikai

megállapításai a büntetöpolüikát új irányba

terelték. Reámutattak arra, hogy a büntetéstl

csak úgy várhatunk a mainál nagyobb megelz
hatást, ha az egyéniesítve nyer alkalmazást s ha
végrehajtásában lehetleg kiküszöbölni törekszik

azokat a tényezket, amelyek a bncselekményt
létrehozták. Ennek a büntetpolitikai irányválto-

zásnak hatásai elssorban a fiatalkorú és a hiva-

tásos bntettesekkel szemben követett célszerbb
bánásmódban nyilvánultak. Míg az elbbiekre
nézve a legtöbb kultúrállamban a nevelés, az
utóbbiakra az ártalmatlanná tétel gondolata
lépett eltérbe. Ezenfelül az alkalmi bntettesek
visszaesésének megakadályozására, amely rész-

ben a rövidtartamú szabadságvesztésbünteté-
sek megrontó hatásának volt tulajdonítható,

majdnem mindenütt elfogadták a büntetés végre-

hajtásának, vagy az Ítélethozatalnak feltétöles

felfüggesztését (feltételes elitélés, 1. o.). Minthogy
azonban a büntetés hagyományos felfogása a
megtorlás gondolatától csak lassan függetlenít-

het, a büntetések mellett épen a K.-nak hatása

alatt fejldött ki az ú. n. biztonsági rendszabá-
lyok (1. 0.) rendszere, amelyekkel áz állam köz-

vetlenül a bntettet elidéz tényezk ellen for-

dul. Ily biztonsági intézkedés a közveszélyes
munkakerülk megfékezésére használt dologház

(1913. XXI. t.-c), az iszákosok gyógyítóintézetei,

a hivatásos gonosztevk biztonsági örizete stb.

Mlg a büntetés alkalmazására állítólag az egyén
erkölcsi bnössége szolgál alapul, a biztonsági

intézkedés alkalmazását a társadalmi veszélyes-

ség igazolja.

Irodahym. a&roMo, lift criminologie, 1891 ; Perri, Socio-
loglft crimioale, németOl: Dm Verbrechen aU sociale Er-
M^lmuw, 1896; Lombroso, Le crime, uaset et remédes,
1889 ; CoUJuiDi, SocIoIoi^a criminale, 9. kl»d. 1889 ; Prins,
Seienoe péiuüe et droit pontif, 1899 ; Tarde, 1a philosophie

pénale, 5. kiad. 1900; MaxweU, Le crime et la sociétó,

1909 ; AschaffeDburg, Das Verbrechen als sosiale i'j-scbei-

nnng, 2. kiad. 1906 ; PÖldes, Statisztikai eladások, I. 1904

;

Irk, Kriminológia L, 1912; Vámbéry R., Krlminológia(Aflatal-
koraak birái részére rendezett továbbképz tanfolyamoa
tartott eladások I. sorozaU) 1913. 19—91.

Krimmitschau vagy Crimmitzschau, város
Zwickau szász kerületben, a Pleisse fels völgyé-

ben, (1910) 28,818 lak., jelentékeny fonó- és szöv-
iparral, férü-ruhakelme-készítéssel, sörgyártás-

sal, vasolvasztókkal ós téglagyárral. L. móg
Krimicsau-
Krinagoras, görög epigrammaíró Mytilenébl

;

mint hazája követségének tagja járt Rómában,
Augustus udv rában (Kr. e. 29. és 27), ki költé-

szetéért nagyra becsülte. 51 kedves epigrammája
maradt fenn, melyeket Rubensohn adott ki : Cri-

nagorae epigrammata (Berlin 1888). V. ö. Oicho-

riíis. Rom und Mytileno (Leipzig 1888).

Krinoideák (áiiat), 1. Tengeri liliomok.

Krinoideás rétegek, oly kzetek, melyek telve

vannak krinoideáktól ered nyóltagokkal és a
széjjelbullott kacsok részeivel. Elfordulhatnak
a szilurt/jl kezdve minden formációban.

Krinolin (a latin crinis a. m. haj szótól, franc.

crinoline), tulajdonképen lószrbl ós gyapot-fo-

nalakból készült tágabb szövés szövet, melyet
zsákokra, csomagolásra használnak. Ujabb idben
(a XVIII.sz. óta) ilyen kelmébl alsószoknyákat ké-
szítettek, melyek abroncs-alakú acéllemezek segít-

ségével harangalakot képeznek. E szoknyákat, me
lyok elször Franciaországban (XIV. Lajos alatt)

jöttek divatba, a franciák lószrszoknyának (cri-

noline), nálunk kámvás rokolyának nevezték ós

többé-kevésbbé hosszabb ideig viselték. Legutóbb
Eugénia császárné, III. Napóleon neje, hogy el-

palástolja reményteljes állapotát, 1855 végén
annyira divatba hozta a K.-t,hogy aztán az egész
világon viselték. A császárság végs éveiben

azonban ismét kiment a divatból s csak igen ke-

vés, az ú. n. tournure (vagy condition) maradt
meg belle.

Krinomenon (gör.) a. m. megkülönböztet jel.

Krio, török falu a hasonló nev hegyfok mel-

lett Kis-Ázsiának DNy.-i részén, ahol az anták

Knidosz (1. 0.) városának tekintélyes romjai lát-

hatók.

Kriofór (kryophor, gör., jégtartó), készülék,

mely a víznek párolgása alkalmával történ molog-
kötésnek kimutatására szolgál. A készülék két,

egymással kétszer derékszög alatt meggörbített

csvel közleked üveggömbbl áll ós annyi vizet

tartalmaz, hogy azzal az egyik gömb körülbelül

felényire mog legyen töltve. A leveg a készülék-

ben lehetleg ritkított. Ha az üres gömböt ht-
keverékbe tesszük, benne a vízpárák gyorsan
csepposülnok, ami a másik gömbben foglalt vizot

gyors párolgásra indítja. Az ezzel járó moleg-
kötés folytán a hátramaradó víz folyton hül s

végre megfagy.
Kriogénfestékek, 1. Kénfestékek.
Kriogenin, kryoqenin, cryogénine

:

p „ -CONH,
'"•"*-NH.NH.CO.NH,

metabenzamidosomikarbazid. Színtelen ée szagta-

lan kristályos por. Vízben kevéssé oldódik. íze ke-

sernyés. Henzamid éssemikarbazidkondenzáoiójá-
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val állítják el. Antipireticam. Egyes adagja
0-2-0-5 ír.

Kriohidrátok (kryohidráíok), BzUárd testek

tolitett vi/os o! lat^iimk megfagyasztásakor a szi-

lárd test ée a jég bousö keveréke (eutektikus ke-

verék) válik ki. A kiválás höraórsóklote (eutekti-

kus I't) annál alacsonyabb, minél job-

ban anyag és minél nagj'obb fagyá«-

jMíiit' <')kk<n-st okoz. Ezen tulajdonságuknál

fogva a K.at alacsony hmérsékletek elöállitá-

.sára ' ik. így pl. viz és konyhasó keveré-

kén' u.«i höraérsékipte —21-2 C" ; a kal-

ciuniKi Ili' '3 vize pedig —55 Co. A keverékek
oélszei-ú arányát 1. Fagt/asztó-szerek.

Kriokonit (kri/okomt), I. Jégpor.

Kriolit (krifolUh, chryolith, isv.), magyarul
iégk-nok is nevezték, mivel jégszerú külseje van
és a lángban könnyen olvad. Kristálj'ai kocka-

alaknak, de Kronner József vizsgálatai szerint

az egyhajlá-^ú rendszerbe tartoznak és gyakran
igen bonyolódott ikrek. Rideg, színtelen, szürkés,

sárgás, vörüses. néha zöldes vagy feketés ; üveg-

fény, többnyire csak áttetsz, de vízbe mártva
átlátszóbb lesz. Nátrium-alumininm-fluorid : Na,
A1F„ rendkívül könnyen megolvad. Termhelye
Bvigtok Grönlandban, ahol a gnájszban tömzsöt

alkot és társaságában számos fluortartalmú ás-

vány és ónkö is fordul el ; továbbá Miask az Urai-

ban : gránitban : Pikes Peak Coloradóban. Sok-

féle ipari alkalmazása van : timsó, szóda, folysav,

K.-Uveg gyártására használják. A K.-üveg tej-

fehér, szilárd, szívós porcéilánszerú anyag, ame-
lyet K., kovasav és cinkoxid összeolvasztá.sa

útján nyemek.A K.-ból állította el H. Rose a fém-
aluminiumot. Jelenleg Kopenhágában és Pitts-

burgban doleozzák fel.

Krio\iúomt(kryolithionitM''), víztL«zta üveg-

fényú rombdodetoéderek, Litímn-nátriumalu-
minium-fluoríd : Li,Na,Al,P,,. Evigtok mellett

Grönlandon fordul el.
Kriolitveg (kryoliihüveg, ang. hot cast por-

celain), fehér, átlátszatlan üveg, melybl az Ame-
rican hot cast porcelain Company Pittsburgban
porcelláut pótló tárgyakat .sajt^jl. A K.-et nyerik
kriolit, kvarchomok és ónoxid összeolvasztásával.

Fiz alkalommal a fluorsziliciumelpárolog és alumi-

ninm-nátrium.<zilikát keletkezik, mely lehlés-
kor kristályos, tehát átlátszatlan lesz. A hozzá ke-

vert ónoxid az üveget fehérebbé és átlátszatla-

nabbá teszi. A kriolit helyett a belle gyártott
nátrium-nlnminiátot is alkalmazhatják.
Kriométcr (kryometer, gör.), mély hmérsék-

letek mértére való hmér, mely szénkéneget,
toluolt, vagy petróleuméiért tartalmaz hméri
anyagul.

Kriophoroe (gör., a. m. kost hordó), Hermes
il. o.) egj'ik mellékneve.

Krioszkópia (kryoskopia, gör.), az az eljárás,

mellyel megállapítják, hogy egy oldott anyag
az oldószer fagyáspontját mennyivel csökkenti.

Raoult törvénye alapján a fagyáspont csökkenés-
értékébl az oldott anyag molektilasúlyát kiszá-

míthatjuk. A fagyáspontcsökkenés u. i. arányos
az oldott anyagmennyiséggelésa különböz anya-
gok molekulasúlynyi mennyiségeugyanazon oldó-

szer egyenl mennyiségében ugj'anakkora fagyás-

pontcsökkenéet okoz. Xjfí^cn pl. a j3 ezrelékes

oldat fagyáspont cs<)kkenó80 A, akkor molekula-

súlya (M) a mondottak szerint: M = tm^.
Minden egyesoldószerre tm állandóérték és jelenti

azt a fagyáspontc.<<ikkenést, melyet egy gramm
molekulasúlynyi anyag okoz az oldószer 1000
grammjában. A vízre ez az érték 1*84 C», a ben-

zolra 4--9 Co, a jégecetre 39 C*. A sók, az ers
savak és bázisok, tehát a jó elektrolitok, anomá-
lis fagyáspontcsökkenést mutatnak, mely jelen-

séget az elektrolitos disszociáció (I. o.) magya-
rázza. A fagyáspf)ntc8ökkenés meghatározására
rendszerint J5ec^m«nn eljárását használják,mely-
nek elve a következ: A fagyasztóedény egy ol-

dalsó toldalékkal ellátott bvebb kémcs, melyet
szigetel levegréteggol veszünk körül azáltal,

hogy azt egy másik, valamivel bvebb kémcsbe
ersítjük. Ez utóbbi a hútökeveréket tartalmazó
vastagfalu üvegedény fedelének középs nyílá-

sába illeszthet. Ugyané fedn még két másik nyí-

lás is van, egyik a kavaró, másik pedig a hmé-
rnek elhelyezésére való. A fagyasztó kémcs
nyílását kétfuratú kaucsukdugó zárja el, egyik
furatába a Beckmanu-féle hmér (1. Hmér)
van ersítve, a másikon pedig a kavaró nyele me-
gyén át. Ez utóbbi egy vékony üvegbot, melyre
vastag platinadrótgyúrü van forrasztva. Ha a
hmért az oldószer fagyáspontjának hmérsék-
letére beállítottuk, az oldalcsövön bevisszük az

oldószer ismert mennyiségét és a folyadékot le-

htjük. Ilyenkor az oldószer rendszerint túlhlés
a jégképzödést alkalmas módon, ilyen az ers
keverés vagy az oldószer egy kristályának bevi-

tele (beoltás), megindítjuk. Amint ez megkezddik,
a hmérséklet az olvadásh által felszabadult hó-

mennyí-ség következtében az oldószer fagyáspont-

jáig emelkedik, melyet észlelünk. Ezután az
oldalcsövön a vizsgálandó anyag lemért mennyi-
ségét visszük az oldószerbe és a fentihez hasonló

eljárással észleljük az oldat fagj'áspontját. Ez ész-

leléskor azonban óvakodnunk kell attól, hogy sok
oldószer fagj^jon ki, mert ezáltal az oldottanyag

és oldószer viszonyos mennyisége megváltozik.

Éppen ezért, a hútókeverék hmérsékletét úgy
kell megválasztani, hogy ez ne legyen sokkal ala-

csonyabb az oldat fagyáspontjánál. A K. az orvos-

tudományban nagy jelentsével bír a vizelet

fagyáspontjának, illetleg fagyáspontcsökkené-

sének megállapításánál, amely a vese mköd-
képességérl nyújt felvilágosítást (1. Fagypont-
csökketiés). V. ö. Gotthold Fttchs, Anleitung zur

Molekulargewichtsbestiramung (Ijeipzig 1895)

;

Ostwald-Lutlier, Physiko-chomi.sche Mossungen
(u. 0. 1912) ; Stühler, Handbuch der Arbeitsmetho-

den ín der anorganischen Chemie III. Bd. 1. Hálfte

(u. 0. 1913).

Kripta (gör.), a rómaiaknál földalatti sötét he-

lyiséget, folyosót jelentett ; az skeresztények a
katakombák folyosóinak mb^ék meghallgatása

végett kiszélesített részét hívták e néven. Midn
késbb a vértanuk és szentek sírjai fölé kezdtek

templomokat emelni, úgy építették, hogy azoknak •

padozata alatt a szent sírjának vagy ereklyéinek

elkel helyet biztosítottak. Méjr késbb a K.

a templom v. kolostor papságának is temetkezési

19*
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helyül szolgált. A K. rendszerint a templom szen-

télye alatt van ; eleinte csak egy kisebb-nagyobb

üreg volt, sok esetben azonban kiterjedése miatt

valóságos alsó templomot alkotott. A kriptáknak

ez a fontossága azok bels magasságának emelé-

sére is késztetett ; innen van az, hogy az skeresz-

tény bazilikáknak szentélye a templomhajók pado-

zatánál néha V1,^—2 méterrel is magasabban fek-

szik. A szentély alatt fekv K. így csak félig volt

a földbe beásva, szellsebb és világosabb volt és a

szentély két oldalán levezet lépcsk megenged-
ték, hogy oda nagy precessziók és egyéb sokaság

lemehessen. Hazánkban egyik legérdekesebb ily-

nem K.-ja a pécsi székesegyháznak van, mely
kiterjedtségénél és architektonikus kiképzésénél

fogva egyszersmind a középkor legnagyobbszerü

K.-i közé is sorolható. A pécsi székesegyház K.-ja

az egész szentély alsó részét és a két mellék-

apszist is magában foglalja. Már a XIII. sz.-ban

kezdették a szentek tetemeit külön e célra készült

díszes fémkoporsókban és ládákbán magában a

templomban, az oltárok mögé vagy alá elhelyezni.

A K. tehát lassanként fölöslegessé válik ós így
látjuk, hogy pl. Franciaországban, az e korban
alapjuktól kezdve épült templomoknak K.-juk

nincs. A csúcsíves templomoknak uálimk sincs

már K.-juk, legalább olyan értelemben, mint az
skeresztény és román építészetben.

Kripteia (krypteia, gör.), az ókori Spártában
dívó intézmény a heíota-lázadás megakadályo-
zására, mely abból állott, hogy az eforoszok

hivatalbalépésükkor (a vérbn elkerülésére) nyilt

hadat izentek a helotáknak és aztán spártai ifja-

kat küldtek ki, hogy éjszaka titkos mészárlás-

sal kiirtsák a gyanús holotákat.

Kriptikusok, 1. Kenotikusok és kriptikiisok.

Kripto . . . (krypto gör.), összetételekben

a. m. rejtett, titkos.

Kriptodepressziö, a szárazföldeken a tenger

sziue alá mélyed területek, amelyeket tó takar.

Eredetükre nézve lehetnek tektonikus v. glaciális

eredésü tómedrek, amilyeneket Európában is sokat
ismerünk pl. a Ladoga-, Onega-tó, több ir, skandi-

náv és brit tó, valamint a szép olasz alpi tavak:

Lago Maggiore, Como, Iseo stb. Tektonikus a
Bajkál-tó, az északamerikai Nagy-tavak, a Holt-

tenger stb.

Kriptogám növények, 1. Cryptogamae.
Kriptográf, olyan gépezet, amellyel titkos

Írást lehet készíteni és annak a hasonmásával
ugyanazt távolabbi helyen is megfejteni.

Kriptográfia a. m. titkos írás, jelirás. Az ideális

K. olyan írás, melyet csupán az fejthet meg, olvas-

hat el, akinek a kulcs (1. o.) a kezei közé kerül.

A K. igen régi, már a görögök és rómaiak is

ismerték. Megfejtésük az elre megbeszólt, meg-
állapított jelszók, táblázatok, vagy leírás alkal-

mazásával történik, A K. különösen a diplomácia
körében ismer«jtes, nemkülönben a hírlapok fonto-

sabb 8 titokban tartani kivnnt hiroinek telegrafá-

lása alkalnuival. A jelzésre vagy összeforgatott

ABC, vagy számok (innen chifferezés), vagy külön-
• féle irött jegyek vannak használatban. Az elfogott

jelentések kibetüzésére az ellenfél dechiffrirozó

(1. Déchi/frer) irodákat állít, mert nagy jártas-

sággal, e téren való ügyességgel minden eddigi

kriptogramm megfejthet. Bármilyen komplikált
is az írás, bizonyos szabályszerségek és kombi-
nációk révén több-kevesebb id alatt kibetzhet
és pedig a betk elfordulásának arányszámaival
és különösen a rövid szók kifürkészésével. Ma még
abszolút megfejthetetlen titkos írást nem isme-
rünk.

Kriptokálvinisták, így nevezték a XVI. sz.-ban

azokat a lutheránusokat, akik titokban, kivált az
urvacsorai tant illetleg, Kálvinhoz szítottak;

de különösen így nevezték a szász választó-feje-

delemségben s fként a lipcsei és wittenbergi

egyetemeken mköd lutheránusokat, kik Me-

lanchton szelídebb, mérsékeltebb hittani nézeteit

törekedtek 1570 körül diadalra juttatni s a refor-

mátusokkal az uniót létrehozni (1. Filippisfák).

Kriptokatolicizmus, 1. Kriptopapizmiis.
Kriptokristályos az az ásvány es kzet, amely

szabad szemmel tekintve tömöttnek látszik, de
mikroszkóp alatt felismerhet, hogy csupa kris-

tálykából áll (bazalt).

Kriptol (kryptol), laza szemesés massza kar-

borundimi-, agyag- és grafitból, mely mint ellen-

állás elektromos áramkörbe kapcsolva 2500
foknál magasabb hömérsékre is jut. A K.-t v. az

illet készülékekbe töltjük, v. agyaglapokon szét-

terítjük 8 aszerint, amilyen a felhalmozott réteg-

nek vastagsága s az áram erssége, különböz
hömérsékeket állíthatunk el. Fzedényeket köz-

vetlen a K.-rétegre állíthatunk. A K.-t kémiai
laboratóriumok különféle készülékeiben használ-

ják, továbbá olvasztó- éget és edz kályhák-

ban, st szobaftésre is.

Kriptolumineszcencia, az a jelenség, hogy
Röntgen-sugarak, ha fémekre esnek, ott külön-

böz új sugarakat idéznek el (fénysugarak, má-
sodlagos sugarak).

Kriptomer, 1. Faneromer.
Kripton (krypton), a nemes gázok (1. o.) cso-

portjába tartozó elem. Jele : Kr ; atomsúlya 81"8.

Ramsay és Travers fedezték fel 1898. a leveg-
ben neon és ocenon mellett folyós leveg, illetleg

argon szakgatott lepárlása útján. Nevét xp-ujttói;

(a. m. rejtett) görög szóból alkották. A légköri

leveg K.-tartalma : OOOOOli súly o/o ; 1 sr. K.

tehát 7 millió sr. vagyis 20 millió térfogat leve-

gben vau. Színtelen és a többi nemes gázokhoz
hasonlóan teljesen indifferens elem, vagyis semmi-
féle vegyületét nem ismerjük. Fontosabb fizikai

állandói: fp. = — 151-67 Co; op. = —169 Co;

krit. hm. = —62-5 C" ; krit. nyomás= 41,240
mm. Hg. Sriisóge (0= 16) = 4088 törés muta-
tója (leveg = 1) = 1-450 ; 1 om» folyós K. súlya

= 2155 g.

Kriptonim (gör. kryptonynws) a. m. rejtett

nev, álnev.
Kriptopapizmus v. kriptokatoUcisnms (gör.-

lat.), titkos pápistaság. A túlbuzgó lutheránusok

a XVII. sz. közepe körül Calixtus György ev. teo-

lógust vádolták azzal, hogy alattomban a r. kat.

egyház érdekeit szolgálja, mivel egyfell a refor-

mátusokkal való egyesülést ajánlotta, másfell a

szentek tiszteletét nem tartotta bálványimádás-

nak és a pápát nem tekintt>tte antikrisztusnak.

Kriptoprozópia (ki-yploprosopia, gör.) a. m.
rejtettarcuság, az emberi koponya ama sajátsága.
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hogy H szt^pen fejlett domború homlok a7. arc-

kctponyAt nnnyirn oUukHrJH. hogy fellUröl, tetö-

keretben (norma verticalis) né/.vo semnii v. csíik

elenyészen csekély része lAtszik. Ezzel szemben
nz állati koponyáknál a homlok hiánya következ-

tében tetökeretben nézve az egés» arc látszik, arait

nyitottarouBágnak (pkaenoprosopia) neveznek.

KriptorchizmaB (gör.), a here helyzeti rend-

ellone^ge, ami abban áll, hogj- a here nem végzi

el a rendes lenz/illási folyamatot h nem jut le a

herezacskóba, hanem v. a lágyékcsatornában v.

esetleg már a hasüreglH'n akad fenn. A K. lehet

féloldali V. kétoldali. Gyakran atiorchidiával tár-

.sul, vagj'is a here eg>'Utti»l igen satnyán fejlett.

A K.-oe eg>'éneken a szekundér nemi Ixílyegek

rendesen igen gyengén vannak kifejldve.

Kriptoszkóp, I. Höntgeneljárás.
Krisa V. Kri.s.sa, ógörög város, 1. Kriza.
Krisna (szanszkrit, a. m. fekete), régi alakjá-

ban, mely néhol a Mahábhttratáhan is elfordul,

egy ind népnek, a Jádaváknak nemzeti hse, az
eposzban a Pándavák szövetségese. Egy tehén-

pásztor nevelt tla volt és eredetileg Govindának
hiN'ták. A régi monda K.-nak számos hstettérl
számol be. Mikor a brahmánok Vlsnu kultuszát
elterjesztették, K. Visnu megtestesülése lett. K.
egyszermind neve egy folyónak Kelet-Indiában,

amely Kisztna néven is ismeretes.

Kiisna, keletindiai folyó, 1. Kisztna.
Krispin, szent, 1. Crispintts.

Krispina, szent, vértí^nu, elkel és gazdiig n
Thagarál)ól. Diokleoián üldözése alatt 304 dec. 5.

lefejejiték. Afrikában nagy tiszteletnek örvendett.

Szt. Ágoston ismételten dicséri. Ünnepe dec. 5.

Kriipolje, adók. Likíi-Krbava vm. brinjei

j.-ban, (1910) 3177 horvát lak.
;

posta- és táviró-

hi\'i\ti\[.

Krissa, ógörög város. 1, Kriza.
Kristály Ijeger v. jeyöc, 1. a két képmell ('kietet

és az Ásráiiif cikk színes képmeüékíetéi), görög
eredet szó (krjstiUlos a. m. jég) ; eleinte' csak a
kvnrckristályt értették alatta, amely az égi ttlzek

folytán a legnagyobb mértékben megszilárdult víz

lett volna ; késbb átvitték a szó jelentését min-
denféle K.-ra. K. alatt általában olyan sík lapoktól

határolt ós meghatározott kémiai összetétel tes-

tet értünk, amelynek küls ahikja a l)ensö mole-
kuláris .«!zerkezetnek, 111. a kémiai összetételnek

törvényszer folyománya. Kedvez körülmények
között, midn a K. háborítatlanul tud növekedni
(pl. valami nem ellentálló közegben szabadon
lel)egve l.-issjin növekedik), a K. köröskörül a
szabályszer sík lapokkal van határolva (fjenöH

K.); ináskülönl)en a K. -ok vagy valami alzaton

ülnek és akkor cs}\kis egyik végükön fejldtek ki

szabadon (fenvöff K.) v. pedig a K.-ok ti. n. kris-

tályos halmazt alkotnak, amelyben az egyes K.-ok
a szabad kifejldésben egj'máíit gátolták és a tör-

vényszer sík lapoktól h.iíárolt küls alak telje-

sen hiányzik (pl.szAmos eruptív kzet elegyrészei).

Az elemek, .szervetlen vegyttletek, stm^ a szer-
ves vegyületek túlnyomó része is mind képesek
kristályosodni : némelyek igen könnyen, mások
nehezen kristályosodnak. A K.-os állapotnak el-

lentéte az amo;/ (alaktalan). K.-ok keletkeznek,
amidn a kristályosítható any<vg folyadék- v. gáz-

állapotból szilárd áUapo^M megy át ; a keletkez
K.-ok nagysága az anyag speciális tulajdonságai-

tól függ. A mikroszkóp alatt felismerhet leg-

apróbb K.-ok a mikrolitók ós a valamivel job-

l)an felismerhetk a krisztaUitok. A K. növe-
kedése úgy történik, hogy a lapokra mindig új

anyag rakódik rá : a K.-íap önmagával párhuza-
mosan mintegy kifelé halad. Ha az új anyag rá-

rakódása nem minden irányban, azaz nem minden
lapon egyenl, akkor eltorzult K.-ok v. K.-vázak
jönnek létre. Minden körülmények között azon-
ban a K.-lapoknak egj'máshoz való hajlási szöge
ugyanaz marad. Ezért oly rendkívül fontos a haj-

lá-sis/ögek megállapftásji, ami a gmnométer (l. o.)

segítségével történik.

A természetben elforduló torzult K.-ból tigy

kapjuk meg az ideális K.-képet, ha a lapokat a
középponttól egyenl távolságra gondoljuk. Ek-
kor az eggeiiértéküla^ok egj'bevágók. Ha a K.-on

minden lap egj'bevágó, akkor az egysza-ü K., ha
pedig többféle lap van rajta, akkor a K. kombináció
és pedig annyi egyszer alaknak kombinációja,
ahányféle lap van rajta. A K.-ok tanulmányozá-
sára karton-, üveg- vagy fából K.-mintákat szo-

kás készíteni.

A K.-ok igen változatosak és lapokban igen
gazdagok lehetnek. A mészpáton néhány száz
K.-alak ismeretes : a folypát-K.-t néha 300 K.-

lap határolja. Azok a lapok, amelyek egymást
párhuzamos élekben metszik, egy öy-ben (zmaj
fekszenek; a párhuzamos élekkel a K. közép-
pontján át fektetett párhuzamos egyenes az öo-

nek a tengelye (zónatengely).

A nagy változatosság mellett is a K.-ok néhány
csoportba (rouhzerhe) sorozhatok. Számos K.,

ha a középpontján át egyenest (képzeleti ten-

gelyt) fektetünk, akkor a tengely körül bizonyos
forgatásra önmagával teljesen fedésre jön (szim-

inctríatengelyf, vagy pedig a K. a középpontján
át fektetett síkkal két (tükörképi) szimmetrikus
félre vágható (szimmetria.úk). Ha a szimmetria-
tengely két végén a K. nem egyformán van ki-

fejldve, akkor a szimmetriatengely poláros éa

a K. hennmorf módon (1. Hennmorfizmus) vjin

kifejldve. A szimmetriasíkok és tengelyek száma
szerint 32 kristáiyosztályt különböztetünk raee,

amelyeket a következ 6 kristályrendszerbe szo-

kás összefoglalni

:

i. aszimmetrikus (háromhajlású, triklin) K.-

rendszer ; nincsen egy szimmetriaslkja sem ;

2. vi/onoszim metrikus (m«moklin, egyhajlású)
kristályrendszer : egyetlen szimmetriasíkja van,

amelyre az egyetlen szimmetriatengely mer-
leges

;

3. rombos K.-rendszer; három egymásra mer-
leges szimmetriaslkja van. amelyek három egy-

másra merleges egyenesben, a három szim-

metiiatengelyben metszik egymást;
i. négyzete.^' (tetrsigonálLs) K.-rendszer, amely-

nek ö szimmetriasíkja van : a 4 függleges mel-

lékszimmetriaslk e^mássiil 45»—45'-ot zár l)e

és a fü^ölejres iTifp.iqelyhen metszi egymást,
az ötödik (a /- iasik) az elbbi négyre
merlegesen, •• /.intésen fokszik ;

h. hatszöges (hexagonális) K.-rendszer, amely-
nek 7 szimmetriaslkja van ; a hat ú. n. mellék-
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sziuimetriasík egymást a függleges ftengelyben

metszi és egymással SQo—30o-ot zár be ; a vízszin-

tes föszimraetriasík tehát az elbbiekre merleges

;

6. szabályos (tesszerális) K.-rendszer; 9 szim-

metrlaslkja van ; a három fszimmetriasík egy-

másra kölcsönösen merleges, a 6 mellékszim-

metriasik pedig a három fszimmetriasíktól al-

kotott derékszöget megfelezi.

A hat K.-rendszeren belül a további szim-

metria-viszonyok szerint alakulnak a K.-osztá-

lyok, amelyeknek száma összesen 32. Valamely
anyagon csakis ugyanazon osztálynak a K.-

alakjai fordulhatnak el.

A K.-alakokat bizonyos képzelt (ají. középpont-

ján áthaladó) egj'enesekre, az ú. n. KAeiiaelyekre

szokás vonatkoztatni; ezek a tengelyek össze-

esnek a szimmetriatengelyekkel. A K.-tengelyek

tehát tulajdonképen egy koordinátarendszernek

a tengelyei, a koordinátatengelyokon lemetszett

darabok (paraméter) határozzák meg a K.-ala-

kot. Minden kristályosodott anyagon ezek a le-

metszett darabok egy bizonyos alapalak metsze-

teinek racionális többszörösei (a paraméter-vi-

szonyszámok racionalitásának törvényo). Az alap-

alak pedig minden egyes anyagra eltér és jel-

lemz ; az ö szimmetriája és alakja alatt értjük

az illet anyag kristálytani elemeit.

L. még külön clmszók alatt az egyes K.-rendsze-

reket és Feles alak, Holoéder, Tetartoéder, Me-
roedria, Hemimorfizmus, Enantiotrop,M.iwézia.

A juxtapoziciós ikerkristályokat 1. Ikerkristály.

A K.-ok alakja, továbbá egyéb flzikai tulaj-

donságaik és a kémiai összetétel között a legben-

sbb összefüggés van. Minden geometriai szim-

meti'iasík egyúttal a többi flzikai tulajdonságokra

nézve szintén szimmetriaslk. Különösen feltn ez

a hasadás (1. o.), etetés (1. Etetési rajzok), optikai

viselkedés (1. Kristályoptika), h- ós elektromos
tulajdonságok tekintetében. Elektromosság tekin-

tetében vannak jó és rossz vezetk. Rossz vezetk
a kvarc, kén, amelyekben dörzsölés, nyomás stb.,

de fkép melegítés és htés révén elektromosság

(piroelektromosság) gerjeszthet. Ha a K. hibát-

lan, akkor az elektromosság eloszlása a szimme-
triának megfelelen történik; az egyenérték
végeken azonos töltés keletkezik; a hemimorf
szimmeti-iatengolyek 2 végén ellentétes töltés lé-

tesül. A K.-nak az a vége, amely melegítéskor

pozitív töltést kap, lehtéskor negatív lesz és for-

dítva. Ha a lehl K.-t unom minium- ós kénpor

keverékével beszórjuk, akkor a negatív pólusra

tapad a vörös minium és a pozitívra a sárga kén-

por. Ez úton gyakran lehet a rejtett ikerösszonö-

vóseket felismerni. A vezetképesség szintén ösz-

szefügg a szimmetriával; egyenérték irányok-

ban a vezetképesség azonos, különböz érték
irányokban eltér ; ezek az eltérések azonban ál-

talában kicsinyek. A kémiailag izomer ós fizikai-

lag allotrop testek vezetképessége rendkívül el-

tér ; az izomorf testeké alig különbözik egymás-
tól. A htani tulajdonságok tekintetében különö-

sen azt kell kiemelni, hogy a szabályos rend-

szerbe tartozó testek minden irányban ogytMilen
terjednek ki. A többi rendszerekben a kiterjedés

különféle ii'ányokban eltér, a lapok alkotta szö-

gek tehát némileg a hmérséklettl Is füpcnek.

Hemelkedéskor azonban nem változik a szim-

metria, a párhuzamos lapok és élek továbbra is

párhuzamosak maradnak. A kémiai tulajdonsá-

gok és a K.-alak közötti összefüggésre nézve lásd

Izomorfia, Heteromorfizmus, Polimorfia és fo-
lyékony kristályok.

Az eíegykristályok két különböz anyagot vál-

tozó mennyiségben tartalmaznak és olyan tulaj-

donságokkal vannak felruházva, amelyek a két

összetev anyag tulajdonságai között vannak.
L. Izomorfia.
IroMom. Szabó József dr., Ásványtan 4. kiadás, Budapest

1893 ; Sohmidt S. dr., A kristályolcról. Népszer természettu-
dományi eladások 1884; Zimányi K., Kristályszániítás g-ömb-

projekció segélyével, Pótfüzet a Természettudományi Köz-
lönyhöz 1892; Naumann, Lehrbnch der reinen und an^e-
wandten Krystallographie, 2 kötet, Leípzig 1829; ugyanaz,
Elemente der theoretischen Krystallographie, u. o. 1856;
Kupffer, Handbnch der rechnenden Krystallonomie, Pétervár
1881; Miller, Treatise on crystallography, Cambridge ISS.í,

németül Grailich, Wien 1856; Láng, Lehrbuch der Krystal-
lographie, u. 0. 1866; Schranf, Lehrbnch der physik. Miner.,

2 kötet, u. 0. 1868; Quenstedt, Grundriss der bestimmen-
den n. rechnenden Krystallographie, Tiibingen 1873; Rose
G., Elemente der Krystallographie, 3 kötet, Berlin 1887;
Groth, Physikalische Krystallogiaphie , 4. kiadás Leipzig;
Klein, Einleitung in dia Krystallberechnung , Stuttgart

1876; Mallard, Traitó de Crystallographie, 2 köt., Paris 1884;
Liebisch, GeoraetrischeKiystallographie, Leipzig 1881 ; Fock
A., Einleitung ín die chemische Krystallographie, u. o. 1888:
Sohncke, Entwickelung einer Theorie der Krystallstruktnr,

n. 0. 1879; Lehmann, Molekularphysik, 2 köt. 1889; Groth,
Chemische Krystallographie, Ijeipzig 3 kötet 1906 ; Linck,

Grundriss der Krystallographie, Jena 1913 ; Viola, Grund-
züge der Krystallographie, Leipzig 1904.

K. (növ.). A növényi szövetekben elforduló
K.-ok legtöbbször sóskasavas, ritkábban szénsa-

vas mészbl állanak és a legkülönbözbb növé-

nyi részek szöveteiben megtalálhatók. A vakuo-
lákban (1. o.) képzdnek és tovább növekedve
néha az egész sejtet kitöltik. A sóskasavas mész
monoszimmetriás és négyzetes rendszerben kris-

tályosodik. A K.-ok lehetnek : 1. egyes K.-ok, me-
lyek néha tekintélyes nagyságot érnek el és pon-

tosan megállapítható, hogy melyik rendszerbe

tartoznak (pl. számos Iruiaceae gyöktörzsben);

2. K.-homok, mely igen apró kis K.-okból áll és

alakja nem állapítható meg pontosan, ilyen van
a bodza elsdleges kérgében ; 3. rafidok : ezek

hosszú, tüalakú K.-ok, melyekbl több fekszik

szorosan egymás mellett és az egész tnyalál)

egy nagy, gummiszei*ú nyálkát tíirtalmazó va-

kuolába van beágyazva, pl. a Liliaceae, Orchida-
ceae levelében ; í. buzogányfejalakú K.-csoport,

ú. n. K.-drúzák, K.-fészek, niikor igen sok K. a
buzogány fejéhez hasonlóan n össze, pl. Cheno-
podiaceae, Caryoph yllaccae ath, ; 5. K.-gömhök
(sphaero-K. vagy spliaoritek), apró K.-okból álló

gömbök, Bóskasavas mészbl ritkák, ilyenek vjui-

nak a Terminalia bellerica ós T. paniculata
ágainak a belében, némely kaktuszban ós egyes

CaryophyUacae, pl. a Silene cimibalus magjá-
nak alléjában. K.-gömbök alakjában válik ki a
fészkes víráguakban (Dahlia, Helianthm-gVLxnó)
az iniilin (1. o.) is, ha a gumót v. a belle kéezltott

metszetet hosszabb ideig alkoholban tartjuk.

Kristályalkohol. Számos vegyület alkoholok-

kal molekulavegyülotté egyesül. Az alkoliolok e

vegyületekben a kristályvízhez hasonló szerepet

játszanak, ezért kristáiyalkoholoknak nevezik

ket. Ilyen vegyületek pl.

CaCl,.4CH,.0H ; Mg(NO,),. 6C,H,.0H
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stb. A benzol ée kloroform is alkotnak hasonló

vegyületeket. BeezélUnk^tehát krigtáiybenzolról,

pl.CH(C,Hj),. C.H, ; továbbá kristálykloroform-
roi, pl. iC,H,<),)^.2CHCl,.

Kriatálybenzol, 1. Kristálualkohol.
Krútálycsoport v. kristMydrÚMth l^özös ala-

pon ntt kristályok halmaza, amelyek a tökéletes

kifejldésben egymást többnyire kölcsönösen gá-

tolják. Fök^wn hasadékokban és Üregekben kelet-

keznek ; a K.-ot ritkán alkotják egymagákban
egy ásványnak a kristályai, hanem rendeden több

ásvány vess réest a felépítésükben, amelyek bi-

zonyos egymásatáiil sorrendben kolctkoztek. A
tt>gtdöeebb ai alzatoo iÜ és reá telepedtek az

ffjabbak. KeleCkscéettk reodesen inflltráció utján

történt Pl. mészkben kalcit-, az aohátmandulák-
ban ametiszt-, a bazaltban zeolitdrúzák. Legna-

gyobb K.-ok az á. n. kristálypincékben keletkez-

nek (az Alpokban a kvarcdrúzák).

Kristálycnkor, 1. CuAwr (gyártása).

Kristálydisxitínénj, romá^ ékítményééforma,
mely lefelé álló hegy gúlasorból áll.

Kristüydrúza, 1. Kristáhjcsopori.
Kristályelektromosság. Megolvadt anyagok

mogdt'rmedéeekor gyakran észleltek elektromos

l<>lt+v>oket, melyek azonban a szilárduló anyag-

nak az edény falaihoz való súrlódásából erodhot-

nek. Arra is van eset, hogy a kristályképzódést

az oldatok belsejében fényjelenségek kísérik, mo-
lyok elek-tromos kisülésekre emlékeztetnek. Ilyen

jelenséget pl. az arzénes sav, hamuzsír, szóda és

más sók kilstályosodásakor észleltek. Igen élénk

fénylést, söt apró szikrákat láttak olyan oldatok-

ban, amelyekben kristályosodás nagyon gyor-

san megy végbe, pl. midn a konyhasónak telített

oldatát alkohollal keverték. Lehetséges, hogy itt

is sorltMás okozza az oloktiomosság keletkezését

Kristályfaln (azeltt : RichivaldK kisk. Szepes

vm. szepesófalui j.-ban, (1910) 576 tót lak. ;
posta-

Qgynökség, u. t. Nagyhársas.
Kristálygömb (növ.>. 1. Kristály.
Kristályhomokk, olyan homokk, amely

kvarcanyaiítral ö.s.-^zecementált homok- (kvarc-)

szeraoklx'jl áll. Tulajdonképen niindon egyes ho-

ni" >k.szem kovasav hozzájárulásával tíjvább növe-
Ktxlett és Így a homokszemek mintegy kvarc-

kristályokká igyekeztek regenerálódni és nagy-
i-é8zt kristálylnpokkal vannak határolva. A mik-
f t«kóp alatt többnyire élesen lehet látni az ere-

deti szem és az ut<!>lag rárakódott kvarcköpeny
közti határt.

Kriatályibolya (ném. Kri-slnllviolett), a kát-

rányfestöanyagokhoz tartozó hexametil pararoz-

aoilin sósavas sója ; ezzel a bázikns ibolyaszín
ftetöanyaggal a gyapjnt és a selymet szokták
festeni.

Kristálykeményít, 1. Keményít.
Kristályképzödés, 1. Kristály.
Kristálykloroíorm, 1. Knstaíyalkohol-
Kristálylencse (lens cristalUna), a szemlencse,

1. Szem.
Kristálymágnesség. A kristályok különböz

irányokbti különböz mértékben mágnesezfaetk
ée mágneses térben kuiün))özóen helyezkednek
el. Ez elhelyezkedés szerint bizonyos irányokat

állapítottak meg. melyeket a kristályok mágneses

ftengelyeüiek neveztek el. Ilyen rendesen három
van, de némely kristályoknál csak egy ilyen Irány
állapítható meg határozottan s az rendesen a
kristály optikai tengelyével eeik össze.

Kristálymér, 1. OonioméUr.
Kristályminták, azok a fából, papirosból, gipsz-

bl, csillámból, üvegbl ós még egyéb anyagokból
is készült kristályalakok, melyeket a kristályok ta-

nulmányozása céljából készítenek és amelyek a
kristályt ideálban tüntetik fel, vagyis úgy, ami-

ként a krLstály akkor keletkezett volna, ha sem-
miféle küls zavaró körülmény nem játszott volna

közbe. Legújabban Goldschmidt V. hoidelbergi

egyetemi tanár szerkosztett egy rendkívül cél-

szer és egyszer készüléket, amelynek segítsé-

gével könnyen és gy orsan lehet igen pontos gipsz-

kristálymintákat elállítani.

Kristályoptika, a ketts fénytörés és fénysar-

kítás jelen.ségeinek és törvényeinek alkalmazása
a blstályok optikai tulajdonságainak megvizsgá-
lására. A megvizsgálandó kristályt, vagy az abból

metszett lemezt polarizációs készülék analizrje

és polarizrje közé helyezik, pl. két Nicol-féle

hasáb közé, melyek keresztezett helyzetben van-

nak, hogy az alsó Nicolból kiinduló fényrezgés a
másikon ne mehessen keresztül. A feL^ Nicolon

átnéz szemre nézve a látómez sötét. Ez az ál-

lapot megmarad akkor Ls, ha a két Nícol közé
olyan kristálylemezt tesznek, mely a fényt csak
egyszeren töri. Amint azonban kettsen tör
kristálylemez kerül a két Nicol-hasáb közé, a
látómez részint különböz világosságú és színe-

zet, részint a kristályokra jellemz színes gy
rúk v. megnyúlt és 8-as al kú ábrák mntatkoz
nak aszerint, amint a lemezre párhuzamos suga..

rak V. lencsével ö.sszehajlókká tett sugarak esnek
A K.-nak ffeladata már most az észlelt szí-

nekbl, ábrákból, azoknak a lemez forgatásakcN*

történ változásaiból a kristályok tengelyeit és

egyéb adatait meghatározni. Az erre szolgáló

készülékek: konoszkóp, ortoszkóp, polarizációs

mikroszkóp és K-i egyetemes készülék (1. o.).V. ö.

P. Groth, Physikalische Kristallographie.

KristUyoptikai egyetemes készülék, Paul
Grothtól ered eszköz, melyet Loisz módosított

és különböz vizsgálatokra alkalmassá tett. A
mszer használható mint gonioraétor a kristály-

lapok hajlásainak mérésére, mint spektrométer

különböz anyagok törésmutatójának me^iatá-
rozására, mint i)ohu*izácíós készülék a kristály-

lemezeknek párhuzamos és összehajló sugarak-

kal való megvizsgálására, mint méreszköz az

optikai tengelyek hajlásának meghatározására.

A készülék ehhez képest pontos beosztású kör-

lappal, forgatható és körbeosztással ellátott asz-

talkával, Niool-féle hasábokkal, spektrumok vizs-

^lására való berradeiéssel stb. vtm ellátva.

V. ö. Leisz, Die optischen Instramente der Firma
R. Fuesz (Leipzig 1899); A. Becker. KristaU-

optik (Stuttgart 1903) ; P. Groth, Physikalische

Kristallographie (Leipzig, 4. Aufl. 1905).

Kristályos az az anyag, unely osnpa apró

kristályszemecskébi épül fel ; az egyes kristály-

egyének nem kristálylapokkal vannak határolva,

amennyibeo egymást a szabad kifejldésben köl-

csönösen gátolták. K. szövete van számos kzet-
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iiek(gránit, márvány). Kristályosodott-n&k mond-
juk az ásványt akkor, ha nemcsak bens kris-

tályos szerkezete van, hanem egyúttal szabadon

is tudott kifejldni és ennek folytán kristály-

lapokkal van határolva.

Kristályos folyadékok. 1877-ben azt tapasz-

talta Lehmmin, hogy a 146—450 C" hmérsék-
let között megolvasztott ezüstjodid kristályos ál-

lapotban van. Ezt követte 1888. ReínUzeniek az

a felfedezése, hogy a benzoilkoleszterinnek két

olvadáspontja van, az egyik léö'-on, mikor egy
zavaros kettsen tör (anizotrop) folyadékot szol-

gáltat, a másik 1790-on, moly hmérsékleten a

folyadék már teljesen izotrop. Ennek a ketts
olvadáspontnak és anizotropiának a magyará-
zatára tételezte fel Lehmann (1889.), hogy egyes

folyadékok kristályos szerkezettel birnak. Nap-
jainkig még számos, fleg organikus anya.gnál

észleltékezeket a sajátságokat. Riecke szerin t nem
jogosult a kristályos folyadék elnevezés, helyette

az anizotrop folyadék elnevezést ajánlja. Tam-
mann szerint a kristályos folyadék nem egyéb,

mint két különböz módosulatú, egymással nem
elegyed folyadék emulziója. Mint látható, sok

ellenvetés merült fel a K. létezése ellen, az errl
szóló vita még napjainkig sincs eldöntve. V. ö.

D. Vorlander, Kristallinischflüssige Substanzen
(Stuttgart 1908) ; R. Scheuck, Kristallinische Plüs-

sigkeiten und flUssige Kristalle (Leipzig 1905)

;

O. Lehman it, Molekularphysik mit besondorer Be-

rücksichtigung milauskopischer Untersuchungen
(Ijeipzig 1889).

Kristályosítás az a mvelet, melynek célja

készítményekot lu'istályos alakban elállítani.

E végbl a kristályosítandó testet alkalmas oldó-

szerben oldják és az oldatot rendesen melegítés-

sel kellen besrítik. A folyadék kihlésekor az

illet test kiki'istályosodik. Némely test, így kü-

lönösen a sók könnyen és szépen kristályosod-

nak, mások nem szívesen vesznek föl kristály-

alakot, mig mások egyáltalán nem kristályosít-

hatok. A K.-t néha csak a besrített oldat ho.ssz
ideig való állásával lehet elérni, legtöbb esetben a
kész kristályos test csekély mennyiségének az
oldatba való tevése a K.-t nagyon elsegíti.

Kristályos közetek alatt a kristályos szemek-
bl álló kzeteketértjük, ilyen pl. a gránit, szienit,

márvány.
Kristályosodási er különösen az (enantiotrop

vagy monotrop) átalakulási jelenségeknél nyil-

vánul. Pl. a protokatechusav labilis modifikációja
nagy erkifejtéssel alakul át a másik modirt-

kációba ; kisebb akadályok ilyenkor könnyen le-

gyzetnek ; még sokkal feltnbb e jelenség a
paraazofonetolnál.

Kristályos palák. Régebben a K.-at föld

els szilárd kérgének tartották, késbb a forró

sóceánból kicsapódott kzeteknek. E két nézet
ma teljesen fel van adva : mai felfogásunk sze-

rint a K. nem mind srégiek. A K. átalakult
(motamortlzált) eruptiv vagy szedimentkzetfk.
Az átalakulás szilárd állapotban történt, de okaira
nézve a vélemények eltérk ; abban azonban mind
raegegyöznok, hogy fizikai körülmények idézték
el a metamorfózist. A fbb tényezk a követke-
zk lehettek: a nagyobb mélységben uralkodó

magasabb hmérséklet, nagyobb nyomás és a
víz. A metamorfózistól élesen különbözik a fel-

színi mállás. Az eruptiv közetekbl származnak
az odo-K., a szedimentekWl a para-K. A szár-

mazást gyaki'an még biztosabban elárulja a ké-

miai összetétel. A metamorfózis lényege az át-

kristályosodásban nyilvánul. Az egyik ható té-

nyez, a víz, különféle eredet lehet: 1. nedves-

ség, amely a kapilláris repedésekben cirkulál,

2. a kötött víz, amely magasabb hfokon fel-

szabadul, 3. a juvenilis víz, amelyet az eruptiv

kzetek hoznak fel magukkal. A mélységben a
magas h és nagy nyomás miatt a víz oldóké-

pessége jóval nagyobb, az oldott anyagot ionjaira

bontja szét és a mélységgel arányosan n a
savas jellege. A magas h a reakciók sebességét

növeli ; lent nagy mélységben, közel az olvadás-

fokhoz, a folyamat mindinkább hasonlít a kon-

taktmetamorfózishoz. A nyomásnak szerepe a
következ : nyomásnövekedés az oldást, nyomás-
csökkenés a kristályosodást segíti el. A térfogat

törvénye szerint : nyomásnövekedés azoknak a
vegyületeknek a keletkezését segíti el, amelyek-
nek térfogata kisebb és megfordítva. Pl. nyomás
alatt a titándioxid három alakja közül a súlyo-

sabb: a rutil keletkezik. Anyagcsere esetí'ben

ugyanez áll. pl. olivin MgjSiO^ (molekulaterfo'

gata 43-9) és augit CaAl^Si^Os (mol. térf. 101),

összes molekulatérfogata 145, gránátot ad
MgjCaAljSisO,,,

amelynek molekulatérfogata 121. A közetalkotó

ásványoknak két csoportja van : 1. az ásvány raol.

térfíjgata kisebb, mintáz azt összetev oxidok raol.

térfogatának összege; 2. ennek az ellentéte. Az 1.

csoport ásványai fkép a K.-ban, a 2. csoport ás-

ványai fkép az eruptív kzetekben szerepelnek.

A nyomás hatása kétféle: 1. minden irányban
egyforma (hidrosztatikai) ; 2. egyoldalú (ú. n.

stress). A hidrosztatikai nyomás fkép nagyobb
mélységben szerepel és lefelé mindinkább növek-
szik. 1 cmí>-re a nyomás 1 km. mélyben (ha areá-
teleptil kzet fs 2-6) 260 kg., tehát 10 km. mély-
ben 2600 kg. Nagy mélységben fkép olyan ás-

ványok keletkeznek, amelyeknek térfogata a le-

het legkisebb ; a nyomás a molekulák mozgé-
konyságát csökkenti, tehát a metamorfózis csak
lassan mehet végbe. A stress (oMalnsntfOHKW
egy vagy két irányban hat ; ez tehát csak a felü-

lethez közel lehetséges. Ha a stress csakis egy
irányban hat, akkor lemezes-leveles szövet K.
keletkeznek ; ha két egymásra merleges irány-

ban hat, akkor rudas szövet K. jönnek létre.

A stress hatása diszlokációkban (gyrdés, vet-
dós), mechanikai átalakításokban (katakláz-szö-

vot) és a kémiai ós mineralógiai átalakuhisok
elsegítésében nyilvánul. A Riocko-féle elv szerint

a nyomás és húzás okozta defonnáció a testek

olvadáspontját leszállítja, az oldást pedig el-
segíti. E tényezkkel szembon a különféle kö-

zetek viselkedévse igen különböz. Az ásványok
csak bizonyos hmérséklet- és nyomásnál állan-

dóak (exisztenciaképesek) ; a nyomás és hmér-
séklet a mélységgel változik és ezzel átalakul-

nak az ásványok is. A K. ásványos összetétele

ennek folytán bizonyos mórtékig a mélységtl
függ; ezek alapján különböztetjük meg a n)ély-
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8égbeli zónáluU, amelyeknek ágrányoe tene- zóna szerint igen változó ásványos összetétolttek

téleMft a kOTeCkeafi táblák tttntetik fel

:

| lehetnek.

Á zónák ástjányos összetétele



Kristály öve — 298 - Kristályvíz

az tive^t újból felhevítjük, megint kikristályosod-

nak. Ezen a tünemónyen alapszik a fehér, átlát-

szatlan üveg (alabastromüveg, csontüveg, kriolit-

üveg), az avanturin-, a rubinüveg stb. képzdése.

Kristály öve, 1. Kristály.

Kristálypalota (ang. Örystal-Palace), a vi-

lág legnagyobb és legfényesebb mulatóhelye,

mely egyszersmind állandó kiállítás is, Syden-

hamben, Londontól DK.-re. A roppant épület,

mely csupán csak üvegbl és vasból készült

(innen a neve is), az 1851. tartott londoni kiállí-

tás fépülete volt. Körülbelül 120 hektár te-

rületet föd be és gyönyör tavak, parkok, szi-

getek, kertek és terrasszok közepén emelkedik.

Középs hajója 490 m. hosszú ; ebben van a Han-
del-orchester 4000 tag számára s a nagy orgona

(4668 síppal) a hallgatóság számára fentartott

hellyel együtt. Van továbbá egy nagy hangver-

senyterme, melyben mindennap játszanak és szín-

háza, mely kétezer vendéget fogad be. A föhajót

Bövénytani, állattani és néprajzi csoportozatok

töltik be, mesteri elrendezésben, melyek min-

den éghajlat állat- és növényvilágát bemutatják.

Nagybecs tudományos értékkel bírnak, különö-

sen a mvészettörténelem szempontjából, a pa-

lota két felén berendezett udvarok (Courts), me-
lyekben a mvelt népek építészeti és szobrászati

fejldése idrendben látható. Három vasútvonal,

melyeken negyedóránkint közlekedik a vonat,

köti össze a kristálypalotát Londonnal.

Kristálypince, az Alpok gránit- és gnájszkze-
tóben lev nagy üregek, amelyeknek fala gyak-
ran gyönyör kvarckrisüilyokkal van beborítva.

Az üri-kanton (Tiefengletscher) egyik K,-jében

1868 aug. havában 300 métermázsa mennyiség
szép kvarckristályt találtak, köztük a híres Nagy-
apót és Királyt, amelyeket a berni múzeumban
riznek; az elbbi ISSVa, az utóbbi 127V2 kg--ot

nyom.
Kristályponcean : CgoRjaNjOjSaNaj, vörös azo-

festék, melyet gyapjufestésre hasznóhiak.

Kristályrendszerek, 1. Kristály.

Kristályszóda (kristályos szóda), 1. Szóda.
Kristálytan (krisztallográfía), a kristályokkal

és azok tulajdonságnival foglalkozó tudományág.
A K. körébe tartozik : 1. a számító v. matematikai
K. ; 2. az alaktan, mely a létez kristályok viszo-

nyainak felderítésével foglalkozik ; 3. a fiz ikai tüne-

ményekkel foglalkozó fizikai K., melynek frésze
a kristályoptika; 4. a kristálykémia, vagyis az alak

és vegyi összetétel összefüggését tárgyaló K.

Kristálytartók (növ.), kristályokat tartalmazó

sejtek, melyek leggyakoriabbak az odónynyalá-

bok (1. 0.) paronchimás szövetei között. Alakjuk
különböz : így megtarthatják rendes paronchi-

más íilakjukat, ezek a kristályos sejtek (lithocys-

tis), máskor tömlaliikuak, ezek a kristályos

tömlk (utriculus crystfUli). A sejtfalak gyakran
elparásodnak ; rendesen egyesével állnak, máskor
sorokat alkotnak. Némely fában az összefügg sor

gy képzdik, hogy egy kiunbium-sojt több haránt-

fallal apróbb sejtekre oszlik, melyeknek mind-
egj'ikóben egy-egy kristály van : ezek a kristályos

rostok (K.TÍ8tallti\soTn ; Hartig) v. histályos kam-
rásrostok (Kristalikammern-Fasern.). A kamrák
száma lehet 1—2, de van 20— .30 kamrás is.

Kristálytengelyek, 1. Kristály.
Kristálytermet (vagy habitus) alatt a kristá-

lyok ki fejldési alakját értjük, t. i. hogy milyen
speciális kristályalakok v. kombinációk és lapok

uralkodnak a kristályon. Ugyanazon anyagnál a
K. különféle lehet ; az ingadozás oka még nmcsen
minden esetben tisztázva. Sok esetben a K. attól

függ, hogy az oldatban, amelybl a kristályosodás

történt, milyen anyagok voltak jelen. Pl. a timsó

vizes oldatból oktaéderekben kristályosodik ; de ha
az oldatban valami lúg (ammóniák, stb) volt jelen,

akkor kockákban vagy kubooktaéderekben válik

ki. A konyhasó tiszta vízbl kockákban, ureumot
tartalmazó vízbl oktaéderekben kristályosodik.

Úgylátszik, hogy a hmérséklet, az oldat sr-
sége és térfogata, a párolgás idtartama, a lég-

nyomás nem nagy hatással vannak a K.-re. Mais-

részt a szabályos összenövések, pl. az ikerössze-

növósek ersen befolyásolják a K.-et. Pl. a spi-

nellikrek mindig az ikerlap szerint táblásak. A
K. ingadozásának okát még sok esetben nem tud-

juk megmagyarázni.
Kristálytömlk (növ), 1. KristálytaHók.
Kristályüreg, a kzetekben elforduló, több-

nyire gömbölyded üregek, amelyeknek falán kris-

tálycsoportok (drúzák) ülnek. Az üregek külön-

féle eredetek lehetnek : hasadékok, kimosások,

hólyagszerú felfúvódások. Pl. Rniblnál Karintiá-

ban a dolomitban gömbölyded üregek vannak,
amelyeknek fala galénit-, szfalerit- stb. rétegekkel

van bevonva. A mészkövek üregeiben gyak-

ran cseppkövek fordulnak el. Az Alpokban a

gránit és gnájsz üregeiben (kristálypincók) nagy
kvarc-kristáiycsoportükat találunk.

Kristályüveg, a finoman csiszolt üvegtárgya-

kat K.-nok is mondják. L. Üveg.
Kristályvíz, számos kristály ersebb-gyengébb

hevítéskor vizet veszít. A víz háromfélekópen

lehet kötve a kristályban: 1. mechanikailag, mint
nedvesség, az egyes részecskék között lehet jelen

;

2. molekulárisán lehet bennük mint kristályvíz

;

3. tulajdonkópen nincs is bennük vízalakban,

hanem az atomisztikusan kötött hidrogén és oxi-

gén igen ers hevítéskor egymással vegyülnek

és víz keletkezik. Az 1. alatt felsorolt vizet ne-

vezzük higroszkópos víznek. A 2. alatt felsorolt

víz a K. Errl az a felfogás uralkodik, liogy az

mint víz (HjO) a molekuláris (kristályosodási)

erk következtében az anyag molekulái közé tör-

vényszerüleg van közbeiktatva. A K. nincs er-
sen a molekulához kötve. Ha az anyag vizes ol-

datból kristályosodik, akkor egy vjigy több mo-
lekula vizet felvesz magába ; a felvett molekulák
szám többnyire attól a hmérséklettl (és nyo-

mástól) függ, amelynél a kristályo-sodás történt.

A kristályalak a K. -molekulák mennyisége sze-

rint ugyanazon anyagnál teljesen eltér szokott

lenni. Pl. a kalciumszulfát CaSO< vízmentesen
mint anhidrit rombosan kristályosodik ; 2 mole-

kula K.-zel, mint gipsz egy hajlású kristályokban

válik ki, Konyhasóoldatból O" felett K.-monte8
konvhiusókockák, 0» alatt az ejíyhajlású

NaCl-|-2H,0 (hidrohalit)

kristályosodik ki. A K. könnyen távozik el a kris-

tályokból. Néha elégséges, ha csak levegn sza-

badon vannak a kristályok, máris a vizüket vesz-
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tik. Hevítéskor mind elveestik a vizüket. A gipss

100—900* között öflBiee vIsM étvmM. de meg-
nedvMdtéekor újra fel la Tesd. BrOseM) issitáakor

a ^p6z ag>-on van ^etve ée tSbbó semmi vizet

íel nem vesz. Hevitódcor a Yisveexteaée trvak-

ran tönénysxwfieii következik be : a ^

(Po6<^,+7B,0)el6bb8k aznttn eröeebb h.

megint 8, vég&l még erfieebb bevitéekor utuLöó

molekula K.- ét Í8 elveezti, amit a következ módon
szokád jelülni: KoS( ),4-H,(>-l-3H,0-f3H,0; a
kowTüöónál: .M::S(»,+H,U-f5íi,0-fH,0; acink-

vitriolnáJ: ZnSü«-fH,OH-H,o4-H,0. Teljesen

más a szerepe a szerkezeti (konstitucióe) vagy ké-

miailag kötött víznek (1- Szerkezeti víz).

Kristályvíz ( Krütály-forrás-ásványvvs), a
Szt Lukáos-fürdönek egyik nagy mélys^böl fa-

kadó hidiokarimiiátoe ásványvízforrása. 1899
óta van özemben, átlagos napi forgalma kb.

20,000- 30,000 üveg. Saétkfildik a világ minden
részébe.

Kristian, férfinév, a. m. Kertsztély.
Kristian.i nönév, 1. Krisztiána.
Ki Ki-isztiánia, ChristioMia, 1. a mel-

lékti ,
'), Norvégia fvárosa, a K.-fjord

beLiö végében, a 129 m. magas Bke-hegy lábánál,

vasútnál, festi szép fekvéssel, (i»io) 243,801 lak.,

16-6 km« területtel. Az évi középhömérsék -f-*2"
s az évi esömennyidég 671 mm. K. nemcsak a leg-

több hatóságnak székhelye és piLspöki székhely,

de mint iparos- és kereskedó-város is igen el-
kel hel>*et fi^lal el Az iparvállalatok közül

jelentsebbek: a szöv-fonógyárak, papir-, sör-

és vegyészeti gyárak, gép- és szenoámkészlt
gyánc stb. Az összes beviteli kereskedelemnek
mintegy fele K.-n megy keresztfii. Baides gz-
hajósszeköttetése van London, N'ewcastle, Midd-
lesborongh, Grangemonth angol városokkal, to-

vábbáHamburggal, Brémával, Antwerpennel, Rot-

terdaoft-,Amsterdam-, Havre-ésBordeaux-val. Szá-

mos síép tere közfll a jelentdcenyebbek: a Grev-,

Wedd-,ai Bidsvold-térWergdand költ szobrával

.

Eaen a siobnm kívül említood még : János Károly
lovassBolbna királyi kastély eltt,aSchweigaard-
szobor, IV. Koesitóly ssobra Jacobsentöl a Btom-
torveten. A kiválóbb épttletek a régi Agershnos
ersség, falakkal és szép ültetvényekkel körül-

véve ; a város Ny.-i végében az Oscarlot, az új pa-

lota ; a Qamle Aker^irke, a templomok közt a
legrégibb (11 50 eltti idkbl) ; a gót Szontbárom-
sá? t a kai Szt Olaf-templom ; a Meg-
váli la: az Mszágbáz (Storthlngs-Byg-

!. a nemzeti szinház, az igaz-

uelnii mozenm stb. Aknltn-
i.111 '*•" '

—
~ * *t egyetem

öt ! I <X) köt.,

15üi» n.c^..«i.. vou»e.i .u- ;.Hjn)lógiai

intézettel, fizikai szertár

i

rntóriummal,
aool^^iai moaeiiiniiial, i

i-' 'ttel, etno-

gráfiai ós gaadag régL< nítás üi-

gyeoee. Továbbá a ha< nai fis-
kola, technikai és ^lJzi^^ lo közép-
iskola; a múvési^ mi; üáv, boi-

iandi és más külföldi fe«túktál származó fest-

ményekkel, swbrokkal, metszetekkel ; a mfl^wr-
mnzenm srintéo értékes gyQjtemónnyel ; a Deich-
mann-féle könyvtár stb. A legkiválóbb ájságok

:

a Dagbladet, Morgenbiadet stb. K. újabb kelet
város. IV. Keresztély Oslo leégése ntán 1624.

vetette meg az alapját

Kristiania-fjord, Dél-Norvégiának loghoss-

szabb fjordja (ü? 5 km.); a Hfal-szigetektl Krte-

tiniáig nyúlik, :Jok elágazása közül a leghoai-

szabb a Drammens-fjord (30 km.).

Kristiana, Hamar norvég tartomány kerülete

(amt). 25.368 km* területtel, (i9io) 119,081 lak.

Nagyobb részét hegyek takarják. A ffolyó a
Lágen. A nép ffoglalkozása az állattenyésztés

ée halászat A kerület székhelye Ldllehammer,

3804 lak.

Krisüanaand (CkrisÜansctnd), 1. norvégiai

tartomány az Atlanti-ooeán és aSkager-Bak. Kri-

stiania és Bergen közt. Részei : Bratsbeig, Nede-

nüí?, Li.>íter og Mandal és Stavanger. — 2. K., az

ugyani ly nev tartomány /fdrosa, püspöki szók-

és kiköthely, a Skager-Rak egy Ny.-i nyúlványa
végében az Ottará torkolatánál, (i9io) 15,154 lak.,

vitorlavászonké^zítéssel és ácsmúbelyekkel, sz^
székesegyházzal. Kereskedelme élénk s kivitdé-

nek fcikkei : fa, halak, br, réz és vas. Ren-
des hajóösszeköttetéso van Bergen, Stavanger,

Kristiania, Kopenhága, Hull, Leith és Hamburg
városokkal. Az 1641-ben IV. Keresztély által ho-

mokos síkság(Hi épített város szép, egyenes utcák-

ból áll. 1892-ben nagy tzvész jó rfezét elpusztí-

totta.

Kristiansö (GirisHansö), azeltt Eriholme,
sziklás szigetcsoport 18 km.-nyire Bomholm dán
szigettl, melyhoz közigazgatási szempontból tar-

tozik. A három sziklasziget : Krisfiansholm, Fre-

deriksholm és Grasholm eredetileg (1684. épült)

erd volt, melyet 1855-ig állami fogháznak hasz-

náltak. Kristiansholm szigetén van a templom,

az iskola és az éleünezési raktár ; Frederilcsholm-

ban néhány kaszárnya s az elbbi fogház; la-

kói (1911-ben 121) mint révkalauzok és ügyes

halászok tartják fenn magukat. Urasholm telje-

sen kopétf és csaknem Részen lakatlan.

Kristianstad ( Christianstad), 1. tön vagyis

tartomány Svédország D.-i végében, 6493 km*
terOtettri, (mo) 228,321 lak., K. sz^hellyel. A f-
keresetforrás a földmívelós és szeszfzés. Már-
ványt és épületköveket is bányásznak benne. —
2. K., az ugyanily nev lan székhelye, egykor
megersített város a Balti-tenger egyik fjordján.

(1910) 11^7 lak., posztószövéssel, br- ée dohány-

gyártással, kesztyükészítéssel; élénk gabona- és

pállnkak»%6ked^sel ; szép templommal a XVII.

sz.-ból. K.-ot 1614. IV. Keresztély dán király ala-

pította. 1658-ban a roe^ildei béke Svédország-

hoz csatolta. 1847-ben erdítményeit nagyobbára
leromboltáic

Kristiansond (CkrisiianswuO, város és ki-

köthely Romsdal norvég járásban, (i9to) 13,012

lak. : elénk halkereskedéssel. K.-ot 1734. IV. Ke-

resztély dáu király alapította.

Kristinehamn (Christinehamn), város Werm-
land s\-éd lanben. a Wener ÉK.-Í végében, vasút

mellett (i»io) 8762 lak. ; gép-, dohány- és gyufa-

gyártással. A közeli vidék bányáinak termékei-

vel is élénk kereskedést fiz.

Kristóf (Ch ristophonts), siaU, vértanú. A leg-

régibb idk óta egyaránt tiastettók úgy a keleti.
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mint a nyugati egyházban. Kánaánból szárma-
zott ós míg a pogányságnak volt híve, Reprebus
nevet viselt ; késbb, mint keresztényt, valószín-
leg Decius császár uralkodása alatt lefejezték.

A legenda szerint az óriás termet és erej K.

csak a leghatalmasabbnak akart szolgálni, ezért

elbb egy királynak, azután az ördögnek és vé-

gül Krisztusnak állott szolgálatába. Egy alka-

lommal Krisztust, mint gyermeket, vitte át a fo-

lyón, aki mindinkább ntt és hordozóját a vízbe

merítette és így megkeresztelve t, a Christo-

phorus (Krisztushordozó) nevet adta neki. A kö-

zépkori mvészet így is szokta t ábrázolni. Em-
lékünnepe a latin egyházban júl. 25, a görög
egy házban máj. 9.

Kristóf, pápa, 1. Christophorus.
Kristóf, több uralkodó neve

:

[Bajorország.ll. K., bajor herceg, III. Albrecht

herceg negyedik fia, szili. 1449jan. 6., megh. Rho-
dos szigetén 1493 aug. 15. Bátyja, IV. Albrecht

ellen kétszer is fellázadt s fogsággal bnhdött.
1475-ben lemondott 10 évre uralkodói igényeirl
néhány vár ós város fejében. 1476 dec. jelen volt

Mátyás és Beatrix esküvjén. Ezután kalandor
életet ólt s rettenthetetlen bátorságával tnt ki.

1490-ben résztvett Miksa király magyarországi
hadjáratában s ö hágott fel elször Székesfehér-

vár falára (1490 nov. 16.). 1485-ben harmadszor
is fellázadt bátyja ellen, de leveretvén, a Szent-

földre zarándokolt, honnan visszatértében Rhodos
szigetén érte utói a halál.

[Dánia.] 2. /. K., dán király (I2d2-b% II. Val-

demár király negyedik íla, szül. 1219., megh.
1259. Bátyjának, Ábelnek halála után, 1252. ju-

tott a trónra. A fpapsággal való összeütközése

által interdiktumot vont országára. Valószínleg
mérgezés következtében halt meg.

3. //. K, dán király {ISÍ9-32), VI. Erik király

ifjabbik fia, szül. 1276., megh. 1332 aug. 2. Bátyja,
VL Erik után jutott a trónra 1319. Erszakossága
miatt 1326. elzték s 1.330-ig öccse, III. Valdemár
uralkodott helyette.

4. III. K., dán, svéd és norvég király {1440—
1448), János bajor herceg íla, szül. 1418 febr.

16., megh. 1448 jan. 6. Nagybátyját, III. Eriket,

1440. Dánia, 1441. J. K néven Svédország, 14i2.
Norvégia trónján követte. Nagy ellensége volt

a Hanza-szövetsógnek s mint jeles törvényhozó
tnt ki. Gyermektelenül halt el.

[Oldenbursr-1 5. K., Oldenburg grófja, XIV.
János gróf logifjabl) fia, szül. 15Ó2. vagy 1504.,

megh. 1566 aug. 4. Az egyházi pályára adták, de
mint kölni kanonok, a reformációhoz csatlako-

zott. Ezután sokáig Fiilöp hesseni tartomány-
gróf udvarában élt. 153í-ben elzött rokona, lII.

Keresztély dán király érdekében fogott fegyvert
s Dánia kormányzójának kiáltották ki. 1536-ban
III. Keresztély elzte t s birtokaira vonult visz-

8za. Utoljára a schmalkaldeni hálwruban, 1546
—1547-ig harcolt a protestánsok oldalán. Sok
kegyes alapítvány rzi emlékét.

ISvédország.] 6. L K, svéd király (1441—
1448), 1. K. 4.

[WUrttemberg.l 7. K., Würtíeniberg hercege
(1550—68), Ulrik herceg fia, szül. Urachban 1515
máj. 12., mogh. Stuttgartban 1568 dec. 28. Mikor

atyját a sváb szövetség elzte, 1520— 1532-ig
Ferdinánd fherceg és V. Károly császár udvará-
nál nevelkedett. Württemberget V. Károly 1530.
öccsének, Ferdinánd magyar királynak adomá-
nyozta, de K.-nak 1532. sikerült Itáliából haza-
szöknie 8 miután atyja 1534. visszafoglalta si
országát, K.-nak örökösödése is biztosítva volt.

1550-ben foglalta el Württemberg ti-ónját, melyet
aztán háborítatlanul bírt, minthogy 1553. na-
gyobb pénzösszeggel elégítette ki Ferdinánd ki-

rályt. Buzgó hive volt a reformációnak s 1559.
Luther szellemében rendezte Württemberg egy-
házi kormányzatát. építtette Stuttgartban az
ú. n. régi kastélyt, mely eltt 1889. felállított

ércszobra hirdeti emlékét.

Kristóffalva, kisk. Zala vmegye csáktornyai
j.-ban, (1910) 459 horvát lak. ; vasútállomás, u. p.

Murasiklós, u. t. Muraszerdahely.
Kristóffü (növ.) a. m. békabogyó, 1. Actaea.
Kristóffy József, politikus, szül. Makón 1857

szept. 7. Középiskoláit Makón, Temesvárt és

Aradon, a jogot Budapesten és Bécsben végezt«.

Ezután Csanád vraegyében vállalt hivatalt, köz-
ben az akkori közmunka- és közlekedésügyi mi-
nisztériumban volt min. fogalmazó. Majd ismét
visszatért a megyei szolgálatba s mint megyei
fjegyzt 1896. szabadelv programmal képvi-

selvé választották. A Házban fleg szociál-

politikai és közigazgatási kérdésekkel foglalko-

zott. 1904-ben a Tisza-kabinet bizalmából más-
fél évig Szatmár vmegye fispánja volt s ebben
a helyzetben találta az imparlamentáris Fejér-

váry-kabinet alakítása, melyben a belügyminisz-
teri tárcát elvállalta. K. a parlamenti viszonyok
elfajulásának okát a szk választójogban ke-

reste 8 nagy meglepetést keltett, midn német-
bogsáni beszédében (1905 szept. 9.) orvoslásul az
általános titkos választójogot kormány-programm
gyanánt proklamálta. Az általa tervezett vá-
lasztójogról törvényjavaslatot is készített, melyet
b indokolással és statisztikai adatokkal felsze-

relve nyilvánosságra bocsátott (Budapest, 1906).

Emiatt, továbbá azért is, mert a passzív ellen-

állásba lép törvényhat<>ságoknak az adó- és

ujoncmegtagadásra vonatkozó határozatait meg-
semmisítette, a legélesebb küzdelmek ütköz-
pontjába került. A törvényhatóságok ellenállasá-

nak megtörésére irányultak továbbá azok az
intézkedései is, hogy fispánok, kormány- és

királyi biztosok kirendelésével, a vármegyei köz-
gylések betlltiisával, az állami szubvencióknak
tlük való elvonásával és az ellenálló tisztvise-

lknek felfüggesztésével a nemzeti küzdelem
legersebb várait is megsemmisítette. Midn a
szövetkezett ellenzék a kormány átvételére haj-

landónak mutatkozott, K. készítette el és hozta
létre Fejérváryval a korona és többség közti

paktumot 1906 ápr. 6-án. ÁUásától történt fel-

mentése után 1906—1911-ig széleskör agitáoiót

indított az általános titkos választójog érdeké-
ben, s ezen idre esik két nagyobb müve : A vá-

lasztójogi harc (Budapest 1910) és Választójogi
beszédek (u. o. 1911). Midn a koalíciós kabinet
megbukott s Khuen-Héderváry gr. kormányéi

-

nöksége alatt ismét a régi szabadelv párt ju-

tott uralomra, K. is visszatért a Házba, miután
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1911 jún. 2. Bókéecaabán az ottani paraaztpárt

ké|iiyiaeU)jévé válaastotta. K. aionban nom it^n

ett TéBMt a Ház tanáoakozásalbaii, mert radiká

lis választójogi olvei miatt nem todutt elhelyez-

kedni a parUuuenti pártok keretében. Ebbeli po-

litikai 8MC8pe véget ért egy üaBnfórfaetleiiségi

bejelratfai^ mentán 1913deo«iiberébMiK. le-

mondott nmndátumáról.
Kristyin, közí>ég, 1. Karöstffén.
Kristyor. kisk. Hunyad vmegye brádi j.-han,

Hrad mellett, (i»iu) 2247 oláh ée magyar lak.

;

{xi.<ta-, telefon- ée táviróbivatallal. A határához

tartozó üiirabána bányatelepen van a brádi

baoyamúvek nagy réeze. leginkább a Radai 12

apoáol tirealat tulajdonában ; az itteni zúzómii

nazyiízabású telep.

Krisavigit (i<v.), 1. BrocMantU.
Krisstallin a. m. anilin (\. o.).

Kriaztallit. ama mikroszkópos kicsinységfl tee-

t<'k, melyeket fókepeii vulkáni üvgekben és sa-

lakltan lehet látni es amelyek mintegy közép-

helyet foglalnak el a krb>táiyok és az amorf anyag
között. Anyagukat meghatározni gj^akran igen

tuijits. Némelsrek általánosan mikrolU-nak mond-
ják. Elnevezésük az alakjuk szerint történik : az

olyan K.-nak, melynek alakja gömb, globulit a
neve ; amelyek olvasó módjára sorakoznak egj'-

máshoz, azok margarüok ; a hosíJziikásak a Ion-

gulitok : a szabálytalanul összehalnio/.ott globu-

litok a kuixulitok . a buzogányalakuak a behui-

tek : a hajszálszerüek a t fú:hitek. Mesterségesen
is elö lehet állitani a K.-okat, ha valamely kris-

tályosodó üvegbe valami sr, a kristályosodást

gátló tömeget teszünk.

Krisxtallofám&, a krefeldi Thomastól föltalált

áttetsz-nyomásos eljárás. Spiritusszal ablakra
ragasztható képek készülnek a K. útján s ezek a
fölragasztás ntán teljességgel lemoshatatlanok.

Knaztalloiizika, a kristályok fizikai sajátsá-

gainak összefoglaló tana.

Krisztallogénia a. ni. kristálykeletkezée vag>-

kristályoeodás.

Kriastallográiia a. m. kristálytan (1. o.)-

Krisztalloidok. Graham használta a K. elne-

veze.-t megkülöiilHíztetésül a kolloidoktól. A krisz-

talloid anyagokra jellemz, hogy oldataikban

g}'orsan diffundálnak, könnyen kristályosodnak
és oldataikban az oldatok jellemzó tulajdonsá-

gait mutatják. — KrisztaUoid anyagok ásvány-
tani szempontból olyan mikroszkopikus kicsiny-

ségú testek, amelyek nincsenek kristálylapok-

kal határolva, de a polarizált fényre hatnak,
ide tartoznak tehát az ú. n. mikTolitok. — K-
(bOv), fehérjébl álló kristályok, melyek különö-
sen az aleuron-szemecskékben fordnhiak eló, de
megtalálhaU'»k néha a citoplazmában (1. o.) is,

mint pl. a burtronya küls, keményítben szegény
sejtjeibea. A szabályos és hatszöges rend.«;zerl)en

kristályoeodnak. A valódi kristályoktól könnyen
megkülönböztethetk, mert jódtól sárgaszinüek
lesznek.

Krisztalloid oldatok, 1. Kolloul oldatok.
KriaatallolnTTiiaeaacencia, a fénylés, mely

egyesanvagok kristályosodása pillanatában észre-

vehet, így, ha ar/énes sav. tluomátrium. kén-
kálium és kénnátrium kristályosodik, fénylés

mutatkozik. Folyékony ezüst a megmerevedés
piilanataliaii fénylóbb lesz.

Krisztallometria (gör.). a kristályok mérésé-
vel fotrlnlkozu tudomány, I. Goniométer.
Kriaztallonomia (gör.) a. m. krlstályssámi-

tástan. vag)-is az az ága a kristáljtannak, mely
a kristályok paramétnr-viazonyainak, saö^eiaek
stb.-nek számításával foglalkozik.

Kriszte elégszón Igor.), 1. Kirie.

Krisxtián, féiHnév, a. m. Kereszteli/.

Kriaztiána, szeut, állítólag egy angol király-

nak egyetlen leánya a VIII. sz.-ból. Ünnepe jnl.

26. A róla elnevezett ni kongregációt (Szent K.
hövérei) tanítás és nevelés céljára Madame Tail-

leur alapította 1807. Metzben és XIII. Leo ersí-
tette meg 1888. és 1899. Elszász-Lotharingiában,

Belgiumban stb. vannak elterjedve.

Kriaztiána, magyarországi gazdag nemes olasz

n, 1129. JánosgörögcsászámaJ^ elárulta II. István

magj'ar király azon tervét, hc^y Barancs építése

közben a Dunán hirtelen átkelve meglepje és szét-

verje megfogyott seregét. A császár nagynehezen
elmenekiiít a király ell, ki az áruló K.-t eleve-

nen megégettette.

Krisztiánia, Nonégia fvárosa, 1. Kristicmia.
Krisztiánia-l(jord. 1. Kristiania-fjord.
Krisztics. 1. ÍT/Zp, szerb államférfiú, .<zül. Bel-

grádban 1819., megh. Mentonel)an 1905 febr. 15.

Parisban tanult s hazatérvén birói és hivatalnoki

pálján mködött. 1859-ben Milos fejedelem kabi-

net-titkára,1860 l)edig külügyminiszter lett 1870-

ben Konstantinápolyba kiüdték követnek, hol

1873-ig maradt: 1873—74. közoktatásügyi mi-

niszter volt 1878-ban konstantinápolyi, 1879.

bécsi, 1882. londoni követ lett. 1885-ben a szerb

nemzeti bank élére állott.

2. K, Kikola. szerb államférfin, szül. Mitro-

vicban (Szerem vm.) 1818., megh. Belgrádban
1902 jan. 25. Tanulmányait Magyarországon vé-

gezte, de 1839. átköltözött Szerbiába s a birói

pályán mködött. 1860— 68-ig belügj'miniszter

volt. Mikor gyámtla, Milán fejedelem trónra lé-

pett. 1868. miniszterelnök lett rövid idóre. 1888
ápr. 27. újból ót állította Milán király a kormány
élére s dolgozta ki Szerbia új, liberális szellem
alkotmányát. 1889 márc. Milán lemondása után

is távozott, utoljára Sándor király alatt volt

mini.szterolnök 1894 okt.—1895 jún.-ig. 1901-ben
az államtanács elnökévé nevezték ki s az maradt
haláláig.

Krisztina, 1. szent, vértanú Kr. u. 300 körül.

Diokletián alatt Bol-^enában szenvedett halált

miután gyermeki buzgalmában at^'jának házi

bálványait szétrombolta. Ünnepe júl. 24.

2. Belgiumi K.. szent (niirahilis a. m. csodá-

latos jelzvel), szül. 1150. Brüstheml)en, megh.
1224 körül St. Trondban. 17 esztendeig magáiKW
életet élt mint pásztomö. 1182-ben súlyos beteg-

ség ntán holtnak hitték, amikor rendkívüli dol-

gok történtek vele. amelyek azonban csak részben

hitelesek. Ünnepe júl. 24.

Kriaztina, svéd királyn (1632—54), Gusztáv
Adolf svéd király leánya, szül. Stockholmban
1626 dec. 18.. megh. Rómában 1689 ápr. 19. Aty-

jának halála után 1632 nov., mint hat éves gyer-

mek került Svédország trónjára s 1644-ig gyám-
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Ság alatt állott. Tudoraányos neveltetése és hajla-

mai folytán nem sokat tördött a;; államügyekkel.

Miután összes kérit visszautasította,1649.unoka-

testvérét, Károly pfalz-zweibrückeni herceget

fogadtatta el a svéd országgylés által utódjá-

nak. Jövedelmének nagy részét képek és régisé-

gek vásárlására pazarolta, udvarában podig sok

francia és hollandi tudós (Descartes, Hugó Gro-
tius) fordult meg. Mindez visszatetszést keltett

a svéd nemességben ós papságban s K. látván az

ellene irányuló elégedetlenséget, 1654 jún. 16.

lemondott a svéd trónról évi 600,000 márkányi
jövedelem kikötése mellett. Ezután Bmsszelbe
ment, hol 1654'. karácsony napján titokban áttért

a kat. vallásra. 1655 nov. Innsbruckban nyíltan

megismételte ezt ós Rómába ment, hol VII. Sán-
dor 1655 dec. 21. nagy ünnepséggel fogadta.

1656—58-ig a francia udvar vendége volt s itt

Pontaineblauban ismeretlen okokból halálra ítélte

és megölette flovászmesterét, Mon/üdeschi mar-
quist. Késbb két ízben is meglátogatta Svéd-
országot (1660, 1666), de népszerségét itt telje-

sen elvesztette. 1668-ban végleg Rómában tele-

pedett le 8 haláláig tudományos és mvészi kö-

rökkel érintkezve töltötte éveit. Emlékiratait
elször ArckenhoUz adta ki (Amsterdam 1751

—

1760, 4 köt.), majd Woodhead (London 1863,

2 köt.). V. ö. Szentimrei Márton, Svédországi K.
(Budapest 1882) ; Bain, Christina, queen of Swe-
den (London 1889) ; Friis, Dronning Christina af

Sveníg (Kopenhága 1896, németül Leipzig 1899)

;

Glareka, La regina Cristina di Svezia in Itália

(Torino 1892) ; Franklin A., Christino de Suéde
et l'assassinat de Monaldeschi (Paris 1911).

Krisztina-legenda v. Krisztina élete, magyar
nyelvemlék a XVI. sz. elejérl. Negyedrétú, vé-

gén csonka papiros-kódex, eredeti címlappal, ami
kódexeknél szokatlan. Egészen egy kéz írása, le-

írója azonban ismeretlen. Kora nincs följegyezve

;

ismertetinek egyez véleménye szerint a XVI.
sz. elejérl való. Tartalmát címe mutatja. Emlí-

tést érdemel különös helyesírása. E kódex ugyanis
a hosszú magánhangzóknak a rövidektl való

megkülönböztetésére a kettzésen (aa, ee) s az egy-
más fölé való íráson kívül (a, e) egy fölül alkal-

mazott " jegyet is használ, még pedig az d és

ö hangoknál is. Ezenkívül a jés hangokat úgy fe-

jezi ki, hogy Q,g, l, n, t betk mellé fölül jobbra egy
apró i-t ír. A Nemzeti Múzeum tulajdona. Kiadta
Volf Gy. az akadémiai Nyelvemléktár VII. köte-

tében. V. ö. Zolnai, Nyelvemlékeink a könyvny.
koráig (1894).

Krisztinkovich, 1. Aladár, vízügyi szakíró,

szül. 1828 szept. 15. Kislángon (Fejér vra.), mogh.
1901 febr. 18. Bnyingen. Az 1848-49-iki szabad-
ságharcban nópfelkolési parancsnok volt, azután
ügyvéd lett. Több röpiratot írt a Sió szabályozása
tárgyában. Mint a Sió-szabályozó társulat igazga-

tója, megírta a Sió-szabályozás történetét 1835-tl
a legújabb idkig.

2. K. Antal, vízügyi szakíró, szül. 1827 okt.

10. Muthon (Tolna vm.), megh. Budapesten 1899
márc. 19. .Mint okleveles ügyvéd állt be 1848.
honvédnek s kapitányságig emelkedve végigküz-
dötto a szabadságharcot. Bujdosás után Kapos-
várott ügyvédi irodát nyitott. 1867-ben törvény-

széki, majd árvaszéki ülnök, 1869. pedig honvéd-
lova.ssági százados lett. 1878—1890-lg Gyr-
megye föszámvovje volt ; 1890. Budapesten Víz-

ügyi és Hajózási Közlöny cím alatt szakfolyó-
iratot indított 8 azt haláláig szerkesztette.

3. K. Be7a,müépítész és zongoramvész, K. 2.

íla, szül, Kaposvárott 1860 dec. 13. Liszt Ferenc-

tanítványa volt s Weimarba is követte mesterét,

aki t 1880. Wagner Richárdhoz küldte. Késbb
raííépítészi oklevelet szerzett s a székesfváros
szolgálatába lépett, ahol mszaki tanácsos lett.

K. volt a budapesti automobilklub egyik alapítója

8 alvezére az önkéntes gépkocsicsapatnak.

4. K. Ede, id., író, K. 2. öccse, szül. 1830 szept.

13. Kalózon, megh. 1900 márc. 15. Gyrött. Mint
ügyvéd beállott Í848. honvédnek s véglgküzdötte
a hadjáratot Komárom kapitulációjáig. A csornai

csatában leltte az osztrák vezért, Wyss táborno-

kot. 1868-ban Gyr vármegye tiszti fügyésze lett.

Megalakította a Rábaszabályozó társulatot s mint
igazgató 1881-ig vezette. 1881-ben a gj'rszigeti

kerület képviselvé választotta. 1893-ban Köz-
vélemény címen Gyrött lapot indított. Mun-
kái : Az életbl (filozófiai tanulmány, Budapest
1868) ; A túladunai közép- és felvidék vizeinek

szabályozásáról (Gyr 1872) ; Országgylési be-

szédek (u. 0. 1884).

5. K. Ede, ifj., író, K. 2. fla, szül. Kaposvárott
1859 márc. 25. 1882-ben a közmunka- és közleke-

désügyi, 1889. a földmívelésügyi minisztérilimba

nevezték ki. 1906-ban min. tanácsos lett ós a föld-

mívelésügyi minisztérium szaktudósítója Berlin-

ben. 1894-ben alapította a négy nyelven meg-
jelen Néplapot, melyet 1896 végéig szerkesztett,

továbbá szerkesztésében jelent meg a Magyar-
ország földmívelése (Budapest 1896) c. munka.
A viziutak érdekében a szakfolyóiratokban igen

élénk agitációt fejt ki. Mvei : A Rábaszabályo-
zás története (Budapest 1887); A viziutakról [n. o.

1901, a M. T. Akadémia nagydíjával tüntette ki

;

A birtokrendezésekrl (u. o. 1901) ; A mesterséges
viziutak kérdése Magyarországon (u. o. 1902)

;

A mezgazdasági érdekképviselet Németország-
ban (u. 0. 1908) ; Mezgazdasági katnarák (u. o.

1910). Több szépirodalmi munkát is irt Barang
álnéven, így: A bün (regény, Gyr íSS8);Husv€t
(regény, 2 köt. Bpost 1902) ; A magyar szabad-
ságharc története. Nnutilus írói héven jelent

meg : Kibontakozás ; Közlekedésügyi föladataink
(Bpest 1903) ; németnyelv mxmkája : Die Bedeu-
tung der Donau-Theiss und Donau-Save Kanals
für den mittoleuropáischen Wasserverkehr (Ber-

lin 190.3).

6. K. Iván, jogi szakíró, szül. 1860 jún. 24.

Lebenyben (Mosón vm.), megh. 1899. Budapesten.
1894-ben ügyvéd volt Budapesten. Számos jogi

és gazdasági cikket irt a szaklai)okba. Önálló
munkája : A haszonbérleti jog mai érvényében
(Budapest 1896).

Krisztofánia (gör.), Krisztus megjelenése.

Krisztusnak háromféle megjelenését különböz-

teti meg az evangélium és a keresztény teológia

:

a) testben való megjelenését születése alkalm -

val ; b) a világ szinterén való megjelenését müvei
által ; c) második eljövetelét a világ végén, az

utolsó ítélet megtartása végett.
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Krisztol&tria (gör.) s. m. Krisztus imádása.

A kereszténység hito szorint Krisztus a Saent-

Háromsá^ második személyének megtestesülése,

valódi l8t«<n. ós mint ilyet megilleti az imádás.

Krisztológia (sör.). Krisztusról mzúIó tan, a
keresztény hitiUjazattnn (dojrmatika) azon része,

mely a Jézus Krisztus személyére vonatkozó iiit-

cikkokot társryalju. A koresztéuy K. lényege a
követkozó : Krisztus istonomber, azaz igaz Isten,

a Szen^Hál'()mság második személye, azonkívül

valóságos ember ; az isteni és emb<»ri tormé.szet

benne egy isteni személyiségben van elválhata^

lanul egyesülve (bypostatica nnio) ; Krisztus em-

berré lett, hogy az emberi nemet bneitl meg-
váltsa ; e célból szenvedett és a keresztfán meg-
halt, feltámadt és mennybe m^nt s ott »z Atya-

Isten jobbján ül. () h zsidók áltiil várt Messiás
(a. m. felkent király és fpap) ; ó lesz az emberi
nem birájn az ítéletkor. A K.-ról az segyházban
századokifí tartó óriási viták voltak, melyek közt

logTíPvezetesebb a Krisztus istenségét tagadó
arianizmus.«<a] folytatott s a politikai történelemre
is kiható vita.

Krisztopulosz. Athandziosz, az áj-görög köl-

tk egyik Icgjolpsebbje, az új-görög Anakreon,
szül. Kasztoriában (Makedónia) 1772., megh. Oláh-

országban 1847 jan. 29. Tanulmányait Bukarest-
ben, Budán és Padovábau végezte, Konstantiná-
polyban és Oláhorszásrban élt. Irt jogi müveket
és lirai költeményeket, drámát (Achilleus); az
Iliászt és Sappho maradványait átírta új-görögre.

21 darab fordítással együtt található Pecz Vilmos
újgörög nyelvtanában. Egyes darabokat Latká'zy
M. és EriMÜ Béla is fordítottak. V. ö. Pecz Vil-

mos által írt életrajzát (Erd. Muz. 1892).

Krisztus (Christm), 1. Jézus Krisztus.
Krisztus-akác a. m. Gleditschia (1. o).

Krisztus eljövetele. 1. Ghüiasmus éa Kriszto-

fánia.
Krisztus fegyverei (lat. artna Christi), a XV.

sz.-ban 'irón elterjedt szentkép, mely Krisztus
szenvedó-séiiok eszközeit ábrázolta.

Krisztushal. a heringkirály (Zeus /aber L.)

más neve. L. Kakashal-félék.
Krisztus hivatalai alatt érti a kereszténység

Krisztus hármas méltóságát, amely neki meg-
váltói feladata alapján jár és pedig a prófétai

(tanítói), fpapi és királyi méltóság. E hármas
méltóságot röviden a Messiás (fölkent) név jelzi.

Krisztusképek. A legrégibb keresztény m-
vészet Krisztust jelképesen, szimbólum (hal, jó
pásztor, Orpheus stb.) v. ótestamentumi alakok
(Dániel, Jónás stb.) képében ábrázolja, de már a
II. sz.-tól kezdve valóságos K. is föllépnek, neve-

zetesen azok 1. típusa, mely K.-t — .szellemileg

nyilván a gnosztikus tanok, formailag a helle-

nisztikus müv^zet hatása alatt — mint szakáll-

talan, rövid (Keleten inkább hosszú;hajú, ideális

ifjút mutatja be. A 2. tipus, mely a 111. sz.-tól

lép föl, amazt mindinkább hátt<^rbe szorítja és
utóbb szinte egyedül uralkcxlik, aszakáUfis Krisz-

tus képe, melynek keletkezése talán arra a tö-

rekvésre vezethet vissza, hogy Krisztus törté-

neti egyéniségét és nemzetiségét kifejezésbe jut-

tassák. E K.-et a mind keskenyebb arcot övez
és a váUrahulló hosszú, középen többnyire el-

választott haj és többé-kevésbl)é hegyes szakáll

jellemzi. Ez a tipus az, melyhez a keresztény
mvészet az Ízlés, fölfogás változásai mellntt

mind a mai napig ragaszkodik. A jámbor hit régi

idtl fogva egyes K.-nek különös hitelességet

tulajdonított, egyeseket Lukács evangélistára v.

Nikodemusra vezetett vissza, másoknak nem fes-

tés útján való létrejöttét (tíxóvs^ áy ttpo;:oÍTj-:a' ) hitte.

Ilyenek a Krisztus tostének formáit föltüntetö

halotti lepleken kívül az ú. n. Abgar-kép, Krisztus
arcvonásainak kendre való lenyomata (l. Ahgar),
továbbá Veronika kendje (sudarium). A mind-
kettrl fönmartidt példányok a szokott hosszú-

hajú típust mutatják. Krisztus legnagyszerbb,
legünnepélyesebb ábrázolása a trónol<'> Krii-ztus

(Maíestás Domini, TiavToxf-áTwp). — A Krisztus tör-

ténetébl merített képek sorozata eleinte sze-

rény. Az els századokban a napkeleti bölcsek

imádása és Krisztus egyes csodái fordulnak el
leginkább, Konstantiuus ideje óta azonban az
ikonográfiái kör mindegyre bvül. Oly tárgyak
is, melyeket a korábbi mvészet csak rejtve, in-

kább szimbolikus n adott el (Krisztus feltáma-

dása, mennybemenetele), történeti formát ölte-

nek, mind nagyobb jelentségre jutnak Krisztiis

kínszenvedésének egyes jelenetei ós fleg a ke-

resztrefeszítés, a keresztény mvészet legjellem-

zbb témája. A római Palatínuson lev híres gúny-
feszületen (1. o.) kívül,mely a II 1. sz. els felében ke-

letkezett, a keresztrefeszített Krisztus legrégibb
ábrázolásai nyilván a római 8. Sabtna-templom
kapuját díszít domborm (V. sz.) és a londoni

British Museumban lev domborm, mely a tárgy-

nak már gazdagabb kialakítását mutatja és a
kereszt alatt Márián és Jánoson kívül a Krisztust

lándzsájával megszúró Longinust is ábrázolja.

Ez az alapja a keresztrefeszítés késbbi fejldé-

sének, mely fleg a kereszt alatt levk számára,
szerepére ós kifejezésére nézve bvelkedik vál-

tozatokban. Az újabb korok mvészei a régi

típusokkal szemben többé-kevésbbé szabadon al-

kotják mveiket, amelyek értéke legtöbbször

már nem az egyházi szempont szigorú hangsúlyo-
zásában keresend. V. ö. Wessely, Monographie
Gottes und der Heiligen (Leipzig 1874) ; Hauck,
Christustypus in der abendl. Kunst (Heidelberg

1880) ; Weis-Liehersdorf, Christus- und Apostel-

bilder(Freiburgl902).

Krisztus keze (növ.), 1. Orchis és Ricinus.
Krisztuskoszorú (növ.), 1. Paliurus.
Krisztus könnye (növ.), a. m. Jób könnye (1. o.).

Krisztus követése, 1. Kempis.
Krisztuslepény (növ.), l. Gleditschia.

Krisztuslétra (növ.), a Cirsium lanceolaium
nev tövi.ses aszatkóró népies neve.

Krisztus megdicsülése, 1. Megdicsülés.
Krisztus megjelenése, I. Krisztofania.
Krisztus-monogramm, Krisztus nevének fel-

iratokban gyakran elforduló jele. Legrégibb alak-

jai egy dlt kereszt vagy X és a név két els be-

tje X (Ch) és P (R), még pedig úgy, hogy a

P az álló V. dlt keresztbe illesztetett, tehát j^ v.

-f-. Ez utóbbi alakkal rokon az egyiptomi füles ke-

reszt -f-, az élet jele, melyet az egyiptomi keresz-

tények a kereszt helyett használnak. A másik
alak a IV. sz. óta síremlékeken és slrbeli tár-
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gyakon fordul elö, Nagy Konstantin a labarumra
s a katonák pajzsára tótette. Ehhez csatolták már
igen korán az A Ö (alfa ós ómega) betket, ké-

sbb olajfakoszorut s a Szentlélek szimbólumát,

a galambot. A XII. sz. óta érmeken ós ábrázolá-

sokon a Krisztus szó két els ós legutolsó betjét
használták : XC ós XPC v. XPS ; ós a Jézus ne-

vének hasonló rövidítését: IH ós IHC v. IHS
(ujabban a középs bet fölött kereszttel). Ez
utóbbi monogramm különösen a középkor vége
felé jutott nagy tekintélyhez ; késbb a jezsuiták

rendjük jelvényéül fogadták el. V. ö. Kruus,
Realencyclopedie der Christl. Alterthümer (2. kö-

tet) ; Trauhe, Nomina Sacra (1907) stb. L. még
Hal.
Krisztus nyilvánulása (gör. és lat. epifúnia,

manifestatio, appariiio) t. i. Krisztus istenségé-

nek nyilvánulása és pedig : a Jordán vizében való

megkeresztelésekor, a kánai menyegzn és a
napkeleti bölcsek által. Ünnepe jnn. 6. L. Epi-
fúnia.
Krisztuspálma (növ.), 1. Ricinus.
Krisztus pokolba szállása, 1. Descensas ad

inferos.

Krisztus-rend. 1. Pápai legmagasabb érdem-
rend, mely eredetét tekintve tulajdonképen portu-

gáliai. A templárius-rend megsznte után ugyanis
Dyonis portugál király a rendet országában K.
neve alatt 1.317. újra föltámasztotta. XXII. János
pápa a rendet 1319. megersítette, do fentar-

toita magának is a jogot, hogy a rendet adomá-
nyozhassa. A rend idk folyamán tisztán érdem-
renddé változott át s jelenleg a pápai széknek
legmagasabb érdemrendje, melyet csak nagy rit-

kán adományoznak. A rendnek csak egy osz-

tálya van. — 2. Poriuf/áliai legmagasabb rendjel,

melynek eredetérl föntebb volt szó. Késbb a rend,
melynek eleinte tisztán egyházi jellege volt, mind-
inkább világi renddé változott át, míg végre VI.

Hadrián pápa a nagymesterséget a portugál ki-

rályra ruházta. A királyság bukása óta nem ado-

mányozzák. A portugál K. Braziliába is átment.
A császárság buká.>íakor a rend a többivel együtt
eltöröltetett.

Krisztvistövis (uöv.), több növény neve : 1. Gle-
ditschia, Ma(/!/((l, Mespilus, Paliurits, Zizyphus.

Krisztusvirág (növ.), 1. Helléboriis.
Kritenchima (nOv), 1. Koleochima.
Kritérium (gör.), ismertet jel, rossz szóval

:

ismérv, ami n gondolkodás vahimely tárgyát
minden mástól megkülönbözteti, tehát azt felis-

merhetvé teszi. A K. negatív, ha meglétébl
valaminek a nemlétére, pozitív, ha meglétébl
valaminek a létére következtethetünk. A K. fo-

galma fontos a logikában ; itt egyetemesen kér-

dezem: mi az igazság K.-a? v. részlegesen: mi
bizonyos meghatározott igazságok K.-a ? Logikai
gondolkodásunk mivoltából folyik, hogy az ellen-

mondás nem fér meg az igazsággal ; az ellenmon-
dás tehát negatív K.-a az igazságnak ; amil>en
ellenmondás van, az nem lehet igaz. Megszoktunk
formai ós anyagi K.-ot megküiönböztetni ; amaz
a gondolatoknak egymással való megegyezése

;

emez a gondolatnak a dologgal való egyezése.
Krith (gör. a. m. árpaszem, kis .süly), igy

nevezte Hofmann A. V. német kémikus a 0« li-

mérsékleten és 760 mm. nyomás alatt mért, más
szóval a szabályos térfogatú 1 liter hidrogén-gáz
súlyát, melyet a gázok térfogatsúlyánál egy-
ségül használt.

Kriti, új-görög neve Kréta (1. o.) szigetének.

Kritias, athéni államférílú régi elkel család-

ból, a szofisták neveltje, de akit tehetségéért
Sokrates is kedvelt. Nyughatatlan becsvágyában
arisztokrata létére 411. segített a 400-ak ural

mának megbuktatásában, kieszközölte a szám-
zött Alkibiades visszahívását, de ennek máso-
dik bukása után maga is számkivetésbe ment.

Midn Lysandros Athént elfoglalta (404) és 30
elkelt hízott meg a város kormányzásával, K.
is közéjük került s volt e zsarnokok közt a leg-

tekintélyesebb, de a legkünéletleuebb és leggyü-
löltebb is, kinek halála a Thrasybulos ellen ví-

vott pártharcban (403) nagy örömet keltett a
demokraták között. Mint költ, szónok, történet-

író ós íllozófus is nevet vívott ki, de ránk csak
néhány verstöredéke maradt. V. ö. Bergk, Poetae
lyrici Graeci.

Kriticizmus (gör.). Kant terminológiájában

jelenti a filozófiának azt az eljárását, mely szerint

mieltt a világ filozófiai megismerését megkisór-
tenk, elbb az ismeretert vizsgáljuk, hogy meg-
tudjuk, mely erkkel rendelkezünk e feladatra,

meddig terjed ez erk köre, mely határok eltt
kell megállnunk. Amely filozófia ezt az elz
kutatást mellzi, az Kant szerint dogmatizmus,

úgy hogy e szempontból az összes filozófiai rend-

szerek kritikaiakra és dogmatikaiakra osztha-

tók. A tiszta ész kritikáj jelenti tehát, hogy itt

magát az észt teszik kritika tárgyává.

Kritika (gör.) a. m. bírálat,To^z szóval iieszet

:

tények, cselekvések, adatok, föltevések megítélése

bizonyos szempontokból, határozott elvek alapján.

Az adat-kritika az állított tényeket hitelességük

szempontjából bírálja, ilyen a történelmi és a filoló-

giai K., a tényekre és cselekvésekre vonatkozó K.

inkább azok helyességét teszi vizsgálat tárgyává,

pl. morális v. tudományos vagy esztétikai tekin-

tetben. K. néven kiválólag a malkotások (iro-

dalmi mvek, képzmvészeti, zenei alkotások)

bírálatát, vagyis a mkritikát értjük, melynek
célja az alkotás jelességeit és fogyatkozásait ki-

mutatva a közönséget ti'ijókoztatni. a szerznek
ós a közönségnek ízlését, tudását fejleszteni. En-
nek is megvannak a maga határozott, de nem egé-

szen változhatatlan törvényei. E törvényeket az

illet mvészet v. tudomány elméletei (pl. apoetika,

retorika, tudománytan, módszertan stb.) igyeksze-

nek nyilvántartani ós tovább fejleszteni. Az elvek
érvényére jó ideig az a felfogás uralkodott, hogy az
elmélet egyszersmiudeukorra szóló K.-i elveket

állapíthat meg. Ez volt a dogmatikus és törvény-

hozó K. kora, mely rendszerint a maga korának
ízlésébon és felfogásában elfogulva diktált szabá-

lyokat költnek és írónak, melyeket egy-egy újabb

lángész vagy egy újabb kor szelleme minduntalan
áttört. E miatt a K. ellen sok kifogás merült M.
8 a tapasztalatokon okulva a K.-i dogmatizmus
mindjobban háttérbe szorult s az a fölfogás tört

utat magának, hogy a K. nem állíthat fel apo-

diktikus szabályokat s mivel tételei csak az ed-

digi irodalmi, költi, vagy mvészeti gyakorlat-
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ból lehetnek csak elvonva, azért új irodalmi vagy
mvészeti fejleményekkel szembennem lehet Itólö

szerepe, mert könnyen igaaágtalan lesz, hanem
csak megfigyel, regisztráló szerepre van joga.

E felfogásból termett az ú. n. deskriptív K. fo-

galma is, mely szerint a bírálatnak nem a mú
értéke felett kell ítélnie, hanem csak természetét,

sajátságait leírnia és számba vennie. Ez a fel-

fogás tisztán elméleti szerepre szorítja a K.-t és

ép ezért egyoldalú. (L. Skepticimus.) Újabban

impresszionista, szubjektiv, lírai K. neve alatt

még egyoldalúbb törekvés jelentkezik, mely a

kritikát a mvészet köréhez közelítve, pusztán a

bíráló egyéni impresszióinak mvészi összefogla-

lását tzi ki célul. Kritikai fnek mondjuk, ki a

tudományban, mvészetben, p<ilitikában stb. nem
alkotó szerepet visz, hanem küJönös kedvvel, arra-

valósággal raá^ok alkotiisait bírálja. Kritikus,

bíráló (rosszul: itósz), többnyire mbíráló, aki a

mvészet termékeit bírálja.

Kritikai Lapok, 1. irodalmi folyóirat, meljmek
megindítását még 1H26. elhatározta Kisfaludy

Károly és köre ; megindult 1831. Bajza József

szorkosztésé'ben idhöz nem kötött fíizetekl)en.

1836-ig összesen hét füzet jelent nie<r Pesten. —
2. Á'., tudoraányos, szépirodalmi és mvészeti kri-

tikával foglalkozó folyóirat, szerkesztette Riedl
Szende. Megjelent havonkint kétszer Pesten, 1862
márc. 1-töl 1863 ápr. 26-ig, összesen 35 szám.

Kritikus (lat.) a. m. döntó, válságos, veszélyes

;

pl. K. napok, pillanat stb. — K. továbbá a. m.
bíráló, l. Kritika.

Kritikus állapot. Ha folyadékot zárt csben
hevítenek, a folyadék srsége folyton klsobbo-

dik. a telített gzé folyton nagyobbodik ; végre
bizonyos hmérsékleten, az ú. n. kritikus tempe-

raturán (1. Folyósítás) a folyadék és telített gze
között a különkség teljesen megsznik, a folyadék

határfelülete eltnik. .A. kétféle állapot helyett

egy.séges állapot áll be : a K., amelyen a meg-
felel nyomást kritikus ni/omásnak, az elfoglalt

térfogatot kritikus térfogatnak nevezik.

Kritikus hmérséklet, 1. FolyósÜás és Gázok
folyósítása.

kritikus kor, a klimakterium kora, 1. Klimak-
terium.

Kritikus napok, 1 . orvostudományi értelem-

ben Hzok a napok, melyekon a betegség krizise

várható. Tüdógyuladásban régi — téves — hie-

delem szerint az 5, 7, 9 és U-ik napja a beteg-

ségnek kritikus. — 2. K. az idjárás szempont-
jálKJl. 1. FaW.

Kritikus nyomás, 1. Kritikus állapot.

Kritikus pont. a grafikus ábrázolásokban a
kritikus temixTaturt^nak megfelel pont.

Kritikus sebesség. Ha az elektromosságmeny-
nyiségének oj^^ységét az elektromágnesi ós elek-

trosztatikiii rendszerben kifejezve, a kett viszo-

nyát képezzük, hányadosul a fény sebességét kap-
juk (3(X),0()0 km. mp.-ként). Ugyanezt az értéket,

vagy ennek négyzetét kapjuk, ha az áramers-
ség, potenciál, ellenállás stb. egységét használ-

uk fel ugyanolyan módon. Ezt az értéket nevez-
ték ol K.-nek.

Kritikus temperatura (kritikus hmérsék-
let), 1. Folyósítás és Gázok folyósttása.

Récai Xan Letrihma. XII. UH.

Kritikus térfogat, 1. Kritikus állapot.

Kritios, görög szobrász Athénben a Kr. e. V. sz.

els tizedeiben. Társával Nesiotessel együtt ké-

szítette el a zsarnoköl Harmodios és Aristogei-

ton szolx)rcsoportját, melyet -^Tö. Kr. e. az athéni

Keramaikosban állítottak fel, pótlá.sául annak az

emlékmnek, melyet Antenor készített és Xerxes
elrabolt. A K. és Nesiotos-alkotta szoborcsoport-

nak jó rómaikori márványmásolatát a nápolyi

Museo Nazionale-ban rzik.

Kritolaos, peripatetikus íllozófus, ki Kamea-
desszel és Diogenesszel ama híres filozófusi kül-

döttséghez tartozott, mely 156. Kr. e. megjelent

Rómában és ott nagy hatást tett. Mveibl semmi
sem maradt fenn.

Kriton, Sokrates egyik tanítványa, ki fogoly

mesterí'ért váltságdíjul felajánlotta egész va-

gyonát s akirl jutalmul Plató egyik szép dialó-

gu.sát nevezte el. Fia, Kritobulos is tanítványa

volt Sokratesnek.

Kriva, kisk. Á^^'a vm. vári j.-ban, (i9io)622 tót

lak. ; vasúti megállóhely, u. p. és u. t. Dluha.

Kriváosy József, ezredes, szül. Szeposolaszi-

ban 1825.. megh. Budapesten 1903 okt. 31. A ma-
gyar kir. testrségnél szolgált, de a szabadságharc

kezdetén hazajött s a honvédok közé lépett. 1848
szept. 14. a tüzérséghez osztották be s nemsokára
Komáromba küldték tüzérparancsnoknak. Márc.

23. rnagy, az augusztusi kirohanás után pedig

alezredes lett. A kapitulációt mindvégig makacsul
ellenezte s annak megtörténte után sem lépett

le a forradalmi térrl ; belekeveredett a May-
Mack-féie összeesküvésbe, mely tettéért halálra,

kegyelem útján pedig várfogságra ítélték. 1860.

az olasz hadseregbe lépett ezredesi ranggal, de

1863. nyugdíjazták. Mve: Göraei és Klapka,
vagy az 1848—49-iki önvédelmi harc (Budapest

1881).

Krivádia, kisk. Hunyadvm.potrozsényi j.-ban,

(1910) 306 oláh és magyar lak. ; vasúti állomással,

táviróhivatallal, u. p. Merisor. K. mellett hatalmas
római rtorony áll, mely a Potrozsény eltti Boli-

várról (Csetatye Boli) a Vulkán-hágónak vezet
út rizésére volt hivatva. K. közelében szép

mészsziklák, vízesések s egy csontbarlang (Piatra

Pojeni) is vannak.
Krivaj, adók. Pozsega vm. novskai j.-ban,

(1910) 458 horvát és cseh lak. ; u. p. és u. t. Li-

povljani.

Kriván, 1. a Magas-Tátra legnyugatibb csúcsa

Liptó vmogyében, 2496 m. magas. A Koprova-
völgytöl keletre emelkedik, Podbanszko felöl öt

óra alatt megmászható. Elször Frigyes Ágost
szász király mászta meg 1840., a csúcson en-

nek emlékére emelt obeliszket magyar fölirata

miatt a tótok lerombolták. — 2. Kis-K., 1.

Fátra, 1.

Kriván-Fátra, 1. Fátra.
Krivány, 1. kisk. Sáros vm. héthársi j.-ban,

(1910) 960 tót és magyar lak. ; vasúti megállóhely,

postaügynökség, u. t. Héthárs. — 2. A'., Gyet-
vához tartozó telep Zólyom vm. nagyszalatnal
j.-ban, (1910) 763, legnagyobbrészt tót lak. ; vasút-

állomás, posta és táviróhivatallal.

Krívic, félelmes északkeleti szél Romániában,
amely nem ritkán 20—25*-os hidegben lökésszer

«>
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rohamokban jelentkezik s egész a Balkánig ter-

jed.

Krivicsok, szláv néptörzs Oroszországban, a
polocsánok egyik ága a Volga fels folyása, az Oka
és Dnyepr közti területen. Fhelyük Szmolenszk
volt.

Erivina (Cervena), község Bulgáriában, a
Jantra folyónak a Dunába torkolása mellett.

1810 szept. 7. itt gyzték le az oroszok Kamenszki
vezetésével a Kusane Ali parancsnoksága alatt

lev törököket.

Krivi Put, adó- és polit, közs. Lika-Krbava
vm. zenggi j.-ban, (i9io) 26öl horvát lak. ;

posta-

hivatal, u. t. Brinje.

Krivoj-Rog, orosz város Herszon kormányzó-
ságban és kerületben, ott, ahol a Szakszagan és

Ingulez folyók összeömlenek. Vasúti elágazási

pont a Jekaterinoszlav-Dolinszkaja fvonalon,
melybl itt a Krivoj-Szakszagan szárnyvonal
szakad ki. Lakóinak száma 10,000; gazdag
vasbányája (vasércében a tiszta vastartalom
65— 69°lo) évenkint 10 millió pud vasat termel.

Krivoscsekovo, falu Tomszk orosz-szibíriai

kormányzóságban, az Ob jobbpartján, az Ina tor-

kolata közelében. Az Ob folyón itt 1110 m. hosszú
hld van, amely a nagy szibíriai vasút nyugati
vonalát összeköti a középszibíi-iai vonallal.

Krivosije (Crivoscie)^ a Dinári-Alpoknak Her-
cegovina, Montenegró és a Bocche di Cattaro közt
lev része Dalmácia D.-i végében. Karsztos, fát-

lan, kopár terület, dolinákkal, amelyek a vizet

elnyelik s fönn alig lehet vizet találni. I^egma-
gasabb pontja az Orijen (1898 m.). Nehezen jár-

ható út vezet át rajta Eisanóból Dragalj várába.

A szerb eredet lakosság kiváltságai folytán az
általános katonai kötelezettség alól föl voltmentve
egy ideig s amikor ezt 1881. törölték és be akar-
ták sorozni ket, fölkelésben törtek ki, amely
Boszniára és Hercegovinára is átterjedt, de a lede-

nicei és orahovaci ütközetekkel (1882) és Dragalj
bevételével véget ért.

Kriz (Eens), a legtöbb maláj népnél hasz-
nált, fleg Jáva szigetén készített, mintegy fél-

méter hosszú, kétél trkés, melynek markolatát
és hüvelyét mvésziesen díszítik. A penge barna,
meteoritvas, finom damaszkszer munka, mely
vallásos szertartások közben készült. V. ö. Gro-
neman, Der Kris (Leiden 1910).

Kiii, adó- és polit. közs. Belovár-Körös vm.
cazmai j.-ban, (1910) 1005 horvát és szerb lak.

;

posta- és táviróhivatal.

Kriza (Krissa), ógörög város Fókiszban, Del-
fltöl Ny.-ra, a K.-i öböltl 1»/, órányira, a mai
Krüszo falu mellett. Lakosai megsarcolták a
Dülflbe zarándoklókat, ami okul szolgált az ú. n.

l. szent háborúra, mely K. teljes elpusztításával

végzdött (585 Kr. e.).

Kriza János, költ, unitárius püspök, szül.

Nagyajtán (Háromszék vm.) 1811 jún. 28., mogh.
Kolozsvárt 1875 márc. 26. Székely faján oda-
adó szeretettel csüngött s népköltési gyjtemé-
nyével, maradandó emléket állított a székelység
szellemi életének. Papi tanulmányait Kolozsvárt
végezte sitt, mint ju olvasó-társaság buzgó mun-
kása, megindította a Viola, késbb Ecmétty c.

folyóiratot. 1835—36-ig külföldi tanulmánjrútja

után Kolozsvárt unitárius lelkész lett. Már abban
az idben írt az Athenaeumba verseket, 1839.
pedig kiadott egy JRemény c. zsebkönyvet, mely-
nek javarészét ö írta. Mivel egyházi hivatala,

melyben fokozatosan emelkedett a sznperinten-

densségig (1861), mind jobban elvonta a költé-

szettl, 1843-tól kezdve elhallgatott és szabad ide-

jét a székely népköltési emlékek gyjtésére for-

dította. 1861-ben megindította a ma is virágzó
Keresztyén Magvet c. egyházi és tudományos
szakfolyóiratot. Erdemeiért az Akadémia és a Kis-

faludy-Társaság tagsági oklevéllel (1841., illetve

1861.) tüntette ki. K. eredeti költeményei, me-
lyek Kovács Jánostól összegyjtve 1894. jelen-

tek meg a Kisfaludy-Társaság kiadásában (K,
költeinmyei) legnagyobbrészt dalok; egyszer,
szívhez szóló hangjukon megérzik a népkölte-

mények naiv bája. Szerelmi dalai közül több
átment a nép ajkára ; katonadalai a székely nép
melankóliáját szólaltatják meg. Legnagyobb ér-

deme K.-nak mégis a székely népköltési termékek
összegyjtése. Már ifjú korában gyjtögetett,
1843-ra elfizetést is hirdetett, de pártolás híján

gyjteménye akkor nem jelent meg, úgy, hogy
Erdélyié megelzte, s csak 1863. látott napvilágot
Mikó Imre gr. költségén Vadrózsák címmel. B
gyjtemény, amely a magyar közönséget a szé-

kely balladák egész tömegével ismertette meg,
korszakalkotó jelentség. Maga a gyjtemény
a közölt versek megválasztására és értékére nézve
mintaszer s a székely kiejtés szerint közölt szö-

vegek az esztétikai és folklorisztikai értéken kí-

vül nagy nyelvészeti értéket is biztosítanak a
kötetnek. A II. kötet anyaga kéziratban maradt.
A Vadrózsák szövegét b jegyzetekkel és ma-
gyarázatokkal 8 terjedelmes bevezetéssel közre-

bocsátotta újabban (1913) Sebestyén Gyula a Kis-

faludy-Társaság Népköltési Gyjteményében.V.ö.
Gyulai Pál, Emlékbeszédek -.Szász Károly, Em-
lékbeszéd K. fölött (Akad. Ért. 1876); Kovács
János, Kriza-Album (1892); Versényi György,
K. emlékezete (Bud. Szemle 1912).

Kriza-kódex, magyar nyelvemlék 1532-böl. Ti-

zenhatodrét alakú kis háitya-kódex, meglehets
ügyesen rajzolt és csinosan festett kezdöbetülikel

és cifrázatokkal. Az els lap kivételével egy kéz
írása, Garay Pál dömés szerzetesé, ki az utolsó

lapon olvasható följegyzés szerint 1532. írta. Tar-

talma : imádságok. Nevét Kriza Jánosról veszi,

mert az 6 révén jutott az akadémiai könyvtár bir-

tokába. Kiadta ós röviden ismertette Voíf György
(Nyelvemléktár, II. köt.). V. ö. Zolnai, Nyelv-
emlékeink a könyvnyomtatás koráig (1894).

Krizaminsav (chnjsaminsav), l. Aloesac.
Krizanic (ejtsd: —asanics) (r//ó>"(7?/, a legrégibb pán

-

szláv író, szül. Dubica környékén, Boszniában

1617., megh. Oroszországban 1676 után. Kato-

likus pap lett és Ivúniában Szt. Jeromos illir kon-

gregációjához tartozott. Pánszláv törekvései 1659.

Oroszországba vezették t, hol a szláv nyelvek
tanuünányozásával foglalkozott. 1661-ben isme-

retlen okból Tobolszkba, Szibíriába számzték.
1676. a szibíriai számkivetésbl visszatért. Szi-

bíriában több munkát írt, köztük egynagy mvet,
melybon Oroszország minden tekintetben való re-

formálását ajánlja ; továbbá egy könyvet a val-
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lásfelokozetekról. A nyelvészet történetóbon ki-

válóan érdekes összehasunlitó szláv nyelvtana,

melyet 1(565. irt. Munkái csak újabb idben jelen-

tek meg nyomtatásban Moszkvában 1859—60,
KfsíJonov P. kiállásában t.

KrizaniI a. m. chr;/!<it)iüin 0- o-)-

Krizantémnm (nov), 1. Vhrysntdhemum.
Krizantémnm-rend, 1. Ckrysuyühemum-rend.
Krizarobin, 1. Chnisarobin.
Krizatropasav nhrijsíUropasav), 1. Atropa.
Krizaarein (chn/sdnrein), 1. Tropeolin.

Krizazin (chnisazin): C,^H,(OHV.Ü,. Vörös-

l'ftnia. lí»l— 192«-on olvatló tk. Elállítására

tiiirovoi;yiilt>t«'t: n tetranitrokrizazint vagy kri-

:i:tui)isai'at rwlukálják hidrokrizamiddá, melyet
.^alótromossawal, majd HlkohoUal fzve K.-ná
nlnkitanak.

Krizba. nagjk. Brassó vmejíj-e alvidéki j.-ban,

(lyii) 1S97 majn'ar és oláh lak., postahivatallal,

II. t. Földvár. Lakói virágzó gylimölcstenyész-

tLst úznok s kivitvlo Németországba jelentékeny.

A kt'Zst'iítAl K\y.-ra emelked Várhegy (1106 m.),

n'.olyni'k tt<tojon a hajdani novezt»tes vájr nyomai
niéjr látszanak, érdekes kiránduló hely.

Krizeleíantin (gör.) a. m. aranyból és elefánt-

csontból való. L. Aranyelefántcsontmüvészet.
Krizén (chrysen): C,jH,„ a köszénkátrány-

ban fordul el, mely krómsawal oxidálva krizón-

kinonná: C,fH,jOj alakítható.

Krizcolin (chryseolin), 1. Tropeolin.
Krizevacki Kraljevac, adók. Belovár-Körös

vra. körösi j.-ban, (isio) 858 horvát és szerb lak.,

u. p. és n. t. Roviéce.

Krüevci (Körös), sz. kir. város Belovár-Körös
vra.-ben, a Glogovnica folyócska mellett, (i9io)

;st<i7 >ii>rvát, szlovén és német lakossal. Gör. kat.

káptalan, a járási szolgabírói hivatal,

^ „ -ag, kir. kíiziciíyzvség, adóhivatal és

ponzügyórség - van kir. mezgazda-
sági ^ erdészt i zi>te (földmlvelési iskolá-

val kapcsolatban), borászati vándortanítója, fa-

árt^ íryára, vasúti állomása, posta-, távíró- és tele-

li. K. régi város, meljTiek els ke-

mploma 1090. a Szent kore.sztnek szen-

: . n neve Krizevci). 1257-ben sz. kir.

\ ,;r "tt. 1299-ben itt tartották az els
h( nat 1

:

t. melyen Károly Albert her-

<'<'L'<>t III. I
; 'ben Horvátország királyává

v.ilasztottaK r.ifg. I32i-ben ismét itt ülésezett

az orszáirL'7»-iiI«'s, 1397 febr. 27. pedig itt tartatott

:'í'.s», melyen Laczkfy Istvánt

rák. 1405-ben megersítették
.» ./.o.ii - =-mét országgylés volt

itt, 1558. 1 törökök elfoglalták a
V <'•"-»

1 ..,...,, ,.asa ostromolta, de vere-

vodett. 166t-l)en pálosok telepedtek itt

-iiimáziumot alapítottak és 1786-ig tar-

ti zk'xitak itt. K. székhelye volt Körös vármegyé-
nek (.1. 0.}.

Krizic, adók. Belovár-Körös vmegj'^e belovári

j -ban, (1910) 377 horvát lak., a. p. Ivanska, u. t.

Belvár (Bjolovar).

Krizik-féle vasmag. Az elektromágnes vas-
niaü-ját nem minden helyzetében húzza be magába
egyenl ervel. Sok esetben kívánatos, pl. ív-

lámpák szabályozó szerkezetében, hogy ez a vonzó

erö egyenletéé legyen. Krizik készített oly ket-

ts kúpalakú vasmagot, melynek közepe legvas-

tagabb, két vége felé pedig kúposán vékonyodik.
Krízis (gör.) a. m. válság. 1. Az orvosi mnyelv-

ben valamely lázzal járó betegség gyors megsz-
nése, aminek legfontosabb jele, hogy a láz 12—36
óra alatt megsznik. A K.-sel végzd betegségek
rendesen akut módon, gyakran rázó hideggel kez-

ddnek. Legszabályosabb a K. lefolyása a croupos
tUdgyuIadiásnál és a visszatér láznál (febris

recurrens). A láz alábbszállásán kívül a K. egyéb
tUnetei : b izzadás, mély álom, amelybl a beteg

kipihenve ébred fel, a láz alatt szapora pulzus rit-

kábbá, erösebbó válik, a vizeletbl b húgysavas
üledék válik ki. A húgyanyag a K. eltti és utáni

napokon a vizeletben felszaporodik, a K. alatt

megkevesbedik. Néha a K. bevégzódése 24 órá-

nál több idt igényel : tartós K. A K.-t néha szo-

katlan hemelkedós, esetleg rázó hideg és más
aggasztó tünetek elzik meg : perturbatio crifica.

Ha a K.-es höalábbszállásnál, mieltt a hmérsék-
let a rendes fokra esnék le, újabb hemelkodés
következik be és a K. csak azután válik teljessé,

megszakított K.-röl szólunk. Ha a K. kezdeti tü-

netei után újabb tartós höemelkedés észlelhet,

ál-K- ment végbe. — A régi vízgyógyászatban
K. az az állapot, mikor a bet«g a hidegvízbeavat-

kozásokkal «<betelt». Tagfájdalmak, bágyadtság,

ffájás, szédülés, néha láz voltak a jelei. K.-nek
számították pattanások ós furuncnlusok megje-
lenését is, melyeket persze a dörzsöléssel közve-

tített fertzés okozott. A K. volt a jele, hogy a
vlzkúrát abba kell hagyni.

2. K., a dráma szerkezetének eleme, a cselek-

vény ama pontja, mikor az egymással szemben
álló pártok küzdelme az egyik párt felé hajol.

Innen kezdve a mese gyorsan halad a megoldás,

a hs gyzelme vagy bukása felé.

3. A', közgazdasági értelemben, 1. Válság.

Krizko (ejted : krizskó) Pál, történetkutató, szül.

Beszterczebányán 1841 máj. 30., megh. Körmöcz-
bányán 1902 márc. 25. Közpályáját 1860. Kör-
möczbányán mint ág. hitv. ev, tanító kezdte.

1872. városi levéltámoknak választották meg,
mely állását 1877. a fszámvevi hivatallal

volt kénj^elen felcserélni. 1889-ben a levéltár-

noki hivatalt újra elnyerte. A körmöczbányai
városi gazdag levéltárban már 1861. megkezdte
kutatásait és száznál több, különféle kisebb-na-

gyobb cikket és munkát írt fleg tót, de amellett

magyar és német nyelven is. A körmöczi bánya-
kamara és grófjai c. mvét a M. T. Akadémia
adta ki (Budapest 1880).

Krizma (chri.'ima, chresam, gör.), faolajból és

balz.samból összovegjitett kenet, amely alkotó-

részekhez a keleti keresztények még mindenféle
illatszereket vegyítenek. A katolikus anyaszent-

egyház egyebek között a keresztség és bérmálás
szentségemek kiszolgáltatásánál, a püspökök szen-
telésénél, a kehely és kehel>tányérkák, a haran-

gok megáldásánál stb. használja.

Krizmapénz (chrismales denarii) neve tLunak

a pénzösszegnek, melyet az egyes egyházmegyék
plébániái a püspöki (.székesegyházi) templom sek-

restye-igazgatójának zetnek a püspök által nagy-
csütörtökön szentelt olajokért.
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Krizmatin (chrismatin, ásv.), a földi viasz

egy félesége. Kenöcsszerü, félig folyós anyag,

innen az elnevezése. Szagtalanul ég. Szón-, hidro-

gén- és oxigénbl áll. Wittlinben (Szászország)

karbonkorü agyagos homokkben fordul el.

Krizo .... (chryso . . . , gör). összetételekben

a. m. arany.

Krizoberill (chrysoberyll, ásv. ; 1. a Drága-
kövek cikk színes képmellékletén), rombos táb-

lák, többnyire hármas ikrek, amelyek teljesen hat-

szöges külsejek (alexandrit). Bentt kristályok,

vagy legömbölyödött szemek. Sárgazöld, üveg-

fény (emlékeztet a berillre; K. = aranyos

berill), átlátszó ; berilliumaluminát : BeAl^O^. El-
fordul: amflbolgnájszban Marschendorf mellett

Morvaországban, csillámpalában az Uraiban, grá-

nitban Haddam mellett Connecticutban; Stone-

ham és Canton mellett Maineban. Becses ékk
;

fajtái: alexandrit, sötét smaragdzöld, este gyer-

tyafénynél vérvörös ; elfordul Takovaja mel-

lett az Uraiban és Ceylon szigetén a homokban

;

cimofan, kékes, imbolygó csillogással, fkép ha
gömbölyre (en cabochon) van csiszolva; ha-

sonló a csillogó vagy opalizáló krizolit, a K.-

macskaszem, az orientális vagy igazi macska-
szem. A nemes K.-t a homokban találják Cey-

lon, Borneo szigetén, Braziliában. A zöld színe-

zést kevés krómoxid idézi el. A legnagyobb K.-t

Braziliában találták, súlya 8 kg.

KrizobuUon (gör.) a. m. aranybulla (1. o. és

Pecsét).

Krizofán (ásv.), 1. Holmesit.
Krizofánsav, 1. Ghrysophansav.
Krizoienin, 1. Ghrysophenin.
Krizofillum (níív.), 1. Öhrysophyllum.
Krizográiia {chrysographia,göT.),avanY- vagy

ezüsttintával pergamenre való írás. Az aranyos
betk különösen a X. sz.-ig voltak divatban, a
XI—XIII. sz.-ban gyérebbek, a XIV. sz.-tól kezdve
egész a XVI. sz.-ig ismét nagyon kedvelték.

Krizoidin (chrysoidin) a. m. diamidoazobon-
zol. Pamutfesték, azonkívül br- és zsiradékok

festésére is használják. Sárga, ú. n. chamois-
színezeteket ad.

Krizoidok (chrysoidok) a. m. krizoidinek, 1,

Krizoidin.
Krizoin (chrysoin), 1. Tropeolin.
Krizokalk [chrysocal, chrysochalk), a bronz-

hoz és tombakhoz hasonló ötvények. Kétféle össze-

tételthasználnak: a keményebbik 905 rész vörös-

rézbl, 7*9 rész cinkbl ós 1*6 rész ólomból, a
puhábbik 95 rész vörösrézbl ós 5 rész ónból áll.

Színe az aranyóhoz hasonló, leginkább megara-
nyozandó csecsebecsék készítésére használják.

KrizokoUa (chrysocolla, &sv.), víztartalmú réz-

szUikát (CuSiO,-|-2a.O). SzUöded v. vesóded,

zöld- V. kékszín amorf halmazokban és mint be-

vonat terem ; néha pszeudomorfozák alakjában
más ásványok után. Gyakori kísérje a rézércek-

nek, nevezetesen pedig a malachitnak, melytl
csak abban különbözik, hogy nem karbonát, ha-

nem szjlilíát, azért kovamalachit is a neve ; réz-

zöldnek meg kovaréznek is mondják. Termhelye

:

hazánkban Rézbánya, Szászkabánya, Moldova,
Moravicza, Szomolnok, Úrvölgy, Libetbánya. Na-
gyobb mennyiségben az Uraiban (Bogoszlovszk)

bogoszlovszkit néven ; Chile rézérctelepein ; Ba-
jorország : Kupferberg ; Szászország : Schneeberg,

Saida, Schwarzenberg ; Harz : Lauterberg ; Tirol

:

Schwatz ; Türingia : Saalfeld ; Anglia : Comwall.
Az Uraiban található s külön nevekkel, mint as-

perolit, deniidoffit, rézkék, megkülönböztetett ás-

ványok nem egyebek többé-kevésbbé tiszta K.-nál.

Limonittal vagyis barnavasérccel való keveréké-

nek rézcukorérc a neve. Ide tartozik még a dil-

lenhiirgit (Nassau), rézszurokérc, hepatinérc, pi-

larit, cianokalcit, somervillit stb.

Krizolit (chrysolith, ásv.), drágak, szebb fajta,

ú. n. nemes olivin, melyet másodlagos fekvhelyen
vagyis homokban, átlátszó legömbölyödött kris-

tályokban találnak Ceylon szigetén, Hátsó-Indiá-

ban, Fels-Egyiptomban és Braziliában. Sárgás-

zöld szín és neve annyit jelent, mint «aranyos

k». A hagymazöld színeket estéli smaragdnak
is szokták nevezni. Néha a prehnitet is K.-nak

mondják. Sorosan v. táblásán, ritkábban rózsának

s dombosán szokták megmunkálni. Értéke nem
igen nagy ; elég nagy, hibátlan darabokban sem
igen ritka. A kereskedésben ceyloni JST.-nak mon-
dott drágak sárgás-zöld szín turmalin ; a hamis,

vizes K. y. pszeudokrizolit nem egj'éb, mint mol-

davit ; az orientális K. v. sárgás-zöld krizoberill,

vagy sárgazöld szín korund ; a csillogó vagy
opalizáló K. ugyancsak krizoberill ; a szászországi

K. topáz. L. még Olivin.

Krizománia (chrysomania, gör.) a. m. arany-

düh, aranyéliség, pénzvágy, kapzsiság.

Krizomelán (ásv.), 1. Hercinit.

Krizopál, almazöldszín opál (1. o.).

Krizoprász (chrysopras, ásv, ; 1. a Drágakövek
cikk színes képmellékletén), világos-, ill. alma-

zöldszíníi, s.'íemcsés szövet kalcedon, mely szép,

kellemes színe s nagyobb darabokban való ritka-

sága miatt a drágakövek között is szerepel. Oly-

kor halvány kékes-zöld szín és szépen áttetsz

;

nikkeloxid festi zöldre. Különösen nagy becse

volt az ó- ós középkorban, ma már értéke nem
nagy, de az összes kalcedonok között még mindig

a legbecsesebb. Legfbb termhelye Szilézia, ahol

Frankenstein közelében(Kosemitz) a puha szerpen-

tinben ereket alkot, de ugyanott a vízmosásokban

kisebb görgetegek alakjában is elfordul. Hazánk-
ban Hunyad vm.-ben Brád mellett Ruda vidékén is

találni, továbbá Salzburg mellett a Stubachthal-

ban és Észak-Amerikában. Gyakran repedéses

;

köszörülés közben is gyakran repedések támad-

nak rajta, vigyázva kell megmunkálni. A keres-

kedésben az ú. n. éretlen ^.-nak mondott k
almazöldszín opál. A világosságon megfakul

;

nedves gyapotba burkolva vagy meleg nikkel-

u itrátoldttttal kezelve azonban színét lassan vissza-

nyeri.

Krizorin (chrysorin), 1. Musszirarany.
Krizotil (chrysotil), 1. Aszbeszt és Szerpentin.

Kriiovljan, adók. Várasd vm. ludbergi j.-ban,

(1910) 1066 horvát lak. ; u. p. Martljanec, u. t. Lud-
breg.

Krizovljanska Dubrava, adók. Várasd vm.
varasdi j.-ban, (löio) 694 horvát lak. ; u. p. ós u. t.

Vinica.

Krizsán Oyörgy, oláh néplázitó, lásd Hóra-
lázadás.



Krlzsna — 309 — Krohn

Krúsna, a Nagy-Fátra egyik legmagasabb
csúcsa (lö7ö m.). Obegy kenögM ENy-ra. Uptó,
Túrócs és Zólyom vármegyék határán.

KrjokoT, 1. Kremencttig.
Krk, Hziget, 1. Veglia.

Krka, dalmáciai folyó, 1. Kerka,
Knnann Dániel, ev. pQepOk, szül. Miasénben

(Trencsén vm.) 1663 aag. 28.. megfa. Pononyban
1740szept.l7. 1683-ban iUavaitanitóvolt, de innen
vnüv n rrtintt elúztók. 1684. moeóczi iskola-igaz-

~ : turoluki leikéez, atyja utóda lett 1690.

. ukxii egyházba költözött, honnan 1699. rövid

'A'-ii: tartó fogság után meneküluie kellett és

hufiázabb idt töltött kfilföldön. 1706-ban a bittsei

egyliáAertletiiek s a bajmócziból fenmaradt

egyháwkiiek szuperintendensévé választották.

1708—1709-ig PodhocBzky Sámuel birtokossal

a maeyar proteetáns egyház és az eperjesi fö-

I kében követségben járt a svéd király-

r i. t\ ! eV múlva Miavára került, ahol nagy-

mérvö irodalmi munkásságot fejtett ki. 1729-ben

eUenségei börtönbe vetették, ahonnan Frigyes

Vilmos közbe4járá8a dacára sem szabadult ki.

Mint teológia az (xtodoxia híve s a pietiz-

mui^nak nagy eUeosége volt. Mvei : Díssertatio

üieologica .Wittenberg 170-3); Aeta et conclosio-

nes ccoventus sen synodi Solnensis, Szepes-

VaraUylensis et nuper nostrae Rosenbei^rásis

(u. 0. 1707) ; Agenda eodesiastiea slavonica (tótul,

b. n. 1734, kiadásáról gondoskodott s elszóval
ellátta Ambrózy György) ; A keresztj'én tan ket-

ts kátéja (tótul, h. n. 1738). Bél Mátyással együtt
kiadta a tót bibliát (Halle 1722). Kéziratai is nagy
-zámmal maradtak, mint a Hangarica evangelica
> s a História ablegationis Daniells Knnann et

Samuelis Podhorszky ad regem Sveciae Carolnm
XII., melyet a Magyar történelmi évkönyvek és

naplók II. kötetében közöltek. V. ö. F(ü)ó, Rajzok

(1868) ; Zfilinszky M.. K. Dániel élete (Protestáns

Szemle 1891) : Mencsik F. és KImA J-, K. Dániel
életrajza (kiadott múve bevezetése 1894).

Krmpote, 1. adók. Lika-Krbava vm. zen^
j.-ban, (1^10) öl6 horvát lak. ; u. p. Krivi Put, il t.

Zengg. — 2. K., adók. Modros-Piume vin. drk-
venicai j.-ban, (i»io) 143 horvát lak. ; n. p. és n. t
Klenovica.

Kmdija, adók. Veröcze vm. diakovári j.-ban,

U910) 1016 német lak. ; n. p. Polje, n. t. Semeljci
Siroko Polje.

Kr^jak, adók. és i^. ModmS-Fíume vm. vojnicl

j.-ban, (1910) 1027 szerb lak. ; posta- és táviró-

hivatal.

KrnjeSevci, adók. Szerem vm. zimonyl j.-ban,

(1910) 1004 szerb lakossal ; u. p. Batajnica, u. t.

Opazova.
Ejmka-puska, az orosz hadsnegnek Kmka

fisUvesztor jvágaipuskamvesszabadalma szerint

hátultöltkké átalakított régi elültöltó puskái,

mdy^kri mostmarosak nét^üiy kelet-ázsiai csa-

pat van felfegyverezve.

Krnov, vároe, L Jágemdorf, 2.

Krobatin Sándor lovag, cs. és kir. táborszer-

nagy, közös hadügyminiszter, szül. Olmützben
1849 swpt. 12. 1869-ben tttzérhadnagy; 1896.
mint ezredes a hadügymimsztérinm 7. osztályá-

nak fnöke, 1903. tábornok és a következ évben

csoportfnök lett 190&-ben altábornaggyá lépett

elö, 19ia valóságos bels titkoe taaáosoe és tá-

borszonagy, 1911. a 14. tábori taradcezred talaj-

dtmoea, 1912 dec 12. pedig közs hadügyminisz-
ter lett

Krocein-narancs (croceinorange, poneeau
4GB). Griess 1878. állította el legelször ani-

linból és ^ naftolszulfoeavból. VöröesztnA por,

mely vízben narancssárga színnel oldódik, só-

savval sárgásbarna csiq^adékot ád. A gyapjút sa-

vanyú fürdben nanuussárgára festi.

Kpoceinsav, croceinsav: C„H,(OH)SO,OH.
^-naftoiból tömény kénsav batáisíára két izomer
szulfosav keletkezik : & K.é&A SchafferféU sav.
E két izomer savat Bayer és tsa kémiai gyár
dinátriumsÓLk segítségével 1881. különítette el

egymástól Ha a tömény kénsav ^-naftolra hoez-

szabb ideig hat, két izomer diszulfosav : R-sav és
Q-sav keletkezik, melyeket 1878. a höchsti fes-

tékgyár izolált külön-külön. E savak az azofes-

tékek elállításaszempontjából fontosvegyületek.

Krocetin, L Krocin.
Kioán, crocin, polychroU : C^H,.0„. A sáf-

ránban elforduló glikozida-szerú sárga festék.

Sárga, kevéssé édes, vízben, alkoholban bsége-
sen, éterben kevéssé oldódó por. Tömény kénsav-
tól elbb indigókék, majd ibolyaszinú lesz. Híg
savakkal fzve hidrolizál és d-glukóz mellett

krocetin : Cj^H^O, keletkezik belle.

Krocket, társasjáték, 1. Croquet.
Krodo, áilitólag a régi szászok bálványa. Goe-

lar városában ma is látható egy K.-oltár (1. az

w

A gxMiari Krodo-oltár.

ábrát), amely azonban valószínleg ereklyeszek-

rény, mely legfeljebb a XI. sz.-ban készült.

Krohn, 1. Július Leopold Fredrik, finn író,

költ és folklore-tudós (költi nevén: Suouio),
szül. Viborgban 1835 május 19-, megh. Helsing-

forsban 1888 aog. 28. Mint költ keveset alko-

tott, de az újabb flnn múköltésnek egyik számot-
tev képviselje. Az els képes lapot ílnn nyel<

ven szericesztette s a gyermekirodalomnak és

a finn történelemnek egyik buzgó munkása volt
Irodalomtörténeti nyomozásai és jeles történet-

földrajzi módszere, melyet a helsingforsi egyete-

men is eladott a fijm folklor»-tudományt kor-

szakalkotó lépéssel vitték elre. A flnn szépiro-

dalmat gondos mfordításokkal gyarapította. Pe-

tfibl is fordított. Egyik dala, a Hoki regéi cfmú,

Andersen után Irt rajzai, valamint a Kalevala
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egyik, K. által szerkesztett epizódja Kullervo

énekei címen, Vikár Bóla fordításában, magyarul
is megjelentek.

2. K., Kaarle Leopold, finn folklóré-tudós, K.
1. íia, szül. Helsingforsban 1863 máj. 22. A flnnós

összehasonlító néptudomány tanára a ílnn egyete-

men. Atyja történet-földrajzi módszerének kifej-

lesztésével a flnn néphagyomány kutatását szé-

les alapra fektette. Atyjának hátrahagyott ira-

tait bvítve kiadta ; ezek közül a pogány finnek

istentiszteletérl szólót dr. Bán Aladár fordítá-

sában a M. T. Akad. is közzétette (1908). K.-nak

különösen a Kalevala egyes tárgyaira vonatkozó
folklorisztikus értekezései becses új eredmények-
kel gazdagították a tudományt. Német folyó-

iratában : a Pinnisch-Ugrische Forschungen-ben
(1901-töl) a magyar néphagyományt is állandóan

a legszorgosabb figyelemmel kiséri. K. a nópköl-

tésbúvárlat nemzetközi szervének (Folklóré Fel-

lows) is ólén áll s e tudománynak egyik legki-

válóbb képviselje. A Kisfaludy-Társaság leve-

lez tagja.

Kroisos (Croesus, Krözus), Lidia utolsó ki-

rálya, Alyattes fla, akinek elbb uralkodótársa,

majd 563. utóda lett. Ephesost elfoglalta és a kis-

ázsiai görögöket adófizetivé tette; keletre is

egészen a Halys folyóig kiterjesztette uralmát.

Sardesben felhalmozott kincsei közmondásosak
lettek s alakját valóságos mithosz vette körül.

Midn sógorát, a méd Astyagest, a perzsa Kyros
megfosztotta trónjától (550 körül), K. a delfli

jóshelyhez fordult, s innen azt a választ kapta,

hogy ha átlépi a Halys folyót, egy nagy birodal-

mat fog tönkretenni. Erre K. tényleg átkelt a
folyón, de vesztére, mert Pteriánál vereséget

szenvedett s mieltt új ert gyíijthetett volna,

Kyros Sardesig elrenyomult s azt rövid ostrom
után elfoglalta ós K.-t megfosztotta trónjától (546),

de jól bánt vele ós haláláig tanácsosának tekin-

tette. A monda szerint elbb máglyahalálra ítélte

és a legyzött király már az ég máglyán állott,

midn K. kétségbeesésében ApoUonhoz segít-

ségért könyörgött, megemlékezve a nála járt

Solonnak mondásáról, hogy halála eltt senkit

sem lehet boldognak mondani. A hirtelen kitört

zápor a máglyát eloltotta ós a meglepett Kyros
kegyelmébe fogadta a trónjavesztett királyt.

Kroket, társasjáték, 1. Oroquet.
Kroki (franc, croquis), eredetileg festészeti

mszó 8 könnyed, elnagyolt vázlatot jelentett (1.

Croqids), újabban a hirlapírás is lefoglalta a maga
számára ós rövid, vázlatos, de színesen ós szel-

lemesen elmondott, rendszerint költött töiténo-

tecskót, csattanósan fogalmazott ötletet értenek
rajta.

Krokidolit (krokydolith), a rielteckit rostos, asz-

besztforma változata, indjgókék, átlátszó vagy
áttetsz, selymesfényü, igen rugalmasan hajlé-

kony; Dél-Afrikában az Oranje-folyó vidékén
nagy mennyiségben terem. A goUingi (Salzburg)

zaflrkvarc kék színét K. zárványok okozzák. A
griqtialandit nev sárgás-barna rostos ásvány,
amely a Doorn- és Griquastad-hegyoken Dél-

Afriká'ban fordul el ós mint tigrisszem drága-
knek is szolgál, kvarccal impregnált átalakult

krokidolit.

Krokna, község, l. Koroknya.
Krokodil v. krokodüm, 1. Krokodüusfélék.
Krokodilopolisz, ó-egyiptomi város, 1. Arsinoe.
Krokodil usbör, 1. Bör.
Krokodilusfélék (Crocodüia, Emydosauria,

Hydrosauna., áiiat, 1. a képimllékletet), a Csúszó-
mászók (Beptüia) osztályának egyik rendjo.Nagy-
termetíí, nagyjában gyíkhoz hasonló alakú, cson-

tos pajzsokkal fedett, hosszú, oldalt összenyomott
evezfarkú állatok. Elüls lábuk 5 ujjú, hátulsó

4 ujjú ; a hátulsó végtagjukon lev ujjakat úszó-

hártya köti össze. Fül- és orrnyílásuk elzárható.

Fogaik kúpalakuak, hegyesek, elül és hátul éles-

szélüek, gyökerük egyszer. Alsó állkapcsuk ne-

gyedik foga leggyakrabban a többinél nagyobb
szakítófog, mely a fels állkapocs mélyedésébe
illik bele. Még a nyakcsigolyák is bordásak. Szegy-
csontjuknak hátulsó vége nyujtványban folytató-

dik, amelyrl kis bordák emelkednek. Kereszt-

tájuk csupán két csigolyából áll. Szemeiknek a két

szemhéjon kívül pislogóhártj^ájuk is van ; orruk ós

fülük nyílását brlebeny zárja el. Nyálmirigyeik
nincsenek és bélcsövük a madarakéhoz hasonlít.

Szívük kétpitvaros és kétkamarás. Húgyhólyag-
juk nincs. Európa kivételével valamennyi föld-

részen, a forró égövi tájakon honosak. Kizárólag
vízben élnek, nevezetesen folyamokban, nagyobb
patakokban, édesviz és sós beltavakban, ingová-

nyokban, mocsarakban. Tojásaikat a szárazföldre

rakják és kiköltésükot a nap melegére bízzák.

Rendesen tömegesen élnek. Ragadozók. Ismertebb
nemeik : 1. Csrös krokodilusok v. gaviálok (1.

Gaviql). 2. Krokodilusok (Grocodüus), Afriká-

ban, Ázsia D.-i és DNy.-i részében, Eszak-Ausz-

tráiiában és Amerika trópusi részében honosak.
Nevezetesebb fajok a következk: Páncélos kro-

kodilus (Crocodilus cataphractus Cuv.), Afrika

keleti partjainak folyamait lakja Szenegáltól

Gabunig. A hegyesorrú v. amerikai krokodiltts

(C. acutus Gray) hazája Közép- és Dél-Amerika
és Kelet-India. A tarajos krokodilus (G. bipor-

catiis Gray) Dél-Ázsia vizeit lakja, továbbá Cey-

lont, Új-Guineát és Ausztrália É.-i partjait. A
nilusi krokodiltis (Crocodiltis nilotiais Laur.)

mintegy5—6 m. hosszúra n, sötét brouzzöldsztnü,

feketén foltozott, hasa szennyes-sárga. Afrika

minden nagyobb vízébon otthonos, fleg pedig a

nagy tavakban, de Egyiptomban már csaknem
teljesen kiirtották. A vizlien igen ügyes, a szára-

zon meglehets lassú. Látó és halló szerve igen

éles, de szellemi képességei meglehets korlátol-

tak. Társaságban él. Az embertl ugj'an fél, de
azért a vízben mégis nekiront. A párzás idején

ers mosusz-szagot áraszt. A nstény 20—90 lúd-

tojás-nagyságú tojást tojik s ezeket a homokba
rakja és lelkiismeretesen rzi. Mosusz-mirigyei-

nek váladékáért igen vadásszák ; húsa is ilyen

illatú, de azért a bonszülöttek megeszik, tojásait

fljiom nyalánkságnak tekintik ; egyik-másik test-

részét még most is gyógyszerül használják. A
régi egyiptomiak nagy tiszteletbon tartották. A
mocsári K. (C. paliistris Lesson) Indiában, Cey-

lonban és a Maláji-fólszigeten honos s a folyam-

torkolatokból a tengerbe is ellátogat. A tömpe-

orrú K. (Osteolamus tetraspis Cope) átmenet a

krokodilusok és az alligátorok között. Nyugat-





KROKODI

IUh.uullu^ yK^Tucodüus nüoticus ]jaur.). Term. nsgyá. '/m"^-

4. TOmpeorrü krokodilas (Osfenín»wo.t Mraipfa Cope). Term. nasryí. *!»•*

türokodOm-féUkt eikkhu.



S-FÉLEK.

5. C«nk«orni aUigátor (Attfiaior mifissipitiuü Dand.). Ten

6. Kinai alligátor (Alligátor sinensls P»nv.). Tcrm. nagyt '/jj-e.

/. I'Tp" KSjnl^tl ((.límnn pntpf'imfHf Cnv. . ItTni. 'i.ie\

ntti* nMXt Ujiino«»*





Krokodilus-folyó - 311 - Kromatikus

Afrikában ée Amerik&ban az Ogowe-folyóban él.

H. AllUiátorok (Allljrator). I. Alligátor. 4. Kaj-
máitok (Cftiman), l. Kajmán.

KrokodilTis-folyó, a lAmpopo 0- o) ©gyik for-

nisf<>!>( ij.'i.

Kr':- 1
' --int V. krokodüusr (Oursorius

aetj 1., iii»t>, a Gázlók rendjébe, a Lile-

^ ' > »...».w, madárfaj. Kicsiny, zö-

ynkú, meglehets ers,
4. ,. 1 . i. Háta. nyaka, melle és

knnnanytollai fekfU-k. a t(>l)bi részei fehérosszür-

k.k m.'llt' balvány-vörösboma. Lábai kékesszUr-

~za 22, számyhofisza 13, farkhossza 7 cm.

.1 Nilos környéke, továbbá Palesztina és

Kfii't-Afrika. Sajátszer fütyül hangja van, me-
lyet mindenki»r hallat, ha veszélyt érez. Rende-
sen ott tartódcodik, ahol krokodilasok élnek, mert
eledele egy részét a krokodilasok testérl és fo-

gai közül SK»di ki. A krokodilasok ösztön.«;zerü-

lo;r lu'm l)ántják, mert a reájnk kellemetlen éiös-

kiKlúktl szabadítja meg ket. Képük a régi egyip-
tomi maradványokon gyakran látható.

Krokodilns könnyek a. m. képmutató könnyek,
tett-tett részvét; ez az elnevezés maga pedig
onnan ored, mert a régi néphit azt tartotta, hogy
a krokívdilas, hogj' áldozatait közelebb csalja ma-
gahoz. kisgyermekek siránkozását utánozza, to-

váblíá, hogy a krokodilus ugj'anakkor, midn ál-

dozatait fölfalja, siratja is ket.
Krokodilusr (iiiat), 1. Krokodüusintö.
Krokoit vagy kallochrom (Asv.), vörös ólomérc,

egj'hajlású prizmák, többnyire szép csoportok-

ban ; lág}', jácintvörös-hajnalpiros, áttetsz, gyé-
mántfény. Ólomkromát PbCr,0^. Mállott gránit

kvarcoe ereiben galenit társaságában terem Bere-
zovszk, Mursinszk és Nisne-Tagilszk közelében az
Uraiban ; talkpalában Luzon-szigetén, Tasraaniá-
ban : m Bihar vmegyében és Moldován
Kni y vraegj'óben is elfordult.

Krokro (ung. craw-crair), Nyugat-Afrikában
elforduló brbetegség, a brben tömött, csomós
megvastagodások keletkeznek, amelyek utólag
ellapulnak, visszafejldnek.

Krokydolith, 1. Krokidolit.
Krolevec (ejt«d: kroijevec), az ugyanily nev járás

székhelye C.-^omigov orosz kormányzóságban, a
Szvidnaéíí Dobraja összefolyásánál, 15,000 lak.,

akik földmí voléssel és lenszövéssol, mint házi ipar-

ral, foglalkoznak.

Krolewiec. Königsherg poroszországi város
<1- o.) lengyel neve.

Kroll, Wilhelm, német klasszikus filológus,

szül. Frankensteinban (Szilézia) 1869 okt. 7.

189Í). rendes tanár lett a greifswaldi esyotemen,
1900. Münsterben. Tle való : Die Altertumswis-
senschaft im letzten Vierteljahrhundert (Jjeipzig

1905). Ö adja ki a Bursian által alapított ^iahres-

berichte nber die Portschritte der Altertumswis-
senschaft-ot s 1908 óta a Pauly-Wiasowa-féle
Realpncyclopaediát. Kiadta német konmientárral
Ciopro Oratorát (Berlin 1913). Megírta a Göschen-
gjüjteményben a klasszikus filológia rövid tör-

ténetét.

Krolopp, 1. Alfréd, gazdasági író, gazd. akad.

igazgató, szül. Nagyszombatbem 1872 jan. 25.

<^dasági tanulmányait itthon és külföldön vé-

gezte. A magyaróvári gazd. akadémián tanított

és 1900. a földmfvelésügyi minisztériumba osztot-

ták be. A földmív. minisztert több nemzetköxl
gazdasági szakoktatási kongresszuson képviselte.

1903—1910-ig a Gazdasági ismétl Iskola c. lapot

(a Néptanítók Ijapja mellékletét) szerkesztette,

1914 óta a Vadászlap s. szerkesztje, önálló mun-
kál : A Botrytis cinerea Pers. (1898) ; Bosznia-
Hercegovina mezgazdasági viszonyai (1903) ;

I/enseignement agrloole en Hongrie (Vörös Sán-
dorral. 1905) ; Az aprómarha tartása és nevelése

(1907) ; Adatok a Setariák összehasonlító ana-
tómiai vizsgálatához (1914).

2. K. Hugó, gazdasági Író, szül. Nagyszombat-
ban 1873 márc. 26. 1906-ban a debreczenl gazd.

akadémia tanára ; 1908. az Orsz. gazd. egj-esület

ós a Magyar mezgazdasági szeeztermelk orsz.

egyesületének titkára ; belmunkatársa a Közte-

leknek és szerkesztje a .Magyar Szesztermel c.

szaklapnak. Nag>'obb müve : Mezgazdasági ke-

re'ikedelemtan (2. kiad. 1906). 1910-ben Szenczen
munkapárti programmal orsz. képviselnek vá-

lasztották.

Króm ícAroín, chromium). Fémeselem. JeleCr,

atomsúlya 52,0. Szlnállapotban a természetben

nem fordul el, ércei közül legfontosabb a króm-
vask FeCr,0^; ritkább érce a vörösólomérc
PbCrO^. A berill, a smaragd és szerpentin króm
nyomát tartalmazza, hasonlóképen más szilikátok

is.Oxidjából szénnel való redukció útján készülhet.

Szürke kristályos fém. Nagyon nehezen olvad. Fs.

68. A levegn ers izzításkor is csak alig oxidáló-

dik. Sósav ée kénsav melegen feloldják. Vegyüle-

teiben kétféle pozitív gyökként szerepel. E gyökök
a kromo- Cr"? és a kromi-gyök Cr7 ; a K. továbbá

mint negatív savképz elem Is ösmeretes (króm-

sav, feltorómsav). Vegyületei, különösen a króm-
savak sói, élénkszínüek és fontos ipari jelent-

séggel bimak.
Króma (gör.) a. m. szín. — K. a zenéixn a. m.

kromatikus félhang vagyis az a távolság, amely
egy hang és ennek kromatikus (egy tt-tel v. egy
^vel való) módosítása közt jelentkezik, pl. c-cis^

d-des.

Krómacél, 1. Vasötvények.
Eroman, Kri^tian Frederik Vühelm, dán

tudós, egy hollandi hajós fla, szül. 1846-ban. 23
éves korában lépett a tudományos pályára. Jons-

trupban,a tanltóképzintézetben végezte eltanul-

mányait. 1877-ben doktori oklevelet nyert. Vor
Naturerkjendelse (Természetismeretünk) c. mvét
1882. a tud. akadémia az aranyéremmel tüntette

ki, 1884. a kopenhágai egj-etemen a bölcsészet

rendes tanára és az akadémia tagja lett. Müvei

:

Tánko-og Slaleláre (1882, 2. kiad. 1888) ; eladásai

a következ elmen jelentek meg : Om Maal og
Midler for den höjere Skoleunderwisning stb. (pe-

dagógiam 1886) ; Grundtrák of Sjáleláren (1889,

2. kiad. 1894). Irányán Kant hatása mutatko-

zik.

Kromatika (chromatika), a színekrl való tan.

Kromatikus (^cArama/íAtííjgör. a. m. színezett),

a zenében azt jelenti, hogy ^ymásra következ
félhangokban föl- v. leszálló (pl. hanglétra). Az
optikában a színes jelenségek megjelölésére hasz-

nálják (pl. K. polarizáció).
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Kromatikus aberráxsió, az a jelenség, hogy a

közönséges optikai lencsék a különböz szlnü su-

garakat nem egyesítik egy pontban, A lencse

ugyanis prizma módjára töri meg a sugarakat,

de a fehér fényben lev vörös sugarakat kevésbbé

téríti el irányukból, mint a többieket. Legerseb-
ben töretnek meg az ibolyaszín sugarak s ezek

a lenese mögött hamarább egyesülnek, mint a

többiek. A vörös sugarak egyesülési pontja leg-

messzebbre esik a lencsétl. Emiatt valamely

ernyn felfogott kép az erny helyzete szerint

sárgásvörös vagy kékesibolya szegély; a kép
nem éles. E bajon csak úgy lehet segíteni, ha
különböz anyagú lencséket kombinálnak, pl.

koronaüvegbl való gyjtlencse mögé flintüveg-

bl való, fele oly vastagságú szóró lencsét helyez-

nek. Az ilyen lencse színtelenít v. akromatikm
lencse ; az ezzel létesített kép színes szegély nél-

küli és éles kép.

Eromatikus billentyfisor. Már többen kísér-

leteztek a hangrendszer oly átalakításával, mely-
nél a 12 félhangra osztott oktávköz minden egyes
hangját, az alapskála mellzésével, egyenrangú-
nak tekintsék, úgy hogy a cisz hang pl. nem a c

hang módosítása, hanem azt nevezik (í-nek, vi-

szont a á = e a disz= f, stb. B kromatikus rend-

szernél tehát a zongora fehér és fekete billentyi

folytonosan, megszakítás nélkül váltakoznak.

Rohleder, Brleichterung des Klavierspiels ver-

möge einer neuen Einrichtung der Klaviatur und
eines neuen Notensystems (1792); Vincent, Dio
Neuklaviatur (1874) ; Hahn, Die Tonkunst c. zene-

lap (1876), valamint a magyar születés Jankó,
Eine neue Klaviatur (1886), kísérleteztek a K.
megszerkesztésével. Fleg Jankó (1. o.) zseniális

találmánya, a lépcszetes Jankó-klaviatura érde-

mel figyelmet.

Kromatikus jelek, ezek a zenei írásban a ^,

aK a ketts kereszt (x) s a ketts b|7. Hangok föl-

emelésére és lejebbítésére szolgálnak.

Kromatikus polarizáció, azoknak a szintüne-

ményeknek összefoglaló elnevezése, amelyeket a
kettsen tör anyagok mutatnak, ha poláros fény-

ben vizsgálják. L. Fénysarkítás, Ketts törés,

Konoszkóp, Kristályoptika.
Kromatin (chromatin), a sejtmagnak alkali-

kus festékekkel ersen színezd, apró rögökbl
és fonalkákból álló, gyakran hálózatosán rende-

zett alkotórésze. Bele van ágyazva a rosszul fes-

td akromatíkus alapanyagba. Vegyileg azonos
vagy nagyon közel álló a nuclein-hez.

Kromatipia (chromatipia), a lipcsei Kramer-
töl 1850 vége felé föltalált sokszorosító eljárás

könyvsajtón készült színes nyomatoknak porcel-

lán-edónyokre való átvitelére. A kromatipia útján

átvitt képek az egyéb olcsó porcellánfestmények-

nól jóval szebbek.

Kromatizmus (chromatismus, növ.), 1. Colo-

ratio.

Kromatofóra (chromatophora, gör.), számos
állat brében lev, festékszemocskékkol dúsan
megrakott sejtek neve. Mozgásukat, vagyis nyújt-

ványaik szétterülését és behúzódását az idejg-

rendszer .szabályozza, ezzel kapcsolatosan a K.-

sejtekkel ellátott állatok színüket meg tudják vál-

toztatni. Errl a tulajdonságukról különösen a

Lábasfejüek (Cephalopoda), bizonyos halak, rá-

kok és a kaméleon híresek. Az egysejt véglé-

nyeknél K. néven a testük belsejében lev színes

(rendesen sárga v. zöldszínú), különböz alakú
testecskéket értik ; élettani mködésük a maga-
sabbrend növények klorofilljávai egyezik meg.
K. a növényi sejt protoplazmájának egyik

alkotórésze. A K.-k apró, ersen fénytör plazma-
testecskék, melyek az embrionális sejtekben szín-

telenek és a sejtmag körül csoportosulnak ; ké-

sbb vagy továbbra is színtelenek maradnak, v.

pedig zöldre, vörösre, sárgára festdnek és esze-

rint megkülönböztetnek leukoplasztákai, kloro^
plasztákat és kromoplasztákat.
A leukoplaszták színtelen, többnyire gömböly-

ded, néha megnyúlt plazmatestecskék és ilyen-

kor bennük egy fehérje kristály van. Ha nap-
fény éri ket, megzöldiilnek, kloroplasztákká ala-

kulnak át, amint ez a földbl kiálló és megzöldült
burgonyagumón látható. Fiziológiai jelentségük
abban van, hogy a raktározó szövetekben az ol-

dott szénhidrátokat keményltöszemecskékké ala-

kítják.

Kloroplaszták (chloroplast) vagy klorofiUtes-

tecskék a zöld szín K.-k, melyek a napfény hatá-

sára a színtelen kromatofórákból képzdnek. A
Cormophytáknál és a zöld Thallophyták igen

nagy részénél ellipszis alakú, kissé összelapított

szemecskék, míg az alsóbbrend moszatoknál sza-

lag-, csillag-, lemez- stb. alakúak. Alapanyaguk
színtelen, szivacsos szerkezet plazma: a siratna,

melyben igen sok zöldre festett olajszer csep-

pecske, a granawQ-n. A zöld festanyag a klorofill,.

melyet alkohollal, acetonnal, éterrel, kloroform-
mal könnyen kioldhatunk a zöld növényi részek-

bl. Az ilyen oldat átes fényben smaragdzöld,
ráes fényben pedig a fluoreszkálás miatt vér-

vörös és benne nemcsak a zöld kloroflU, hanem
emellett még más festanyagok is, mint a na-

rancsvörös karotin és a sárga xantofill találha-

tók. A zöld kloroüllnak két alakját különböztetik

meg : a kristályosítható és amorf kloroíillt, mind-
kett igen bonyolult vegyület, de a vasnak bennük
nyomát sem találni, noha vas hiánya esetében a
növények nem zöldülnek meg.
A klorofill mennyisége a zöld növényi részek-

ben igen kevés : 1 m» zöld lomblevél csak 0"2—
l'O gramm kloroflllt tartalmaz. Az újabbi kuta-

tások szerint a klorofill kémiailag rokon az állati

vörös vértestecskék hemoglobinjával. Ósszel a
levelekben lev kloroplaszták felbomlanak, ér-

tékesebb anyagaik visszavándorohiak a törzsbe, a
levél elveszti zöld színét és a visszamaradó fest-
anyagoktól sárga, sok cukor jelenlétében pedig
vörösszinüek lesznek. A fenyfólók leveleiben

téhre a kloroplaszták megbarnulnak és tavasszal

újra zöldek lesznek.

A karotintól vagy a xantofllltl színezett kro-

matofórák íikromoplaszták{(AiTomo^\ü&i), melyek
vagy a leukoplasztákból vagy a kloroplasztákból

képzdnek ós ezektl vannak részben a virágok,

gyümölcsök különböz színei. Az anyagcserébeo
nincs szerepük, de annál nagyobb a biológiai jelen-

tségük, araennyibon ezek adják a viriigok színeit

és így a boporzást végz rovaroknak a virágok
már messzirl feltnnek.
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Kromátok. 1. Krótnsavak és sóik.

Kromatológia (gör) a. m. színtan.

Kromatoaxkóp, 1. KaJ^jdoszkóp.
Kromatózis (gör.), 1. ckronuAosis.
Kromát-pácok, 1. Pácok.
Kromatróp (gör., a. m. színjátszó), a bvös

lámpához tartozó moUékkéssttlék. Fakeretbe fog-

lalt, egymáH mögött álló két köralaká üveglap,

amelyekre élénken Hzínezett, sokszög, csilla^-

szerú stb. rajzok vannak festve. Fogantyú w?g6-

lyóvel a kt>t befeetott körlap oUentott irányú for-

gásba hozható, ami az ernyre vetített kép rajzá-

nak és szinezósének változatos módosulását idézi

eló.

Kromaa^lfilArMcA-A'., KrunUov Moravskijj.
város, K. mcrvakertlleti kapitányság székhelye a
R<^tiia balpaitjáo, (i9to)2106 lak., parautszövés-

!m1 és szénbányával, várromokkal, a Liechtenstein

hercegek kastélyával, akiknek családi sírboltja a
plébániatemplomban (X\' . sz.) van.

Krómavantorin. Az üveg magas hfoknál sok
krómoxidot képes feloldani, moly aztán lassú le-

hlés közben kristályos pikkelyek alakjában ki-

kristályosodik. Az ilyképen nyert zöIdszínQ üveg
csiszolt felületén fémfényú, csillámszerü pikke-

lyeket mutat és disztársíyak elállítására szolgál,

1. Avauíuriit. Avanturinüveg és Kristályos üveg.

Krómbr. K -nek nevezzük a krómvegyüle-
tekkel kioserzett brt, amelyet arról ismerhe-

tünk föl, hogy a vágási felület, nemkülönben
<^légeté8 után a hamuja zöldes szín. Jellemzi

zekét a bröket az aránylagos vizáthatlanság

es nagy szilárdság. Kellemetlen tulajdonsága a
krómfelsóböröknek az, hogy az izzadságból szár-

mazó nedvességet nem eresztik át. A K.-ök savak
hatásával szemben más bröknél érzékenyebbek,
miért is a K.-bl készített lábbelieket közönséges
cipfényezóvel, amely savat tartalmaz, nem sza-

bad fényezni, hanem ehelyett külön a K.-ök ré-

szére való fénymázakat használunk. A K.-öket

Schulze találta fel. A K. gyártása Amerikában
fejldött ki elször és manapság is Amerikában
készül a legtöbb K. A K.-ök gyártásánál kétféle

módszer szokásos, az egjriket egycsává?, a má-
sikat kétosávás e^árásnak nevezzük. Az egy-

oaávás eiiáráanál a bröket bázikns krómisók
oktotábm oaeroBS&k. Erre a célra pl. a követ-

knö Qeawtételfl só alkalmas: Cr (S0«) OH. A
kétosávás eljárás lényege az, hogy a kellké-
pen elkészített börpörét valamely savas kro-

mát oldatával itatjuk és azután a brt egy má-
sodik oldatba (innen az elnevezés, hogy «két-

Gsávás eljárass), amely valamely redukáló anya-
gottartalmaz, mártogatjuk. Ilyen redukáló anyag
pl. a nátriumtioszulfát. Ilyenkor a kromá-
tokból bázikus krómsók keletkeznek, amelyek a
bórt C8»zik. A savak teljes lekötése végett az
els mosóvízbe boraxot szoktak tenni. Megjegy-
zend, hogy a krómmal cserzend bröket elze-
tosen a pikkel-lel, t. i. kénsavat és konyhasót
tartalmazó oldattal pácolni kell. A krómcserzési
eljárást manapság csaknem mindenfajta brre
tudják alkalmazni. Uyen brök a hajtóezíjjak,

talpbrök, ütö-gépszijak, varrószijak. pneuma-
tik-brök, blank- és nyerges brök, különböz
krómos borjü bórök, pl. boxcalf, boximitáció, borjú-

kitt, borjúszatin, krómos marha-felsbrök, kró-

mos lóbrök, krómos kecske-, chevreaux-, bá-

rány-, birka-, juhbörök. A K. lehet fekete vagy
színes.

Krómdnnóber, I. ólomkromátok.
Krómcsillám (i*v.), a fuchsithoz hasonló csil-

lám; körültx'lül 6*/o krómoxidot tartalmaz. Ide

tartozik az avalit is, amely Belgrád mellett az
Avala-hegyen.tlnom pikkelyek alakjában.a k\'ar-

citban fordul el.
Kromerii, város, 1. Kremsier-
Krómiekete, kékfa-kivonattal és krómsavaa

káliummal gyapjún v. gyapoton elállított fekete,

Krómilaorid, kromifiuorid: CrF, keletkezik,,

ha kromibidroxidot oldunk íluorhidrogénsavban.

Nyolc molekula kristályvízzel sötétzöld. Igen ál-

landó kristályokat képez. Vízben könnyen oldó-

dik, hevítésnél vizet veszít és nehezen oldhatóvá
válik; magas hmérsékleten szublimál. Ketts
sóit pácok készítésére használják, melyek a szö-

vetfestészetben és kartonnyomásban nyernek al-

kalmazást.
Krómgránát, l. Gránát és Uvarovit.
Krómhidroxid: Cr(OH)g, krómoxidsók vizes

oldatából ammóniákkal áítható el. Ha vörös
krómsavas kálit bórsavval ö-sszeolvasztunk és az
olvadékot kilúgozzuk, akkor tüzes sötétzöld K.-ot

:

Cr,0(0H)4 kapunk, melyet a tapétafestészetben

alkalmaznak tGuignet-zöld).

Krómhidrózis, 1. Chromhidrosis.
Kromiacetát, l. Ecetsavas króm.
Krómibolya : CjjHj^O és ennek homológjai kép-

zdnek szalicilsav és formaldehid kondenzációja-

kor. A kartonfestészetben használják krómpáccal
vörösesibolya árnyalatok elállítására.

Kromidrózis v. krómhidrózis, 1. Chrom-
hidrosis.

Kromifiuorid, 1. Krómfluorid.
Kromiklorid, 1. Króm kloridjai.

Kromilklorid (chromylchlorid), krótnaciklo-

rid: CrOjCL keletkezik, ha káíiumkromát éa
konyhasó összeolvasztott elegyét koncentrált kén-

savval desztilláljuk. Kékeevörös, 117«-on forró

folyadék, fs. 196. Víztl, sósav és krómsav kelet-

kezése közben, elbomlik. Igen ers oxidálószer, a
ként, a foszfort, az alkoholt robbanásszerúen oxi-

dálja.

Kromipácok, 1. Pácok.
Krómisók, krmoxidsók, krónisók a három

vegj'értékü krómalkotórészt tartalmazó sók. Az
egyes .sókat 1. a megfelel címszóknál.

Kromisznliát, 1. Króm szulfátjai.

Kremlt (chromit) v. krómvask (A»t.), lokta-

éderek; többnyire csak szemcsés-vaskos töme-

gek. Izomorf a spinellel és magnetittel. Barnás-

fekete, félig fémes fény, igen vékony lemezkói

vöröses sárga v. barnás színnel átlátszóak ; nem
mágneses. Lényéében vaskromit : FeCr,04, de a
Pe" helyett Mg és CrU-ot, a Cr"! helyett FeUi óa
Al-ot szokott tartalmazni. Szerpentinben fordul

el: Tiazafá közelében Krassó-Szörény vm.-ben,

Silberborg Sziléziában, Hmbechitz Morvaország-
ban, Kraubat Stájerországban, Baltimore az Egye-

sült-Államokban ; nagy menny i.ségben Kis-Azsiá-

ban. Az egyetlen ásvány, amelybl a krómot éft

veg^nileteit nagyban elállítják.
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Króm kloridjai. Kett ismeretes, a kromi-
klorid : CrCIj és a kromoklorid : CrCl,. A kromi-

A:ZoWíí úgy készül, hogy szónporral kevert kromi-

oxldot klórgázban hevítenek. Ilyenkor ibolya-

szín fényl kristályokban szublimál. Vízbon nem
oldódik, de ha kevés kromokloridot v. más redu-

káló szert teszünk hozzá, oldhatóvá válik. A hat

molekula kristályvizet tartalmazó kromiklorid-

nak két módosulata van, az egyik ibolyaszín, a
másik zöldszínü. KromokloHd keletkezik, ha
kromikloridot hidrogénáramban redukálunk, v.

ha a krómfémet sósavgázban hevítjük. Nagymór-
tékben higroszkópos, selyemfény tk. Vizes ol-

data égkókszín, igen ers redukálószer. Az oxi-

gént nagy mértékben abszorbeálja, ezért a gáz-

elemzésben az oxigén meghatározására is hasz-

nálják. Négy és hat molekula kristályvízzel tü-

alakú, kékszín kristályokat alkot.

Krómklorit (ásv.), 1. Kammererit.
Krómklorr a. m. kromoklorid, 1. Króm klo-

ridjai.

Kromlech, 1. Cromlech.
Kromo . . . (chromo . . ., gör.), összetételekben

a. m. szín V. színes.

Kromo (chromo), a kétvegyérték krómal-
kotórész neve.

Kromoacetát, 1. Ecetsavas krmi.
Kromocinkográfia, könyvnyomdai gyorssaj-

tón elállított többszín nyomások cinkográílai

úton elállított lemezekrl.
Kromodioszkóp, a Lumiére-féle színes auto-

krórafotográílákhoz való nézkészülék.
'KxomoíbT-cso^OTtokXK-átrányfestamjagok.
Kromofotográfia. Fotográfiai másolatok szí-

nezésére való, divatját múlt eljárás, melynél egy
olvasztott viaszban átlátszóvá tett papírmásola-

tot egy másik másolaton színcsen aláfestettek.

Kromoiototerápia (gör.) a. m. radioterápia

(1. o.).

Kromofototipia, színes fénynyomás, 1. Fény-
nyomás.
Kromogén (chromogen), 1. Festékképzö.
Kromoklorid, 1. Króm kloridjai.

Kromo-koUotipia, színes fénynyomat, külö-

nösen régi mestermvek reprodukálására hasz-

nálják.

Kromolit (gör.), kemény, mázatlan edény, re-

liefszerü díszítményekkel. A díszítmények más
színek, mint az edény anyaga.
Kromolitográfia, 1. Knyomás.
Kromooxid, 1. Króm oxidjai és hidroxidjai.
Kromoplaszták, 1. Kromatofóra.
Kromopszia, 1. Színlátáf.

Kromoradiométer, Benoist által (Paris) szer-

kesztett eszköz a röntgensugarak áthatolási ké-

pességének (keménység) mérésére. L. Röntgen-

fotografálás.
Kromosók, a kétvegyérték krómalkotórószt

tartalmazó sók. Nagymértékben redukáló saját-

ságnak.
Kromo8zciaméter(Holmgren) és A'romos^cí'ow-

tikon (Cohn), a színvakság felismerésére való
eszköz.

Kroinoszféra (chromosphaera, gör.), színes

gömb (réteg), 9000— 18,000 km. vastag gázréteg,

mely a Nap látszólagos felülete fölött terül el és

teljes napfogyatkozások alkalmával mintragyogó
skarlátpiros gyr észlelhet. Színképének ál-

landó, fényes vonalai hidrogéniumtól és kalcium-
tól, valamint egy Ramsaytl 1895. a clevit nev
ásványban felfedezett új elemtl, a héliumtól

származnak. L. még Nap.
Kromoszkóp, íves által (Amerika) szerkesz-

tett nézkészülék a színes fotografáláshoz. A há-

romszín-eljárással (1. Fotográfia) készült részlet-

negativokról egyszer fekete diapozitiv-másola-

tot készítünk. Mindegyik másolatot a megfelel
szín (narancs, zöld, ibolya) üvegen át világítjuk

meg. Az így nyert 3 képet tükrök egybeolvaszt-

ják. A készülék a képet természetes színben

sztereoszkóposan mutatja.

Kromoszóma (qöv.), a fonalas magosztódá.snál

(1. 0.) összetömöriilt magfonalzat (linin) egyes da-

rabjainak a neve.

Kromoterápia (gör.), 1. Ghromotherapia.
Kromotipia, többszín nyomatok elállítása

könyvnyomdai úton, különösen többszín auto-

tipiák. L. Színes nyomás.
Kromotipográüa, összefoglaló neve a könyv-

nyomó sajtón való színnyomó eljárásoknak. L.

&!{nes nyomás.
Kromotipo-nyomás, a lipcsei Arnold-testvé-

rek által 1899-ben föltalált színnyomó eljárás, a
könyvnyomtatásnak és litográfiának egyesítésén

alapszik. Az eredeti festményrl finom hálózatos

vörösréz-autotipiát készítenek, amely a képet fél-

tónusokban tüki'özi vissza, s ha utoljára nyomandó
lemezül véve, ibolyaszínnel tört fekete festékkel

nyomtatunk róla : az összes színek gyöngéd foko-

zatait mutatja, a többi lemez (többnyire csak há-

rom alapszíné) toUrajzos litográfia, valamivel

világosabban kell róluk nyomtatnunk, mint a
könyvnyomdai színnyomásos lemezekrl, mert a

litográfián jóval nagyobbak a képet tev pontok,

mint az autotipián s e mellett még megszakítat-

lan szlnfelületek is vannak rajta. Az eljárással

igen szép képek készíthetk.

Krómoxid, 1. Króm oxidjai és hidroxidjai.

Krómoxidhidrát a. m. kromihidroxid, 1. Króm
oxidjai és hidroocidjai.

Króm oxidj ai éshidroxidj ai.A króm fontosabb

oxidjai és hidroxidjai a következk : kromooxid
CrO és kromohidroxid Cr(OH)j, tisztán alig isme-

retes vegyületek, melyek igen könnyen kromo-
kromioxiddá CrjO« alakulnak. A kromioxid Cr,Og

a kromihidroxid Cr,(OH), v. krómtrioxid CrO, izzí-

tása útján készülhet ; így elállítva smaragdzöld,
amorf por. Kristályosan igen kemény, zöldoí;-

fekete fényl kristályokból áll. Üvegbe olvasztva

azt szép zöldre festi, ezért alkalmazzák az üveg-
es porcollán-festésre. A kromihidroxid kékeszöld,

kocsonyás csapadék alakjában leválik, ha kromi-
sóoldathoz lúgot elegyítünk. Ammóniában nem
oldódik ; kálium- v. nátriumhidroxidban könnyen
oldódik, de a forraláskor ismét leválik. A kromi-

oxid és hidroxid elegy zöld festék (Guignet-fóle

zöld, Pannetier-féle zöld, olajzöld). A kromioxid-
nak még számos más vegyületét és keverékét

használják festanyagul. Zöld festék maga a
kromioxid (krómzöld, smaragdzöld) és a foszfor-

savas kromioxid is (Plessy-zöld). A krómtrioxid
V. krómsavanhidrid rendesen pirokrómsavas ká-
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litunból készül olyformán, hogy e só altaUimm

töm^gq^aég oldatát tömény kénsawal elegyítik.

A forró folyadékból a lebUléekor kikristályoso-

dik. B kristályokat likacsos lemeidQretessik. hogy
a reátapadt anyalúgot eltáToUtsák. Fényl sötét-

vörös kri
-

1 áll. A levegn szétfolyik. Víz-

ben köiii dik. Vizes oldata sárgásve-

res, ersen savan^ni kémhatású, miért is ez

oldatban a krámsav H,Cr04 és pirokrómsav
HtCfjO, jelenlétét kell feltételeznünk. Hatalmas
oxidáló anyag, így organikus anyagolckal ö&^e-
hozva. azokat is^kr-í" *^- 'meménye között oxi-

dálja. Hevirve ox iése közben kromi-

oxiddá Cr,(), alakú.. . y sósavval melegítve

klor^rázt fejlt>szt. Vizes oldatához hidrogénhiper-

oxid-oldatot elegyítve, ez kék színvé válik a
keletkez hiiierkrómsavtál; e vegyület ez oldatá-

ból éterrel való kirázással Úvonható, száraz álla-

potban elóá Ili tani azonban nem sikerült.

Krómoxidsók a. m. kromisók (1. o.).

Kromoxilogrifia, színes nyomatok elóállítása

fametszetekrl. L. Színes nyomás.
Krómötvények. Ipari fontossága csak a vas-

krómötvényeknek van. Ilyen a ferrokróm is,

mely 60% krómot tartalmaz (1. Vasötvények).
Krompach, község, 1. Korompa.
Krómpácok, \._ Pácok.
Krompecher Ödön, orvostanár, szül. Poprádon

(Szepes vm.) 1870 febr. 15. Orvosi tanulmányait
a budapesti egyetemen végezte. Már 1893-tól

kezdve Pertik tanár oldalán kórbonctannal fog-

lalkozott. l*ertik halála után (1913) a II. kórbonc-

tani intézet vezetésével lett megbízva ; 1914-ben
rendes tanár s az intézet igazgatója lett. K. igen

oagyszámú irodalmi dolgozatai között a legne-

Tezetesebbek : A többes sejtoszlás mechanikája
(1895) ; A bazalstHtü rák (1903) ; KristaUisation,

Fermentation, ZeÚen u. Lében (1908).

Krómsárga, l. Ólomkromátok.
Krómsav : H^CrO^. Sóalakban elfordul a ter-

mészetben a vörös ólomércben, fönicitben és

vauquelinitben ; sóiból tömény kén3av\al állít-

ható elö. A kátitinyfestékiparban a hulladék
krómoxidból elektrolitikus úton állítják el.
Krómsavanhidrid Crü,, szétfolyó, vízben és alko-

holban könnyen oldódó anyag; 190^-on olvad,

2d0*-«n szétesik krómoxidra és oxigénre.

KrómaaTak éa sóik. A krómsav : H^CrO^ csak
vizes oldatban ismeretes. Sóit, a krómotokat jól

iamefjfik. A kromátok több tekintetben a szulfá-

toklioz hasonlók. A közönséges krómsavon kívül
A pirokrómsav VLtCr.Oj sóit: a pirokromátokai
V. bikroniátokat is jól ismerjük; maga a szabad
sav nincs elállítva. B krómsavak sói sárgák,
illetölog vörösek ; közöttük fontosabbak a kálium-
krnm/it K,CrO^ a káliumpirokromái K,Cr,0,,
a fenokromit v. krómvask Fe(CrO,),, a leg-

gyakoribb krómérc, hazánkban a Bánságban lel-

het; a króm vegyületeit leginkább ez ércbl
gyáriak ;/mtAT0t»i4<, Fe^íCrO,),, többféle bázi-

sos só, pl. 0,Fe,Cr04 (sidenn-sárga) alakjában is

ismeretes; az ólomkromát (krómsárga), mint
ásvány krokoit (vörös óloméro), PbCrO^ ; a bázisos
ólomkromát (krómvörös) PbCrO^.PbO. ügy a
krómsav, mint a pirokrómsavsók oxidáló hatá-
snak, különösen megsavanyltott oldatban, metr

ilyenkor krómsav van az oldatban. Becücciói kö-

zül felemlítjük, hogy krómsavsó- vagy {rirokróm-

savsó-oldathoz óloniacetát-(4datot el^yítve, sárga
csapadék(PbCrOA ezOstnitráttól pedig sötétrrös
csapadék (Ag,CrO« iUetleg Ag,Cr,OY) keletkezik.

Krómsavas ammónium, l. Ammoniumkro-
mátok.
Krómsavas bárium, 1. Báriumkromát.
Krómsavas cink, 1. Ciukkromát.
Krómsavas ezüst, 1. Ezüstkromát.
Krómsavas kálium, l. Káliumkromát.
Krómsavas krómoxid elállítható, ha 1 mole-

kula krómhidroxidot 3 molekula krómsavnak
vizes oldatában feloldunk. A festékiparban nyer
allailmnzá.>^t.

Krómsavas nátrium : Na,Cr,Of , Icrómvask-
bl mésszel és szódával a leveg hozzájárulása

mellett való izzítással állítható elö. Vízben jól

oldódik és ugyanoly alkalmazása van, mint a
krómsavas káliumnak.
Krómsavas ólom, l. ólomkromátok.
Krómsavas vasoxid a. m. ferrüíromát, 1.

Krómsavak és sóik.

Krómsav sói a. m. kromátok, L Krómsavak
és sóik.

Krómsók a. m. kromátok, 1. Krómsavak és

sóik.

Krómszuliát (kénsavas króm, kromoszulfái),
1. Króm szulfátjai.

Króm szuliá^ai. A króm két szulfátját ismer-

jük, ezek a kromoszulfát CrS04 ós a kromiszul-

fát CtjISO^),. Az elbbi só kék kristályokból áU

;

7 molekula vizet tartalmaz. A magnéziumszul-
fáttal izomorf. Igen könnyen oxidálódik. A kromi-

szulfát ibolyaszín, 18 molekula vizet tartalmazó

kristályokból áll. Vízben ibolyaszinnel oldódik.

Ez oldatot felforralva megzöldül. A kromiszulfát

kálíumszulfáttal a közöns^es timsóval analóg
összetétel, izomorf vegyületet K,Cr,(S04)4.2-tH,0

képez, melyet ezért krómümsónak neveznek.

Ibolyavörös, majdnem fekete kristályokból áll,

melyek vízben ibolyaszinnel oldódnak. A króm-
timsó káliumát más egyvegyértékü fémgyökök-
kel (Na, H^N, Rb, Cs) is helyettesíthetjük. Az igy

keletkez sók szintén izomorfak a közönséges
timsóval rt. 0.).

Krómtimsó, 1. Króm szulfátjai és Txmsó.
Krómtrioxid, 1. Króm oxidjai és hidroaadjai.
Krómvask, 1. KromÜ.
Krómvörös, l. ólomkromátok.
Krómzöld alatt értik a króm oxidjait és a

krómsárgáuak berlini kékkel való keverékeit

(olajzöld, cinnóberzöld, amerikai zöld, smaragd-
zöld stb.).

Krónusselatin, káliumbikromáttal kezelt zse-

latin, melj-nek az a tulajdonsága, bog}' fény ha-

tására vízben oldhatatlanná válik. Ezt a tulaj-

donságát a fotográfiában értékesítik.

Kron Jen, fest és grafikus, szül. 1882. Szob-

ránczon (Ung vm.). Eleinte litográfus volt, de

több kedvet érzett magában a feetéehez, be-

iratkozott tehát a Kéfomúvészeti fiskolába,

ahol Zemplényinek és 01gy»i Viktwnak volt

tanítványa. 1903-ban szerveit elször a M-
csarnok kiállításán, 1912. tíz rézkarcból álló

mappa jelent meg tle, amelyek a diósgyri



Kronach 316 — Krones

hámorból veszik motiviimaikat. Néhány grafikai

lapját megszerezte a Szépmvészeti Muzemn.
Kronach, az ugyanily nev járás székhelye a

bajorországi Obeifranken kerületben a Rodach és

Hasslach összefolyásánál, vasát mellett, (1910)

5434 lak., fa- és szénkereskedéssel. K. szülvárosa
Cranach Lukácsnak.
Eronau, Friderika, német szinésznö, szül.

Ruhrortban (rajnai Poroszország) 1841 márc. 7.

A szini pályára lépett és 1860—63- a bécsi Burg-
szinházban mködött, majd 1863—65-ig Majna-
Frankfurtban, mígnem 1865. Ascher a bécsi Carl-

szinházhoz szerzdtette, melynek azután 1873-ig

elsrangú csillaga volt. Rosen, a Carl-szinház

akkori dramaturgja, tucatjával írt számára ked-

ves szerepeket. 1873-ban megvált a színpadtól és

nül ment Edelsheim-Gyulai Lipót báró lovas-

sági tábornokhoz (1, o.). Hét évvel Edelsheim báró
elhunyta után 1900. Budapesten Lobkomtz Ru-
dolf herceg táborszemagyhoz (1. 0.) ment nül.
Kronawetter, Ferdinánd^ osztrák politikus,

szül. Bécsben 1838., megh. u. 0. 1913 jan. 30.

1873— 1902-ig az osztrák képviselház tagja volt

és erélyes, st sokszor nyers fellépése és szólás-

módja közismertté tették alakját. Azon ritka

osztrák politikusok közé tartozott, kik rokon-
szenveztek Magyarországgal s ezt ki is merték
fejezni. 1903-ban pozsonyi látogatása alkalmával
nagy ünneplésben volt része.

Kronberg (Cronberg), város Wiesbaden kerü-
let obertaunusi j.-ban, (1910) 3226 lak. Közelében
van Friedrichshof, Frigyes német császár özve-

gyének kastélya ; úgyszintén Kronthal, ásvány-
vízforrásokkal 8 fürdvel.
Kronberg, Július, svéd fest, szül. Karlskroná-

ban 1850 dec. 11. 1885 óta a stockholmi festészeti

akadémián tanár. Fbb mvei : Dávid és Saul

(1885) ; Romeo és JuUa (1886) ; Sába királynje
(1888). 1890—1892 két kolosszális képet festett

a stockholmi királyi palota lépcsházában. Osz-
kár király megbízásából.
Kronborg, ersség Helsingörnél Seeland dán

sziget ÉK.-i végében, a Sund bejáratánál, világító

toronnyal, széles árkokkal, fegyvertárral ; most
kaszárnyául szolgál. K.-ot 1574—85-ig 11. Frigyes
király építtette Orekrog helyén.

Krondorf, falu Kaaden cseh ker. kapitányság-
ban, az Eger mellett, Okenau községhez tartozik,

szénsavas ásványvízforrással.

Krone (7Í. ander Brahe, Polnisch-K), porosz
város a brombergi közig, kerületben, (1910) 5307
lak., malomipar, sörgyártás.

Krone, Hermann, német fotofizikus, szül. 1827
szept. 14. Boroszlóban. Tanulmányai végeztével

egészen a fotografálásnak szentelte magát s

1851. Lipcsében egy daguerreotipiai intézetet

rendezett be, majd 1852. Drezdában telepedett

le, ahol fényképészeti tanintézetet nyitott. 1870-
t)en a fényképészet eladója lett a drezdai poli-

technikumon, 1895. tanárrá nevezték ki, 1898
óta pedig a fényképészet tanára a drezdai tech-

nikai fiskolán. 1874-ben résztvett abban a né-

met expedícióban, moly az Auckland-szigetoken
tanulmányozta a Vénusz átvonulását, s errl fel-

vételeket készített. Nevezetesebb mvei : Darstel-

lung der natürlichen Farben durch Photographie

(Weimar 1894); Qeschichte der Photographie
(Dresden 1904, 2 köt.) ; Über radioaktive Énergie
vom Standpunkte einer universellen Naturan-
schauung (1905).

Kronecker, 1. Hugó, német flziológus, szül.

Liegnitzben 1839 jan. 27., megh. 1914 jún. 6. 1868.
Ludwignál dolgozott, 1872. magántanár, 1875.
rendkívüli tanár, 1877. osztályfnök a berlini élet-

tani intézetben, 1885 óta Bernben a fiziológia ren-
des tanára volt. K. sok üziológiai kutatásában f-
leg a szívvel, a lélegzés beidegzésével, az állati

meleg forrásaival stb. foglalkozott. Az vizsgá-

latainak köszönhetjük az életment k&mjhasós
infúziókat is. 1908-ban a Magyar Tud. Akadémia
külta^ává választotta.

2. K., Leopold, német matematikus, szül. Lieg-
nitzben 1823 dec. 7., megh. Berlinben 1891 dec.

29. 1835-ben doktorrá avatták. 1860-ban a ber-

lini tud. akadémia rendes tagjává választotta s

mint akadémikus 1861 óta eladásokat tartott

az egyetemen, rendes tanárnak azonban csak
1883. nevezték ki. Kiváló érdemeket szerzett az
algebra továbbfejlesztése és rendszeresítése kö-

rül. Weierstrassal, majd egyedül kiadta Crelle

((Journal für Mathematik»-ját. Nevezetesek az
elliptikus függvények elméletének a számelmé-
letben való alkalmazására vonatkozó vizsgálatai.

Értekezéseit és eladásait Hensel és Nettó, ösz-

szes mveit az akadémia megbízásából Hensel
adta ki. Kültagja volt a Magy. Tud. Akadémiá-
nak. Említend mvei : Vorlesungen über Mathe-
matik (kiadta Hensel és Nettó) ; Einfache u. viel-

fache Integrálé (Leipzig 1894); Zahlentheorie

(u. 0. 1901) ; Determinanten (u. 0. 1903) stb.

Kronenberg (Grormiberg), város Düsseldorf
porosz kerületben, vasút mellett, (1910) 12,86^
lak., vas- és aoélárúkészítéssel, kovácsmühelyek-
kel. Vasipara már a Hanza korában is ismere-
tes volt.

Kronenburg, elbb önálló német falu Strass-

burg elszász-lotharingiai város közelében, 1910.
Strassburggal egyesült.

Krones, 1. Franz Xav. (marchlandi), lovag,

osztrák történetíró, szül. Ungarisch-Ostrauban
(Morvaország) 1835 szept. 19., megh. Grácban
1902 okt. 17. A bécsi egyetemen tanult s 1857. a
kassai (akkor császári) jogakadémián az osztrák

történelem tanárává nevezték ki. Itt megtanult
magyarul s ennek késbb nagy hasznát vette

Magyarországot érint történetírói munkásságá-
ban. 1861-ben a gráci gimnáziumhoz helyez-

ték át, majd 1865. az egyetemen az osztrák

történelem tanára lett s itt mködött haláláig.

Ausztria történetére nézve alapvet munkákat
írt. Ezek: Handbuch der Gteschichte österreichs

(Berlin 1876—79., 5 köt.) ; Grundriss der öster-

reichischon Geschichte (Wien 1881—83., 4 köt.)

;

Zur Geschichte Österreichs ím Zeitalter der

französischen Kriege und der Restauration 1792—
1816 (Gotha 1886); österreichische Geschichte
1- 11., bis 1648 (Sammlung Göschen 1907). Ma-
gyar vonatkozású ós tárgyú kisebb munkái

:

Zur álteston Geschichte der Freistadt Kaschau
(Wien 1864); Die österreichischen, böhmischen
und ungarischen Lánder 1437—1526 (u. 0. 1864)

;

Zur Geschichte Ungams im Zeitalter Franz Rá-
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kóczi's 11.(0. o. 1870); Ungarn unter .Maria The-

resia und Joseph II. (Graz 1870) ; Die Kreien von
Saneck und ihre Chronik als Grafen von Cilii

(u. o. 1883) ; Die doutsche Beeiedelung der öst-

liehen .\lpenlandor (Stuttgart 1889). Ezeken kí-

vül számos kiuobb magyar tárgyú értekezése

és könyvismertetése jelent meg német történeti

folyóiratokban. Érdemes munkásságáért a Ma^^y.

Tud. Akadémia 1892. kttlsö tagjai közé válasz-

totta. V. ö. Wertheimer Bde. Emlékbeszéd K.
Ferenc felett (Budapest 1904).

2. A'., Therese, osztrák színészn, szül. P'reu-

denthalban 1801 okt. 7., megh. Bécsben 1830
dec. 28. 1821-ben lett a bocsi Leopoldstadter

Theater tagja s a közönség ünnepelt kedvence
megnj'erö játéka s pezsg, vidám temperamen-
tuma miatt. Raimund, a népszer költ, neki

irta a legjobb szerepeket. Néhány népies szin-

múvet K. maga is irt (Sylphide, Nfbelgeist

stb.). Változatos élményekben bvelked életét

Báíterle regényben, Haffher pedig színdarabban
doliETozta föl.

Kroniák (Gronia), Kronos isten tiszteletére

Hekatomhaion havában tartott athéni ünnep.
Kronidák (gör.) a. m. Kronos (1. o.) fiai.

Krónika (gör.), oly történeti följegyzések, me-
lyek idrend szerint vázolják a fontosabb esemé-
nyeket ; írói az ú. n. krónikások. Értelme e tekin-

tetben némileg megegyezik az annales-szel vagy
ét'köuyv-\Q\. Aranykorát a középkorban élte,

amikor a történetírásnak csaknem kizáróla-

gos faját képezte. A régibb magyar K.-k szin-

t*>ii evkönyvek voltak. Ilyen a Pray-kodexben a
Halotti Beszéddel együtt megrzött Pozsomji Év-
könyv. Ezeket a szkszavú K.-k váltják föl,

mink a Zágrábi és a Váradi K. Nálunk szeren-

•csére már a XI. sz.-ban szerkeszteni kezdik az

ú. n. Nemzeti K. kánonszövegét, mely alapja lett

minden késbbi bvítésnek és folytatásnak. A
Vak Béláig terjed b szöveg az egyetemes K.-

irodalom remekének tekinthet. Kegényessége
indította ^7)on|/mu5-tarra, hogy 1203 táján egy
kritikailag ellenrzött K.-t kezdjen írni ; de
<;sak a honfoglalás korát tudta megírni. Az Árpád-
kori Nemzeti K. kánon-szövegét 1221táján— hihe-
tleg Szent Erzsébet lakodalma alkalmából — már
ahunn-avar sökrl szóló résszel is kibvítették.

Ez a teljes szöveg lett aztán alapja az 13ö8-iki

Bécsi Képes A'.-nak, a Pozsonyi, Dubniczi s az
1473. kinyomatott Budai A'.-nak. Ezt másolta a
maffáéba Thuróczi is, midn 1488-iki augsburgi
és brünni hires K.-it kiadta. St ugyanez volt

az alapJH Kézai Simon 1282 táján kivonatolt és

eredeti szöveggel szintén megtoldott K.-jának
is. Középkori krónikások címmel Gombos Albin
idáiir 15 kötí'tot adott ki magj'arul.

Krónikák könyvei (héb. Dibré ha-jámim, gör.

paraleipomena,laX. Libri Chronicorum), a zsidó

biblia utolsó köny>'e, amely eredetileg egy egészet
képezett, most két könyv. Az els templom korá-
nak levitikus szellemben megirt története, amely
az északi törz.sek történetét figyelmen ki\iU hagyja
és mindent elhallgat, ami Dávid királynak és nem-
jsetségének dicsségét csökkenthetné. A .Makabeu-
6ok ée Nagy Sándor kora eltt Íratott.

Krónikások, I. Krónika.

Krónikus a. m. idült, megrögzött. — K. beteg-

ségek (úlült, megrögzött betegségek) a hos-szú Ideig

tartó, lassú lefolyású betegségek, amelyeket jel-

lemz bonctani elváltozások kísérnek. L. Akut.
Kronion, 1. Zeus.
Krono ... (az idt jelent /póvo; görög szóból),

összetételükben gyakori.

Kronoberg, Ián vagyis tartomány Svédország
D.-i részében, 9997 km* területtel, (i»io) 157,968
lak. A halmos vidéknek több mint Vio"^* víz

borítja. A nagyobb tavak : az Asnen, a Helga, a
Möckeln, Tolg és Bimen.^ A fbb folyók: a
Lickeby, Ronneby, a Helga-á és Lagá. Székhelye
Wexiö.
Kronodeik (gör. a. m. idmutató), ifj. Cband-

lertöl szerkesztett csillagászati mszer, mely a
korrespondeáló magasságok elvén alapuló id-
meghatározás eszközlésére szolgál. Hengeralakú
fémtokl)an tárgylencséjével lefelé irányított táv-

cs foglaltatik, mely változtatható hajlású sík-

tükörre néz. A síktükör eltt a fémtok réssel

bír, melyen a Nap vagy valamely csillag fénye
reá eshetik. Ha a fémtokot, alapját vízszintez-

vén, egynéhány órával dél eltt (vagy csillag ese-

tében ennek delelése eltt) a Nap (vagy csillag)

felé irányítjuk, akkor a látmezöben kifeszített

fonalkereszten az átmenet idejét észlelhetjük.

Ha délután, a mszer újabb vlzszintezése és for-

gatása által változatlan tükörhajlás mellett újból

észleljük a Nap képének összeesését a fonal-

kereszttel s feljegyezzük az idt, úgy a két id-
adat számtani közepe (csekély javítással) a valódi

dél (vagy csillag esetében a csillag valódi dele-

lésének) pillanata, amibl az idegyenlítés segít-

ségével a helyes középidt és az óra állását

kapjuk.

Kronofotográiia. Marey által feltalált fotográ-

fiai eljárás mozgások tanulmányozására. Mozgás-
ban lev testekrl gj'ors egymásutánban készült

felvételek sorozata. Muybridge, Anschütz,Lxmiiére
és mások tökéletesítései után ebbl fejldött a
kinematográfia (l. c).

Kronográi (gör. a. m. id-író), idpontok nagy-
pontos.ságú feljegyzésére szolgáló mszer. Az els
K.-ot Bond és Walther szerkesztették 1848. Csil-

lagászati ingaóra (regisztráló óra) elektromos
kontaktussal van ellátva, mely minden másod-
percbon zárja az áramot. Az áxam elektromág-

nesre hat, mely áramzáráskor emeltjét ránt ma-
gához, amely emeltj egyenletesen tovaraozgó

papírszalagra jelt nyom. Egy másik elektromág-

nes emeltyje szintén nyom jelt e szalagra, ha a
megfigyel az áramot zárja. E jelnek a másod-
percjelekhez való helj'zetébl az áramzárás és így
a megfigyelés idejét lehet pontosan megállapí-

tani. Henger- és szal^kronográfokat szokás meg-
különböztetni. A hengerkronográfoknál a jelek

papirossal beborított, egyenletesen forgó hengerre

nyomatnak, míg az elektromágnesek síneken las-

san tovamozognak s a velük összekötött írótollak

az egész hengeren végigvezettetnek. Áramzárás-
kor a tollak oldalt eltolódnak, ami által zegzugos

csigavonal keletkezik a hengeren. A szalag-K.

berendezése lényegében megegyezik a Morse-féle

telegráfmúszerrel, csakhogy két elektromágnes-

sel van ellátva. Nagyon elterjedtek a Puess- ós a
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Hipp-fóle K.-ok. A K.-ok az asztronómiában fleg
a csillagoknak a távcs fonalkeresztjén való át-

menetének megfigyelésére szolgálunk. K. nélkül

az óra ketyegósére ós a csillagra kell figyelni s

azonkívül a másodperceket számolni, a csillag

átmenetét tizedmásodpercekre becsülni. K. segít-

ségével a csillagász egész figyelmét az átmenet
megfigyelésére fordíthatja, melynek idpillanatát

a szalagról századrészmásodpercnyi pontossággal
lehet lemérni, a megfigyelést magát pedig az órá-

tól tetszleges távolságban, st valamely másik
obszervatóriumban lehet végezni, amint ez pl. a
földrajzi hosszúságok meghatározásánál történik.

Eronográíia (gör.), idrend szerint való tör-

ténetírás.

Kronogramm, 1. Khrovogramm.
Kronológia (chronologia, gör.), 1. Idszámí-

tás. A geológiai K. abban különbözik a történel-

mitl, hogy a képzdmények korát nem abszolút,

hanem csak relatív érték idegységekben fejezi

ki. L. Föld.
Kronométer (chronomeier, gör. a. m. id-

mér), igen pontosan járó billegs óra, mely a
kompenzációs ingaóra után a legjobb idmér
eszköz. A közönséges zsebóráktól fleg a billeg
és a gátszerkezot konstrukciójában tér el. A bil-

leg hmérsékletre lehetleg jól van kompen-
zálva, de a billeg kompenzációja sohasem oly

tökéletes, mint az ingáé. A gátszerkezet pedig

ú. n. szabad gátszerkezet. A hajtórugó erátvitele

nem közvetlenül történik, hanem ú. n. csiga köz-

vetítésével. A kúpalakú csiga ós a hajtórugó dobja
köré vékony lánc csavarodik, mely a dob forgása
közben a csigáról lecsavarodik, még pedig a kúp
csúcsától az alapja felé; ekként a lecsavarodó

rugónak csökken ereje mindig nagyobbodó
emeltj'ííkarral mködik, ami az óra lepergését

egyenletesebbé teszi. A K. a hajó egyik legfonto-

sabb és nélkülözhetetlen eszköze az id- és hely-

meghatározásnál. Minden hajó rendesen három
V. négy, st több finom K.-rel van ellátva, melye-
ket csillagászati megfigyelések segítségével állan-

dóan ellenriznek. A hajó mozgásainak zavaró
befolyását akként ellensúlyozzák, hogy a K.-t

ú. n. Cardan-féle felfüggesztéssel helyezik egy
alkalmas szekrénykébe. A K. ily felfüggesztésnél

mindig vízszintes helyzetben marad a hajó len-

gései közben. Az els kronométereket az angol
Híirrison készítette Newton kezdeményezésére.
Ezek a K.-ek hmérsékletre nem voltak jól kom-
penzálva. Jobb kompenzációtLeroy talált. Bréguot,
Arnold, Kendal s mások tökéletesítették a K.-t.

V. ö. James, Traité théorique ot pratique d'hor-

logerie (Paris 1906); Jurgeyisen, Principes de
l'exaote mesure du tomps par les horloges ; u. a.,

Mémoires sur l'horologerie exacte (Paris 1832)

;

Caspari cikke az Encyklopadie der mathem.
Wissenschaften-ben ; Gelcich, Die ührmacher-
kiinst (Wien 1892).

Kronos (Chronm, latinosan Cronus). a görög
mitológiában Uranos (az Ég) és Gaia (a Föld) fiai (a

12 titán)közül a legfiatalabb ós legravaszabb. Mi-
kor Gaia elpanaszolja fiainak, a titánoknak, hogy
Uranos a testvéreiket, a Kyklopsokat a föld mé-
lyébe sújtotta, mert féltette tlük hatalmát, a
ravasz K. úgy btlntoti meg atyját, hogy meglesi

t, mikor éjjel Gaiához közeledik és sarlóval le-

vágja nemz szervét (1. Uranos). Ezután K. magá-
hoz ragadja atyja hatalmát és testvéreivel együtt
megalapítja az égi uralkodói rend második kor-

szakát, a titánok uralmát. De miként Uranos,

úgy ö is félti trónját gyermekeitl s ezért, amint
felesége, Rhea megszüli ket, K. rögtön elnyeli

gyermekeit. Csak Zeus menekül meg, mert ó
helyette anyjaegy követ nyeletett el K.-szal. Mikor
Zeus feln, italt ad be atyjának, melytl ez kiadja
gyermekeit (Demeter, Héra, Hestia, Pluton, Posei-

don). Erre Zeus és testvérei a föld mélyébl el-
hívott Kyklopsok segítségével harcot indítanak

K. és a többi titán ellen s hosszú, elkeseredett

harcban legyzik s a Tartarosba taszítják ket.
Ezzel megkezddik az istenuralom 3. korszaka, a
Kronidák (K. gyermekei) kora. A rómaiak a
magnk Saturnusával azonosították K.-t; egy má-
sik, teljesen alaptalan azonosításáról 1. Chronos.
Kronosi tenger (Oceamis Cronius v. Hyper-

horeiis), a mesés Északon, Thulén túl (a mai
Angli.'t fölött) elterül tenger neve, ahol a görög
monda szerint a trónjától megfosztott Kronos
arany barlangban aludta álmát.

Kronoszkóp (gör.), olyan óra, melyen a másod-
percmutatót adott pillanatban meg lehet indítani

vagy megállítani. A szerkezet rendesen olyan,

hogy az óra középpontjában forgó nagy másod-
percmutatót egy kis gomb megnyomása elindítja,

egy második nyomás megállítja, harmadik nyo-

másnál pedig visszaugrik zérusra. Ilyen órákat

a sportvilágbjm használnak. Finomabb szerkezet
kroaoszkópokat tudományos célokra használnak;

Van regisztráló K. is. V. ö. Gelcich, Die Uhr-
macherkunst (Wien 1892).

A fizikában alkalmazott eléktrom/)s K. Wheat-
stone-tól származik s eredetileg azon kis id meg-
méré.sére szolgált, melyre valamely kiltt ágjaí-

V. puskagolyónak szüksége van, hogy pályájának

valamely részén áthaladjon. E végl)öl közvetlenül

a lövfegyver eltt vékony drót volt kifeszítve s

abba a drótvezetékbe kapcsolva, mely a galván-

telep egyik sai'kát egy elektromágnes egyik szá-

rával kötötte össze, míg ennek másik szárától a
telep másik sarkához kíilön drót vezetett. Amíg
a vékony drót épségben van, ái-am keringhet a
vezetékben s az elektromágnes rugó segélyével

megakasztja egy pontosan járó órának járását.

Amint a kiltt golyó átszakítja a drótot, az áram
megsznik, az elektromágnes elveszti erejét s a
megakasztott óram járni kezd. Ez addig tart, míg
a golyó a kijelölt pálya végéig nem ér, ahol vas-

lemezre talál, mely kis fémrugót szorít oly fém-

darabhoz, mely drót által szintén össze vau kötve

a teleppel és az elektromágnessel, úgy, mint az

átszakított drót. Ekkor az elektromágnes ismét

mködni kezd és megakasztja az óra járá,^t.

Lényegesen javult az eszköz Hipp ama módosí-

tása következtében, hogy az elektromágnes nem
az óram járását indítja és szakítja meg. hanem
csak a mutatókat állítja meg vagy szabadítja föl.

ami sokkal könnyebben megy. Az ily miiszerrel

már a mteodiK'rcnek V/joo- st Viooo részét is meg
lehet mérni. Még pontosabb mérések eszközölhe-

tk a Baho-íé\Q vibrációs K.-pal, melynek alap-

gondolata Siemens Wemertöl ered. Ez t. i. azt
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ajánlotte, hogy az elektromAgnee voiuági hatásai

helyett as elektromoe ssikra nyomait hasmálják
fel gyorsan forgó hengerao. Mlg aioaban Sie-

mens a hengernek hatánnott forgási sebesBóget

adott, addig a vibráoi('>s K. hengerét álcár kézzel

is lehet forgatni, amennyiben ennek kormozott

felUietém rezg hangvilla jelzi hullámvonalait

s a hangvilla végén ievö kis fémcsúcs az id^
szakonktot {jL másodpercenkint) átogró elektro-

mos szikrákat is közvetíti. Ha a hangvilla rez-

géeszámaianaretoB ésgoodoekodva van róla, hogy
a reigégek hcimiMhh ideig tartsanak, ami ismét

elektromágneeek segélyével lehetséges, az egy-

mát^t követft sziknuiyoinok közötti hullámvona-
lakból reodklviU kis idöközOket lehet megállapí-

tani Újabban Beetz forgó henger helyett ónozott

vaslemezt iiasznál, mely vörösre festett sellak-

Ümásasal Tan bevonva s aztán kormozva.
KroBoastidum, 1. Kkronogramm.
Kronatadt,kikötvárosésteogeriersségSzent

I'étervár orosz kormányzóságban, 49 km.-nyire
Póu^rvártól, a Finn-öbölben, Kotiin-sziget keleti

partján, az orosz admiralitás és katonai kor-

mányzó széklieiye, (1911) 65,900 lak., nagy hajó-

gyárakkal, kaszárnyákkal és fegyvertáiali^al

;

k>bb közép- és népiskolával, hajóiskolával és Xagy
\'i'U-T cár szobrával. A szabályos utcákból álló

t hadi és mint kereskedelmi kiköthely
. A kikötk, amelyeket szép ültetvények

ok, a D.-i oldalán vannak ; Ny.-on épült

lelmi kiköt mintegy 1000 hajó szá-

mait, KtR-ten a hadi kiköt az orosz keleti-tengeri

flottának és a kett között a hajók föl.<zerelésére

szánt kikötök. Védelmére K.-nak 30 erdítmény
szoIlmí. amelyek közül 14 van a szárazon, 9 a D.-i

i'S 7 az É.-í tengeri úton ; ezek úszó erdök. A leg-

jelentékenyebbek a Sándor. I. Péter, RLsbank és

ivronszlot. A középs kikötbl a Nagy Péter-csa-

torna vezet a dokkokhoz, a kereskedelmi kikötbl
pedis? eey másik csatorna a város bolsejébe visz

és e^y Szent Petervárra. K. Szent-Pétervár ki-

kötjéül is szelgiil és ezért több ezer kereske-
delmi hajú fordul meg bome évenkint. A P^inn-

öböl mellékén fekv helyeken kívül rendes össze-

köttetésben áU Rigával, Stockholmmal, Lübeck-
kel és Hullai. 1703-ban épült Kronszlot, 1710.

l>e<iÍL' P<'ter cár megvetette alapját a várnak,
amelyet késbben mindig ájabb és újabb erdíté-
sek követtek. A város és Szent Pétervár közti

tengenrész a K.-i öböl.

Kroo, nép, L Eru.
Kropatschek, Alfréd^ lovag, cs. és kir. tábor-

szernagy. szQl. 1838. Bielitzboi, megh. 1911
máj. 2. Lovranában. A tfizérségi ttadémia el-

végzése után résstvett as osztrák-szárd-francia

htoHlkban. 189&-b«i a tttzérség föfelfigyeljévé,

1896. valóságos belsó titkos tanácsossá, 1902-ben
pedig táborssema^yá nevezték ki: K. 1873. szer-

kesztett ismétl f^^erével, melyet késbb több
nyugati állam is elfogadott, világszerte ismertté
tette nevét ; Franciaország a tonkin?i háborúban
igen nagy eikuTel használta K •ikerét
ée a fnmoia Leb^iMiska K. ím. ^íja nyo-
mán készült Mint tazórségi fúíeiugyelö, ágyú-
mintát is szerkesztett, melyet 1908. az osztrák-

magyar hadsweg számára el is fogadtak.

Kropatschek puska, I. Kropatschek.
Kropi fytjos, Angliában él magyar mérnök

és törtónetbuvár. szüL Pesten 18ö2 aug. 1& A
gimnáziumot és a múegyetemet u. o. végezte.

1874 óta Londonban lakik. Eleintén egy vasút-

társulatiiál. majd mint magánmémök múködött.

Már a 70es és 80-as években is közölt cikkeket

a Fvárosi Lapokban és az Bgyotértésben ; 1886.

óta pedig serény munkatársa a Századoknak, a
Történelmi Tárnak és Turulnak, aMagyarKönyv-
szemlének, Budapesti Szemlének és a Hadtörté-

nelmi Közleményeknek, valamint az Engl. Hist^

Review- és Hungárián Spectatomak, melyekben
különösen angol könyv- éa levéltári kutatásainak

eredményeit foglalta össze. Nagyobb mvei:
Folktales of the Magyars (Magyar népmondák, Jo-

nes Henrik közremködésével, London. A Folklóré

Society kiadványai között XIII. köt.); angohra ford.

Jausz Ferenccel Kossuth Lajos emlékiratainak

I. kötetét. A Magyar Tud. Akadémia 1903. kül<^

tagjává választotta.

Kropotkin, 1. Krapotkin.
Kropp, Diedrich, német szobrász, szüL Brémád

ban 1824 dec. 11-én. Tanulmányait Münchenben,
Drezdában és Rómában végezte. Nevezetesebb
múvei : a brémai tzsde északi és nyugati hom-
lokzatának szobrászati dísze ; Hegyi beszéd (már-

ványdomborm a brémai Remlwrti-templom ka-

puja felett) stb.

Krosno, város, K. galíciai kerületi kapitányság

székhelye, a Wiiiok és vasút mellett, (1910) 553ft

lengyel lak. Szövipari iskolával, kolostorral,

kastélyromokkal. Tlo DNy.-ra van Galíciának

naftában leggazdagabb része.

Krossen (Cros9en), 1. járás Odera-Franlcfurt

poroszországi kerületben, 1308 km" területtel.

(1910) 59,664 lak. — 2. K., város az ugyanily
nevú járásban, a Bober folyónak »z Oderáiba való

torkolatánál, vasút mellett. (1910) 7588 lak., élénk
kereskedéssel és poszt(^ártással.

Krotaiion ( krotaphion, gör.) a. m. halánték!

pont ; méröpoot a koponyán a halántékcsont, ék-

csont és falcsont találkozási helyén.

Krotaiosztenózis (krotaphostenosis, gör.) a.

m. halántékszúkület Amíg az állatoknál a ko-

ponya a homlok-halántékl tájon ersen m^szúktll
(dynatokrotaphostenosis), addig a mai emberfaj-

táknál csak kis mértékben (oligokrotaphosteno-

sis). A neandervölgyi emberfajtánál a K. nagyobb-
fokú, mint a mai fajtáknál, ami az alsóbbrangú-

ság jele.

Krotália, 1. Füljegyzés.
Krotalon (gör., lat. crotalum), a régi rómaiak-

nál és görögöknél nagyon használt üthangszer,

melyet a mai castagnetta mintájára, mind a két

kézben tartva, a táncritmus ersebb hangsúiyozá*

Sára összeütögettek.

Kroton, ókori város Bruttiumban, a tarentumi

öböl partján, ma Cotrone. .\chivok alapították

Kr. 0. 710., akik kereskedelmük által virágzásra

emelték. K. volt Alsó-Itália (Magna Graecia) els
városa. Hatalmának tetpontján akkor állott, mi-

kor az elpuhult Szíbariszt legyzte. Itt tanított

Pjthagoras. Kr. e. 195. római gyarmat lett belle.

Kroton (d6t.). 1. Croton.
Krotonklorál, L Butüklorál.
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Krotonmag, 1. Croton.
Krotoschin (Krotoszyn), az ugyanily nev

járás székhelye Posen porosz kerületben, (i9io)

13,064 lak., posztó- és vászonszövéssel, gimná-
ziummal és felsbb leányiskolával. K. hercegség-

nek középpontja, amelyet 1819. a Thurn és Taxis
hercegi család kapott Poroszországtól a Rajna
.jobbpartján fekv birtokaiért kárpótlásul.

Krotta, keltaeredet vonós hangszer, 1. Chrotta.
Krottendorf (Crottendorf), község és klima-

tikus gyógyhely a szászországi chemnitzi köz-

igazgatási kerületben, (i9io) 5050 lak. ,• jelenték-

telen iparral.

Kroyer (Kröyer), Péter Severin, dán fest,

szül. Stavangerben 1851 jún. 24., megh, 1909 nov.

21. Parisban Bonnat tanítványa volt. Mvei több-

nyire egyes v. genreszerüleg felfogott csoport-

képmások, jelenetek a dán nép életébl, szabad-

világítású tájképek, fleg a skageni partvidékrl

:

Vonósnégyes a mteremben (a kristianiai nem-
zeti képtárban) ; A kopenhágai francia kiállítás

bizottságának ülése ; A dán királyi tudományos
akadémia ülése ; Holger Drachmann költ kép-

mása ; A mvész felesége kutyával ; Fürd fiúk

a skageni parton; Halászok éjjeli halászatra

indulnak; A skageni tengerpart (a müncheni
modern képtárban) stb.

Kroger, Timni, német író, szül. 1844 nov. 29.

Haaleban (Holstein). Mint a holsteini népélet köl-

tje, elbeszél mveivel lett ismeretessé: Bine
stille Welt (4. kiadás 1906) ; Der Schulmeister
Handewitt (4. kiadás 1906) ; Die Wohnung des

Glücks (2. kiad. 1906) ; Leute eigener Art (4. kiad.

1908); Das Buch der guten Leute (1908); Aus
altér Truhe (1908) ; Des Reiches Kommen (1909).

V. ö. G. Falke, T. K. (Hamburg 1908).

Kröner, 1. Adolf, német könyvkeresked, szül.

Stuttgartban 18.36 máj. 26., megh. 1911 jan. 29.

Stuttgartban 1859. kiadóüzletet alapított, társa

lett 1877. testvére, K. Paul (szül. 1839 nov. 13.,

megh. 1900 febr. 25.) «Gebrüder K.o cég alatt. Meg-
vette 1883. Keil Ern, 1889. a Cotta-könyvkeros-
Jcedést Stuttgartban. Az eredeti üzletbl lett az
«Union, Deutsche Verlagsgesellschaft» 1890. s a
Cotta-féle üzletbl lett 1904. «J. G. Cottasche
Buchhandlung Nachfolgem, melynek fióküzlete

van Berlinben is. Híres kivált Bismarck müvei-
nek, ifjúsági és díszmveknek kiadásáról. Jelen-

legi tulajdonos : fia, K. Alfréd, szül. 1861.

2. Jf., Christian, német fest, szül. Rintelnben

1838 febr. 3., megh. Düsseldorfban 1911 okt. 16.

Münchenben és Düsseldorfban tanult. Állatkópei,

de kivált a rajzai után készített fametszetü illusz-

trációk világszerte ismeretesek : flnom megfigye-
léssel, jellegzetes módon ábrázolta a német erdk
állatvilágát.

Krönig, 1. August Kari, német fizikus, szül.

Schildeschében 1822 szept. 20., megh. Berlinben

1879 jún. 5. Férdeme egy általa fölállított gáz-
elmélet. K. legnevezetesebb munkája, melyben
gázelméletét adja el, Grundzüge elner Theorie
der Gaae cím alatt jelent meg a Poggendorf's
Annaleh-ban.

2. K., Bemhard, német nöorvos, szül. Biele-

feldben 1863 jan. 27. 1903-ban Jenában, 1904 óta
Freiburg 1. Br.-ban a ngyógyászat rendes ta-

nára. A norvoslás körébe vágó számos dolgoza-
tot és könyvet írt ; Handbuch der Geburtshilfe és

Kurzes Lehrbuch der Gynaekologie cím könyvei
több kiadást értek.

3. K., Georg, német orvos, szül. Potedamban
1856 ápr. 22., megh. Berlinben 1911 jún. Fre-
richs, Waldeyer és Gerhardt tanároknak volt

tanítványa. 1888-ban magántanár, 1894 óta a
a friedrichshaini kórház egyik belgyógyász f-
orvosa, 1895 óta professzori címe van. K. sok ka-
zuitikus közleményén kívül a belorvoslás körébe
vágó dolgozatokkal gyarapította az irodalmat,

több mikroszkópiai eszközt is szerkesztett, mégis
különösen a tüdgümkór korai diagnózisának fel-

ismerésére inaugurált módszerével,& Krönig-féle
kopogtatással szerzett világhír nevet.

Erönlein, Rudolf, svájci sebész, szül. Stein-

ban, Schalfhausen kantonban 1847 febr. 19., megh.
Zürichben 1910 okt. 26. 1879-ben a sebészet rend-

kívüli, 1881. pedig rendes tanára Zürichben. Fbb
mvei : Die Lehre von den Luxationen (Stuttg.

1882) ; Verletzungen des Gehirns (2. Aufl. 1903).

Kroyer, Péter Severin, dán fest, 1. Kroyer.
KrözTis, 1. Kroisos.
Krsinci, adók. Vercze vm. nasici j.-ban, (i9io)

359 horvát és magyar lak., u. p. és u. t. Podgorac.
KrSko, város Krajnában, l. Gurkfeld.
KrSnjavi Izidor, horvát tudós. sziú. Naáicén

1845 ápr. 21. 1877-ben a zágrábiegyetemre hívták
meg a mtörténelem és régiségtan tanárául. Meg-
alapította a zágrábi mvészeti és iparmvészeti
egyesületet s a zágrábi országos ipariskolát át-

szervezte. 1891— 1896-ig a horvát országos kor-

mány közoktatásügyi osztályának fnöke volt. A
tanügy terén nagy reformokat létesített. Tudo-
mányos munkái közül nevezetesebbek : Oblici gra-

diteljstva u staro doha (Az építészet ókori em-
lékei) ; Dvije radnje o umjetnosti (két dolgozat

a mvészetrl, Zágráb 1876) ; Znamenovanje po-

vijesti i archeologije o umjetnosti (A történelem
és régészet jelentsége a mvészetben, u. o. 1878)

:

Zur História Salonitana (u. o. 1900) ; Ein Nach-
wort zu den Studien über die Hist.Sal. (u o. 1902)

;

Dvadeset i pet godina hrv. umjetnosti (25 év a
horvát mvészet körébl, u. o. 1905); Dante
Poklának horvát fordítása prózában (u. o. 1909).

Krstinja, adók. és pk. Modrus-Fiume vm. voj-

nici j.-ban, (isio) 1650 szerb lak., postahivatal,

u. t. Vojnic.

Krstijnska Svinica, adók. Modrus-Fiume vm.
vojnici j.-ban, (i9io) 1168 szerb lak., u. p. Krstinja,

u. t. Vojnic.

Kru (kroo), guineaparti néger törzs (neve az

angol crew-men szóból) ; a fülbe nép szorította

ki Afrika belsejébl mostani területére, a Meszu-
rado és Palmasz elfok vidékére és az egész Bors-

partra. A kruk két csoportra oszlanak : a grebók
és a tulajdonképenikruk.A grebók (gedebo) magas,
ers termetek, kékesfekete színek, nagyon te-

vékenyek és értelmesok. Mint munkásokat kitar-

tásuk és józanságuk miatt becsülik. A Sierra

Leone ÉNy.-i partvidékén a kiskereskedéstk bír-

ják. A tulajdonképeni K.-k pedig (kroomen, kroo-

boys) mint merész, ügyes hajósok ismeretesok ;

a Panama-csatorna építésénél alkalmazott néger
munkások javarésze K. volt.



Kr. u. 331 — Krukovszkoi

Kr. a. a. m. Krüiztos után.

KmcifeTák (nftr.), 1, Cmciferae.
Krocsay István, II. Rákóczi Ferenc bizalmas

embere és diploiimtája, szül. 1670 körül, raogh.

mint emigráns Jaroslauban (Galícia) 1747 ápr. 4.

Klhb srrúf CsAky I.xtván országbíró titkára volt,

azután ilGi^i)! i\x udvari kancelláriához került,

íionnét lángoló hazafias érzülete 1704. líákóczihoz

vitte, aki ót az udvari titkos iroda fónökévó

t<>tte. ó szerke-^zU'tto Rákóczinak legtöbb hadi

rendeletét, diplomáit, nem egy követi utasíbisát,

valamint részben a kormánytanács üléseinek

Jegyaökönyveit Rákóczi utóbb liongyelországban

i^ Sftját. valamint az emigráció pénzügyeinek
veaetéáével is megbíxta. K. ekkor Jaroslauban

telepedett le és ezen uradalomnak zálogba vetése

Iránt is ó kötOtt<> meg az alkut ura megbízásából
Sieniavszki-Luborairszka hercegnvel. V. ö. Szá-

zadok 11888., 310. s köv. 1.)

Krncsó, kisk. Sáros várm. girálti j.-ban, (1910)

t<7 tót lak., u. p. és u. t. Margonya.
Krúdy Gyuloy író és hírlapíró, szül. Nyíregy-

házán 1878 okt. 21. Szatmárt, Podolinban, Bécs-

ijén és Nyíregyházán tanult, majd Debreczenben
és Nagyváradon mködött mint hírlapíró. 1896.

a fvárosba költözött s a Pesti Napló, késbb a
Magyarország és Az Újság munkatársa lett. Rend-
kívül termékeny elbeszél, aki a vidéki nemes
élet sajátos mozzanatait s a történelem esemé-
nyeit gazdag képzeletével érdekes, noha nem
mindig szerves novellákká és regényekké dol-

i:i>zza föl. Kreje a megyei élet s a falnsi világ

rajzában, valamint írói nyelvezetében van. Irt egy
pár ifjúsági munkát is, legnagyobb siker kö-

zöttük A ri rk)csz-király {Í90b) s 1913. Zoltúnka
c színre hozta Petfi özvegyének ós fiának sorsát

(eladták a Mügyar Színházban). Müvei : Í/Vev a

fészek t-.v egxfeb történetek (1897); Ifjúság (raj-

7' 1: 1
«^'"^

: A ría ember bús meséi (1900) ; Diák
/ /ok (elbeszélések, ídO); Az álmok
h ....- inának, K. Kálmánnak tettel a szabad-

ságharcban s az abszolutizmus alatt, 1906); A
jxhloliiii kisértet (nagj'hatású regény a felvidéki

emberek küzdelmeirl, 1906) ; Pajkos Gaálék és

.1 vjíiA-,/7/.s.2aVft(>/í (elbeszélések, 1907); András-
ié (regény, 1909) ; A l/ürös erszény (el-

r-. 1909) ; Xyíri csend {Í90d) ; Hét szilva-

fa (eibe.szélesek, 1910); Esti úi (elbeszélések,

1911) ; Szindbád ifjúsága és Szindbád utazásai
(novellisztikus visszaemlékezések az Ezeregyój-
ból ismert, örökké utazó Szindbád nevéhez kap-
csolva, 1912); A fmncia kastély (regény, 1912);

De Rouch hipitáng csodálatos kalandjai (elbe-

szélések, 1913); A vörös postakocsi (K.-nak
legDagyobb sikert aratott regénye, három kiadást

árt nyolc hónap alatt, 1913); Els szerelem {éí-

lMlt61éeok, 1914); Palotai álmok (vegén^ , 1914);

Bhfcr (elbeszélések, 1914); A 42ös mozsarak
(regény, 1916). Összegyjtött müveinek 16 köte-

tes kiadása megindult 1914-ben.

Kmeger, Adalbert, német csillagász, szül. Ma-
rienburgban (Poroszország) 1832 dec. 3., megh.
Kiéiben 1896 ápr. 22. Elbb a helsingforsi, majd
n gothai, végül 1880 óta a Ideli csillagvizsgáló

igazgatc)ja volt . Tevékeny részt vett a Bonner
Durchmusterang csillagkatalógushoz szükséges

Mfi Nmn l^Bama. XII. lOL

észlelésekben. A nemzetközi csillagászati köz-

ponti táviróállomást vezette és kiadta az Astro-

nomische Nachrichten c. folyóiratot 1881—1896.
Két nagyobb csillagkat^ilógust is adott ki.

Kruesz Krizosztom János, pannonhalmi f-
apát. Író, szül. Völgyfalván (Sopron vm.) 1819
jan. 21., megh. 1885 jan. U. Mint a Szt. Benedek-
rend tagja, több helyen tanár és Igazgató volt.

186ö-ben pannonhalmi fapát lett Tiszteleti tagja
volt » Magyar Tudományos Akadémiának. ("Jnálló

müvei: Természettan (1862); Vegytani adatok
(1862) ; A szerves és szervetlen vegi/tan rövid váz-

lata (1865, 3. kiad. 1869) ; Bullae siimmorum pon-
tíflcum sacramenti poenítentiae adminístratíonem
concernentes (1867. knyomat); A vegytan alap-

twía/at(1872)8tb. V. ö. HoUósy J. eralékbeszóaót

(Akad. III. sor., 10. sz.); Vasárnapi Újság 1885.

Kmg, 1. Bonifadus, montecassinói f;ípát,

szül. 18:38 szept. 9. Hunfeldben (P'ulda mellett),

megh. 1909 júl. hóban. Pennsylvaniában nevel-

kedett. 1860-ban a Szt. Benedek rendjébe lépett.

1874-ben prior és 1888. apát lett a cesenai kolos-

torban. 1897-ben XIII. Leo montecassinói fapáttá
nevezte ki. Kiváló zenész volt és szerzeményei
(Lében Jesu) njigy tetszésben részesültek. Különös
érdemei vannak a beuroni festiskola (1. o.) léte-

sítése körül.

2. iC., Wilhelm Traugott, német filozófus, szül.

Radisban (Wittenborgmellett)1770 jún. 22., megh.
Lipcsében 1842 jan. 13. Wittenbergben habilitálta

magát 1794., 1801. a filozófia rendkívüli tanára

Odera-Frankfurtban, 1804. Kant utódja Könígs-

bergben, 1809. a filozófia tanára Lipcsében. A sza-

badságharcban mint lovas kapitány vett részt a
szász lovas vadászokkal. Tömérdek sokat írt; fbb
mvei: System der theoretischen Phil. (1806—
1810, 3 köt.) ; System der prakt. Phll. (1817—
1819, 3 köt.) Handbuch der Phil. (1820-21, 2
köt); Alig. Handwörterbuch der phil. Wissen-
schaften (1827—28, 4 köt) és sok más. Magyar-
országon is olvasták mveit és feldolgozták.

Valóságos iparosa a filozófiai irodalomnak, ki min-
den fajtát a legnagyobb könnységgel produkál,

mindenrl tudomást vesz, mindenhez hozzászól,

egészben nem eredeti, nem mély, de becsületes

tudásával és törekvésével mégis szolgálatot tett

az irodalomnak s a filozófiának.

Kruge, adók. Lika-Krbava vm. aLsólapaczí

j.-ban, (1910) 620 szerb lak.; u. p. Nebljusi, u. t.

AlSíjIapacz (Donji Lapac).

Krugit (iav.), a polihalithoz ha.sonló szulfát

;

fehér v. bitumentl szürkére festett. Kalciumszul-

fát és kálíum-magnéziumszulfát ketts-soja

:

4CaSO«.K,Mg(SOA+2H,0.

Termhelye Neu-Stassfurt (Poroszország). Ká-
liumtartalma miatt becses mtrágya.
Kruja (törökül Akhisszár), város Albániában,

Durazz<itól ÉK.-re, Szkanderbég hajdani srék-

helye ; kb. 6000 albán lak.

Krokovszkoi (Krukovszki), Pierre, orosz

származású francia író, szül. 1847., megh. Aanlé-

resben 1899 júl. 10. Mint liirlap- és színmíró élt

Parisban s rendszerint Pierre Corvin álnéven

adta ki mveit, mivel Korvin Mátyás ivadékának

tartotta magát. Legsikerültebb mve a Dumas

81
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fils társaságában írt Les Danicheffs c. drámája,

mely nálunk is színre került.

Knikowiecki, Jan, gróf, lengyel hadvezér,

szül. 1770., megh. Varsóban 1850. Kezdetben az

osztrák hadseregben szolgált, majd 1806. átlépett

a varsói nagyhercegség seregébe, hol 1813. tábor-

nok lett. Az 1830-iki felkelés kitörésekor Varsó
kormányzójává választották a felkelk s ers kéz-

zel tartotta fenn a rendet. Ez állását azonban nem-
sokára Skrzynecki-nek kellett átengednie. 1831
ang. 15. a varsói lázadás nyomása alatt a nem-
zetgylés a kormány fejévé nevezte ki, de sem
erélyt, sem ügyességet nem tanúsított. Mikor a

wolai csata (szept. 7.) után az oroszokkal Varsó
átadása felöl alkudozni kezdett, a nemzetgylés
letette. Mindamellett Varsó bevétele után az orosz

kormány egy idre Kazánba számzte.
Krum, bolgár fejedelem (802—815). Nagy hó-

dító volt 8 birodalmát Szófia (809) és Makedonia
elfoglalásával gyarapította. 811-ben megverte és

megölte az ellene vonuló NikepJioros Phokas csá-

szárt. 813-ban Drinápolyt is elfoglalta és Kon-
stantinápoly falai alá hatolt. Csak V. Leo császár

tartóztatta t fel további hódításaiban.

Krumau (cseh. Krumlov), város, K. német-
cseh ker. kapitányság székhelye a Moldva ós

vasút mellett, (1910) 8716 lak., lenfonással, posztó-

szövéssel, papir-, cellulóz-gyártással, sörgyárak-

kal, gözfürész- és rlmalmokkal ; egy meredek
sziklán a Schwarzenberg hercegek kastélyával

(egykor a Rosenbergek családi fészke). A minori-

ták templomában Nápolyi II. Károly és Mária
magyar hercegn fiának, Szt. Lajosnak a lemon-
dását ábrázoló kép van. V. ö. Pár Antal, A K.-i

Mária-kép (Archaeologiai Értesít, 1883).

Krumbacher, íTörí, német nyelvész és iroda-

lomtörténetíró, szül. Kürnachban (Bajorország)

1856 szept. 23., megh. Münchenben 1909 dec. 12.

1886 ban kiadta Griechische Reise, 1891-ben öe-
schichte der byzant. Litteratur c. nagybecs mun-
káját (2. kiad.1897). Erre mindjárt a közép- és új-

görög filológia rendkívüli tanárává nevezték ki,

1897. rendes tanárrá ; a Trübner-cég pedig rábízta

a Byzantinische Zeitschrift szerkesztését. Ó a bi-

zánci filológia megalapítója. 1900-ban a Magyar
Tud. Akadémia kültagjává választotta. Neveze-
tes míivei még : Das Problem der neugi'iechi-

schen Schriftsprache (München 1903) ; Populáre
Aufsátze (Leipzig 1909). V. ö. Pecz Vilmos aka-

démiai emlékbeszédót (Budapest 1910).

Krumbholz, Kari Gotthelf^ német iparmvé-
szeti tervez, szül 1819. Grosschönauban, megh,
1907. Különösen textil-mustrákat rajzolt, 1876—
1881 között a drezdai iparmvészeti iskolában

tanár volt. Több kötetnyi mintalapot adott ki.

Krumir (khrumir, knmir), arab és berber

törzsekbl alakult nép Tunisz ÉNy.-i részén;

a francia Ain-Draham körüli, erds, termékeny te-

rületen. A krumiroknak az alger területre vezetett

rablóhadjárata indította a franciákat arra, hogy
Tuniszba hatoljanak (1881 márc). V. ö. Guérard
és Boufineau, La Kroumirio et sa colonisation

(Paris 1892) ; >l/í/icA«<í. La pays de K.(u.o. 1892).
Krumpér, krumpli (növ), 1. Burgonya.
Krumplicukor (bm-go)ina-ke)né))yítcukor),

a burgonyakeményítöböl elállított cukor, me-

lyet rendesen mindjárt szeszre dolgoznak fel, de
mint cukrot is alkalmazzák, különösen a borok
gallozására (1. 0.), valamint befttek, mannelá-
dok s egyéb cikkek édesitésére.

Krung-Kao, város Sziámban, 1. AjtUhja.
Krup, betegség, 1. Croup.
Krupa, község Bihács boszniai j. -ban, az Unna

mellett, 8000 görög-ortodox lak., erddel. 1524rben

a törökök itt nagy vereséget szenvedtek, de 1565.

elfoglalták az erdöt.
Krupanj, falu Podrinje szerbiai kerületben, a

Csadjavica mellett, 1000 lak. Környékén sok ezüst-

tartalmú antimon- és ólomérc van. K. környéke

1914; szept. ós nov. véres harcok színhelye volt,

amelyekben György szerb herceg is megsebesült.

A magyar és osztrák csapatok uov. 8. rohammal
elfoglalták K.-t. L. Világháború.
Krupp, betegség, 1. Croup.
Krupp, Alfréd, német iparos, szül. Essenben

1812 ápr. 26., megh. u. 0. 1887 júl. 14. Atyjának,

Priedrichnek egy kis acélöntje volt Essenben,

melyet anyja 1848. egészen átadott K.-nak. Kez-

detben sok pénzbeli nehézséggel kellett megküz-
denie, de szorgalmával és kitartásával sikerült

a gyárat felvirágoztatnia, mely, miutánmég 1886.

összeolvadt az anneni Asthöwer & Ck). acélönt
céggel, a világ legels és legnagyobb intézete lett.

A gyárat egyetlen fia, K. Friedrich Alfréd örö-

költe, kinek halála óta családi társaság vette át,

melynek élén egy három tagú direktórium áll.

Németország legnagyobb vasipari telepe.

Krupp-féle gyorstüzel lövegek, 1. Löveg,

Krupp-féle képlet, szolgál a vérttör gráná-

tok átütképességének kiszámítására

:

Pv«=5800dS2
mely képletben P a lövedék súlya kg.-ban, v a
felcsapódó sebesség m.-ekben, d a kaliber (ürát-

mér) és S a vértlemez vastagsága em.-ekben. B
képlet 80—150 mm. vastag, keményített nikkel-

acéllemezek ellen végrehajtott újabb kísérleteken

alapszik.

Kruppin, sok nikkelt tartalmazó nikkel-acél-

ötvény, Krapp esseni gyára állítja el.

KruScica, adók. Lika-Krbava vm. perusici

j.-ban, (1910) 491 horvát lak. ; u. p. Pazariste, u. t.

Perusic.

Kruse,l .Heinrich, német drámaíró, sztil. Stral-

sundban 1815 dec. 15., megh. Bückebui^ban 1902
jan. 13. 1847—84-ig a Kölnische Zeitung szerkesz-

tje volt. Mint drámairó elször Die Gratin cím
tragédiájával lépett föl (1858, 4. kiad. 1872), ezt

követték: Wullenweber (1870); König Erich

(1871) ; Moritz von Sachsen (1872) ; Brutus (1874)

;

Marino Falieri (1876); Raven Bamokon (1880)

;

Ditzlav von Rügen (1881) ; Alexei (1882) ; Ara-
bella Stuart (1888) stb.

2. A'., Mao;, német szobrász, szül. Berlinben

1854 ápr. 14. Szobrászati tanulmányait >\ l)erlini

akadémián végezte Schapernél és Wolfnál. Ne-

vezetesebb szobrai : Gyzelmi himök (a berlini

nemzeti képtárban); Uhlandherma(a berlini Vik-

toriaparkban) ; Max Liebermann, Gerhart Haupt-

luann, Walter Leistikow mellszobrai fál)ól stb.

Szám(« technikai kérdéssel is foglalkozott, Így
feltalált egy másológépezetet, egy repülkészii-

léket, az áttetsz márványszobrok készítését.
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KóBzt vutt u színpad modern Atalakitánálmn és

líszraéit Reinhíinlt is fellimiználUi. A berlini Sezes-

-ion aU'lnüke.

3. A'.. Ottó Ftieihich, Biketnéraa pedagógus,
íi/iil. Altonában 1801., raegh. 1879. Hat éves ko-

rában elvesztvén hnilását. a tíjketnéniák schles-

wiiri iütczcujben kópo'/.t«?k ki. Több helyen volt

;k. üi' niik intézetében tanító. Fól)b múvei : Der
r.iul -tiiunie im unkultiwierteu Zustande (Bre-

int'H 18;52»: Cl)er Taiibstummen(Schloswlgl853).
Kruáedol, köz.sé)í Szerem vmegye Irigi j.-ban,

(i»iüi 777 szerb lakossal, postahivatal ; u. t. írig.

K.-ban a Szent Bazil-rt»nd kezében lev ort. kel.

-zerb zárda van, melyet a XV. HZ.-ban Branko-
rics Maxim (világi néven György) szvtX) despota,

majd szerémi, egy ideig oláhors^^i metropolita
rtlapitott. 1716-baa a törökök leégették. Újra
építették 1721—51-ig. K. a szerbek sok nagy-
nev férflának földi maradványait rzi ; így a
-/(rltpknél szentek hírében elhunyt Brankovit-sok
II' ti.iiiy testrészét, továbbá Csamojevics Arzén
(111.) pátriárcha, több metropolita, Brankovics
tiyörgy áldespota, Suplyikác István vojvoda,
obrenovics Milán szerb király holttestét. K.-ban
volt egyideig (1707—20) a magyarországi szerb
metropoliták székhelye.

Krnsenstem. Adam Johanri, lovag (az oroszok-

nál Feilorovíis Iváu)-, híres tengerész, szül. Híig-

L'udban 1770 nov. 19.^ megh. Assban (Esztonia)

184fi aug. 2\. Amerika partjainak kutatására
18<j;i 1806-ig orosz tudományos expedíciót ve-

/.•ti'tt. Több fölfedezést tett a Csondos-oceán É.-i

r<sztl>en, de Japánnal a tervezett kereskedelmi
.osz.'köttetés nem sikerült. Megírta utazását a
f..ld kürtU 3 kötetben (Szt.-Pétervár 1810—12).
Krusetnicza, kisk. Árva vm. námesztói j.-ban,

1910) 742 tót lak., postaügynökség ; u. t. Klinza-
kamene.

Krufievac, az ugyanily nev szerb járásnak
i-'TlO km-, (1910) 17,3ö3 lak.) székhelye a szerb és

bolgár Mórava összefolyása közelében, 8417 lak.

138SMg a szerb unükodóknak székhelye volt. Lá-
zár cár nag>-terjedelmú palotájából csak egy dü-

ledez torony és romokban hever falak vannak.
N'''í"nanult még, bár ersen megrongálva, a XIV.

: a tomplom. A törökök 1-^28. foglalták el

c. i.->.);J. vesztették el. Közelében van az 1389
jún. lö-ikí rigómezei osatában elesettek emlékére
létt^sitett emlékm, amelyet 190-í' jún. 28. lep-

leztek le.

Kruievica, adók. Szerem vm. zsupanyaí j.-ban,

(1910) 728 horvát lak. ; u. p. és u. t. Samac.
Krusevlya, község, I. Köi-iés.

KrttSevo, város Szerbiában, 1176 m. magas-
ban, a Crna-Reka síkság fölött emelked hegy-
oldalban, a Blato vize közelében, mintegy 13,000
lakossiil.

Kmsics-riaZóí/ (lepoglavai), varasdvármegyei
eredet család, melybl Péter 1525. esztergomi,

1530. klisszai várkapitány volt s ez idtájban grófi

rangra emeltetett. 1537. Ualmáciában vezeti a tö-

rök elleni hadjáratot. Eleintén szerencsés, késbb
azonban Salona mellett véletlenül meglepik, se-

rege szétrebben, maga Spalat<')ban hajóra me-
nekül, mely megfeneklik s K. ekkép az ellenség

kezébe jut. K.-nak a törökök fejét vették, mire a

klis.szaiak a várat menten feladták. Holtte.stót

húga. Katalin ezer aranyon váltotta meg a tö-

röktl s a tersaci templomba temettette. Fia, Já'
nos 1547. a schmalkaldeni háborúban mint zászló-

tartó vett ré.szt. 1562-l)en mint kor|K»nai kapitány
török fogságba esett s Konstantinápí>lyba hur-
coltatván, onnan csak 1565. tudott ha/a szaba-
dulni. Benne kihalt a K.-család.
Kmsicza, község, 1. Körtéd.
Kruska, orosz folyadékmérték= 1*23 1.

Kruikovac, íulók. Lika-Krbava vm. gospici

j.-ban, (1910) 239 szerb lak. : u. p. és u. t. .Medak.

Kroákovaa, adók. Modrus-Fiumo vm. szluini

j.-ban, (1910) 1828 horvát és szerb lak. ; n. p. Cetln-

grad, u. t. Szluin (Slunj).

Kraspér István, matematikus és geodéta, szül.

Miskolczon 1818 jan. 25., megh. Budapesten 1905
júl. 2. Eleinte jogot hallgatott, majd Bécsben 8
évig a megyetemet látogatta ós Stampfer tanár
a.sszisztense lett. 185ü-ben hívták meg a pesti

Józ.sef-ipartanodába népszeni mechanikai eladá-
sokat tartani, u. o. 1857. megj'etemi helyettes,

azután rendes tanár lett, 1894. nyugalomba vo-

nult. Eleinte mechanikát, mennyi.-nigtant és tech-

nológiát, késbb csak geodéziát adott el. 1868.
az Akadémia levelez, 1869. Füldmértan c. mun-
kája megjelenésekor rendes, 1899 máj. 5. tiszte-

leti tagjává vála.*íztotta. Földmértana 200 arany
jutalmat nyert. Mérnöki mszereken is elmés ja-

vításokat tett, valamint 1870. Szily Kálmánm-
egyetemi tanárral Parisba küldetvén, a Nagy Ká-
roly-féle méter- és kilogramm-etabmokat az ere-

detiekkel összehasonlítva rájöttek, hogy a kompa-
rátor sínjei elgörbülnek s ez a mórpálcákat hordó
kocsi kerekeinek egyenltlen gördülése miatt
hibát okoz. Ezt kijavította. 1870-ben még a méter-
konferenciára küldötte ki a kormány s bizotts^í
taggá vála.sztották. 1874-ben a kormánytól fel-

állított mértékhitelesít bizottság igazgatója lett.

Itt két új mérlegrendi^zert készített, amelyek
egyike Parisban ezüst (1878), a másika Brüsszel-

ben (1885) arany érmet nyert a kiállításon. Sok
kisebb értekezése jelent meg az Akadémia, Term.-
Tudományi Társulat s a francia méterbizottság
kiadványaiban. Férdeme az, hogy akkor, amikor
még hazánkban alig volt képzett technikus, mo-
dem szinvonjilon álló mémökgárdát nevelt.

Kruzslyó, község, I. Kötelet).

Krücken, Oscar von, írói álnév, I. Jásznigi.
Krüdener, Barbara Juliáné von, orosz szár-

míiz<isú írón, szül. Rigában 1764 nov. 11., megh.
Karaszu-Bazárban (Krim) 1824 dec. 25. Apja,

Vietinghoff liviandi földbirtokos Parisban nevel-

tette. Férjét, K Burdiard bárót, aki orosz követ
volt Kopenhágál)an, 1801. elhagyta. Franciaor-

szágban Madame de Stael-lal, Chntenubriand-nal

és Bernardin de Saint-Pierre-rel érintkezett. Férje

halála után kiadta szentimentális regényét (Va-

lérie, Paris 1803), amelyljen velencei élményeit
öltözteti költi mezbe. Negyvenéves korában az
addig könnyelm és kacér n vallásos rajongók
befolyása alá kerül és egészen a pietizmus kar-

jaiba veti magát Azóta Németországban, Svájc-

ban és Elszászhan próféta szerepet játszott és

szi'imos misztikus gylést rendezett. Nemsokára
politikai színezetvé vált miszticizmusa, jóslásai

21*
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Napóleon ellen irányultak, közeli bukását jósolva.

1815-bon bejutott I. Sándor orosz cárhoz, akire

igen nagy és káros befolyást gyakorolt. keltette

fel a cárban a Szent Szövetség eszméjét. A poli-

tikai nyugalom helyreálltával Genfbe ment, ahon-

nan azonban nemsokára kiutasították, majd Né-

metországból az orosz határra toloncolták, ahol

elbb liviandi birtokán, majd Krimben lakott. V.

ö. Lacroix, Madame de K., ses lettres et ses ouvra-

ges inédits (Paris 1880) ; C. Ford, Life and let-

ters of Madame de K. (London 1893) ; E. Mühlen-
beck, Btudesur les origines de la Sainte Alliance

(Paris 1909).

Krüger, 1. Adalbert, német csillagász, 1. Krue-
ger.

2. K., Eduárd, német filológus és zenei író, szül.

Lüneburgban 1807 dec. 9., megh. Göttingenben

1885 nov. 9., ahova 1861 nevezték ki zenetanár-

nak. Kritikáin kívül nevezetesebb müvei : Grund-
riss der Metrik antiker und modemer Sprachen

(1838) ; Beitráge für Lében und Wissenschaft der

Tonkunst (1817) ; System der Tonkunst (fmve,
1866). 1876-ban megindította a Siona c. egyházi

folyóiratot.

3. K., Franz, német fest, szül. Radegastban
1797 szept. 3., megh. Berlinben 1857 január 21.

Autodidakta volt. Berlinben élt, ott korának egyik
legkedveltebb nrcképfestje s utóbb porosz udvari

fest volt, azonkívül pedig különösen lóképeivel

aratott nagy sikereket. Mindkét minséget egye-

síti elkel lovasokat, katonai felvonulásokat stb.

ábrázoló képein, amelyek, mint a régi Berlin hü
ábrázolásai, kultúrtörténeti szempontból is be-

csesek. A berlini Nationalgaleriebon 10 képe lát-

ható. Finom megfigyelésrl tanúskodó rajzait

újabban nagyrabecsüíik. V. ö. Osborn, Franz K.
(Bielefeld-Leipzig 1910).

é. K., Gustav, prot. teológus, szül. Brémában
1862 jún. 29. 1891. teol. tanár Giessenben. Fbb
müvei : Geschiohte der altchristlichen Literatur

(Froiburg 1895, Nachtráge 1898); Das Dogma
vom Neuen Testaraent (Giessen 1896) ; Die Bnt-
stehung des Neuen Testaments (Freibui'g 1896) ;

Das Dogma von der Dreieinigkeit und Gott-

monschheit in seiner geschichtlichen Entwicko-
lung (Tüb. 1905). Ezenkívül kiadta K. Hasé : Kir-

chengeschichte auf der Grundlage akademischer
Vorlesungen és Polemik (Leipzig 1900) c., ma-
gyarra is lefordított müveit. 1895 óta kiadja a
Theol. Jahresberichten (Berlin) c. folyóiratot.

5. A'., Hermann Aiiders, német költ ós iro-

dalomtörténész, szül. Dorpatban 1871 aug. 11.

Különböz fiskolákon mint tanár mködött s

mint a német romantikának alapos ismerje, ér-

tékes irodalomtörténeti könyveket tett közzé:
Der junge Eichondoi-flf (2. kiad. 1904); Pseudo-
romantik (1904) ; Der junge Raabe (1911) ; Lexi-

kon d. deutschen Literatur (1914). Drámákat is

írt, de ezeknél nagyobb sikere volt regényeinek

:

Weg im Tal (1903) ; Gottfried Kampfer (1904)

;

Kaspar Krumbholtz (1909). V. ö. Knmmerhojf,
H. A. K. (Leipzig 1910).

6. K., Kari Wilhelm, német klassz, filológus,

szül. GToss-Nos.sinban (Pommern) 1796 szept. 28.,

megh. Weinheimben 1874 máj. 1. Rósztvett az
1813—15-iki szabadságharcban, 1827. tanár lett

a berlini joachimstali gimnáziumban és egyetemi
magántanár. F'müve: GriechLsche Sprachlehre
für Schulen (Berlin 1842—56, 2 köt., 6. kiad.

1892); ezt magyarra is átdolgozták Finkey,
Soltész és Somossi (Sárospatak 1853). Egyéb
munkái : Homerische Formenlehre (1849), késbb
e címen : Homerische und Herodotische P'ormen-

lohre (5. kiad. 1879) ; kiadta halikarnassosi Dio-

nysiost (Halle 182.3) ; Xenophon Anabasisát (1826),

melyhez szótárt is készített ; Arrianost, Thukj-
didest, Herodotost, stb. Latinra fordította Clinton

Fasti Hellenici-jét (Leipzig 1830). Késbbi mü-
veinek gyjteményei : Historisch-philol. Studien

(Berlin 1836—51,2 köt.); Kritisehe Analekten
(u. 0. 1863—74, 3 fz.) ; Geschichte der englischen

Revolution unter Kari L (Berlin 1850). Éles kri-

tikájával sok ellenséget szerzett magának. V. ö.

Pokel, K. W. Krügers Lebensabriss (Leipzig 1885).

7. K., Paul, német jogtudós, szül. Berlinben

1840 márc. 20. 1863-ban Berlinben, 1871. Mar-
burgban, 1872. Innsbruckban, 1874. Königsberg-
ben, 1888. Bonnban jogtanár. Fbb müvei : Kri-

tik des Justinianischen Kódex (Berlin 1867) ; Kri-

tisehe Versuche (u. o. 1870) ; Geschichte der Quel-

lén und Literatur des römischen Rechts (Leipzig

1888, franciául Brissaud-tól, Paris 1893). Fér-
demc a Codex Justinianus (Berlin 1877), t<ivábbá

Justmianus Institutióinak kiadása,valamint közre-
mködése Mommsen nagy Pandekta-kiadá-sában

(u. 0. 1870). Kiadta azonkívül Mommsen és Stu-
demund társaságában a Justinianus eltti kútf-
ket, valamint og>'éb római jogi forrásokat is.

8. K., Stephatuis Johannes Faidiis, húr állam-
féríl, a Délafrikai köztársaság utolsó elnöke, szül.

Vaalbank farmon (Fokföld) 1825 okt. 10., megh.
Clarensban, Montreux közelében (Waadt kanton)

1904 júl. 14. Szüleivel együtt 1834. Natallm, majd
1848. Transzválba vándorolt ki. Honfitársai közt
annyira kitnt okosságával és bátorságával, hogy
1880. t választották fvezérré az angolok elleni

háborúban. Ezután négy ízben, 1883., 1888.. 1893.

és 1898. választották meg a Délafrikai köztársa-

ság elnökévé. 1896-ban visszaverte Jameson
(l. 0.) betörését, 1899. pedig a Johannesburgba
özönl idegenek honflusitása kérdésében össze-

tzött az angol kormánnyal. Oranje állammal
szövetségben fel is vette a harcot az angol világ-

hatalommal (1899 okt.). A hábon\ szerencsétlen

fordulata után K. a hatalmat SchalkBnrger al-

elnöknek adta át, meg Lourenzo-Marquez por-

tugál kikötn át egy hollandi hadihajón Euró-
pába utazott (ItKX) okt.). Franciaorsziigban nagy
lelkesedéssel fogadták, de a francia kormány
semmit sem tett a búrok érdekében. II. Vilmos
német császár és IL Miklós orosz cár pedig nem
is fogadták. Ezután Hollandiában telejKHlett le

;

1904 nyarán a Genfi-tó partjára ment üdülni, hol

utóiérte a halál. Holttestét 1904 dec. 16. Preto-

riában temették el. Emlékiratai hollandi, német
és angol nyelven 1902 nov. jelentek meg. V. ö.

Stntliam : Paul K. and his times (London 1898).

Krgersdorp, a délafrikai Unió egjik jelentós

helye a Witwaterrand-hegység tövében, Johan-
nesburgtól kivssé Ny.-ra, ahol 1896 jan. 2. Jame-
son csapatai a búrok ellenében magukat hsioson
védelmezték.
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Krmmel, Ottó, német oceanográfns, azül.

ExiDb«-n 18&4 jul. 8., megh. 1912 okt. 12. 1883—
1911 -bi>n a kiéli egyetemeD, nuijd Biarbargban
egyetemj tanár. 1889-bem Heóaeii YomMms alatt a
Natiunal plankton-e^qndldöJábaD vttt lésit Ta-
nulmányai fúleg a tengmkmm és a nwleorológia
V -"• ' ' al»>k. Köbb mnnkál : Venaeh einer ver-

II Morphologrio der Meereerinme (Leip-

Der Ozean iu. o. éa Prága 1888. Ma-
: ditutta Csc^My Láarió: Az oeeán. Bada-

I)ie Bewegmgaformai dee Meeros

7); Reismi^jebnisee der Plancton-

-^.ti) : O. V. BoguBlawski Handhucb
tgraphie címú müvét átdolgozta (Stutt-

.
I.

Kruüli-hágó. 1. Kreuzlikágö.
Krylov, on»sz vároe, 1. Novo^orgievszk^ 2.

Krjlov, Iván Andr^jevics, orosz megeköltö,

sz(U. Moszkvában 1768 febr. 13. (febr. 2.), megb.
Szent-Pétervárt 1844 nov. 21. (orosz n. 9.). K. ki-

válóan ssnenosés volt a mese mvelésében. Víg-

játékai : Modnaja Lavka (A divatszalon) és Urok
doékam (Feladat a lányoknak) nem nagy nép-

szerüaégnek örvendettek. Tübb lapot Ls szerkesz-

tett. Kiadáaai közfii legszebb a mesék kiadása
ürlovtól (Paris 1825), melyhez egyszersmind po-

liglott ( négynyel vúi fordítás járult. Meséinek leg-

újabb kiadása : Basny Krylova (K. meséi, Szent-

Pétenár 1894, bellük magyarra ford. Csopey
László, Budapest 1882). Szent-Pétervárt az ii. n.

nyári kertboi, hol leginkább a gyerekek játsza-

nak, díszes emléket emeltek neki. Müveinek leg-

újabb kiadása : Socinenija, 4 köt. (Prosvédéenije,

Szent Pétervár 1904—05).
Krym, fdsziget, 1. Krim.
Krynica, falu és látogatott fttrdö Neosandez

galíciai ker. kapitányságban, a Kárpátok egyik
völgyélien, vasút mellett, (i9io) 2637 lengyel éa

rutén lak., számoe szénsavas és vasas ásvány-
vízforrással, nagy fttrdöbázakkal, természetes

szénsavfOrdökkel és ^yéb fUrdöberendezések-

kel.

Kryogenfestékek, 1. Kénfestékek.
Kryogenin, 1. Knoaeitin.
Kryohydrátok, 1. Kriohülrátok.
Kryokonit. 1. Jégpor.
Kryolith, 1. Kriolit.

Kryolithionit, 1. KriolitionÜ.
Kryolithveg, I. Krioliiüvea.

Kryometer (irör.i. 1. Kriomeier.
Kryophor (sror.*, 1. Kriofor.
Kryoskopia liror), L Krioszkópia.
Krypteia igor.j, 1. Kripteia.
KryptikQsok, 1. KemaéUattok és krii)tíkusok.

Krypto . . . (gör.), öasntélriefcben a. m. rejtett,

titkos. L. Kripto . .

.

Kryptogam növények, 1. Cryptoganiae.
Kryptol. 1. Kriptol.
Krypton, I. Knpton.
Kryptorchizmns, 1. Kriptoixhízmus.
Krzemieniec, város, 1. Kremenec.
Ksajarsa, 1. Xerxes.
Ksatr^a, a badí kaszthoz, a Ksatrához tar-

tozó egyének neve a régi ind államban. Ez a
kaszt, mely rangban a brahmánok után, a máso-
dik helyen állt, a királyokat, fejedelmeket és ne-

meseket foglalta magában. Jelenleg nineaeiiek

többé a kasztok között K.-k ; az ú. n. radzspvtcA
foglalták el helyüket, kiknek száma Hunter szerint
5.800.000. V. ö. Hapkins, The s(Kial aud niilitary

position in the ruling east of ancient India iNew-
haven 1889) ; R. Fitk, Die soziale Gliederun? im
nordöstlichen Indien zu Buddhas Zeit (Kiél 1897).

Ksinna, község, 1. Kesny.
Kt., lóversenyekkel foglalkozó közleményé-

ben ha.sznált rövidítés, a. m. korteher.

Kt., Angliában a kingJU (lovag) szokásos rö-

vidítése.

Kteatos, 1. Aktorion.
Ktema esz aei (kTfyia £; üí, gör.), maradandó

érték, örök idre szóló kincs, szerzemény. Idé-

zet Tlmkydi.losból (I. köt. 22. fej.).

Ktenoidpikkely, 1. Halak.
Ktesias, ókori történetíró, Xenophon kortársa

Knidoszból (Kária). Kr. e. 416. mint fogoly a per-

zsa udvarhoz került s elkísérte Artaxerxes Mne-
mont K^TOs elleni hadjáratára s a kunaxai csatá-

ban (401) kapott sebét gjógyította. 399-ben visz-

szatért hazájába, majd Spártába ment. Persica

címen 23 könyvben, új-ión nyelvjárá.-;ban nagy
munkát írt Asszíria és Perzsia történetéró!, mely-
bl csak töredékek maradtak. Perzsia viszonyait

jól ismerte, de munkáját már a régiek sem tar-

tották megbízhatónak. Indiára vonatkozó másik
nagy mvébl (Indica) szintén csak gyér töredé-

kek és sovány kivonatok vannak Photinsnál. Az
összes töredékeket összegyjtötte Baehr (Frank-

furt 1824), továbbá Müller (Fragmenta Historico-

mm Graecorum). V. ö. Rüter, De Ctesiae Öde et

auctoritate (Bielefeld 1873).

Ktesibios, görög matematikus, szül. Aszkrában
Kr. e. 150 körül. Borbély, majd mechanikus és
Hero tanítója volt. Vízorgonákat, víznyomással
mköd mveket, automatáiiat és vízórákat (klep-

szidrákat) szerkesztett. Mindezeknél a mszerek-
nél K. fogaskerekeket alkalmazott. Szivattyúja

nem sok eltérést mutat a még most is használat-

ban levktl. Egy ilyen régi szivattj-út Castnmi
no\aim romjai között Civita Vecchiánál találtak.

Vitruvius szerint még más ilyforma készüléket is

szerkesztett: bizánci Philon pedig a szélpuska
feltalálását is neki tulajdonítja.

Ktesibios orgonája, 1. Orgona.
Ktesziion (Ktesiphun), ókori város Babilóniá-

ban, a Tigris folyó balpartján, szemben Seleuciá-

val; késbbi idben A.'v'szíriának legjelentsebb
városa és a pártus királyok régi székesfvárosa
volt. A római korban ers vár. Romjai El Madein
mellett vannak.
KUk., latin növénynevek után Kunth K. S.

(1. o.) nevének rövidítése.

K'tib (aram.), másként Ketüt (1. o.).

Ktonios I tkp. Chihonios), azoknak a régi görög
Istenségeknek mellékneve, melyek a föld mélyé-
ben (gör. chíhoiij mködnek, pl. Hades, Demeter,
Persephone. Kiouikus (cbthonlkus) isteos^ekn^
is nevezzük ket.
Kise, növénynevek mellett Kuntze Otto(l.o.)

nevének rövidítése.

K. a. a. m. a koronázás utáni, 1. K. e.

Koa, 1. Fá km.
Ktialtu, néptörzs, 1. Kaliz.
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Kuando, délafrikai folyó Angola portugál

gyarmatban, alsó részén Gsobe-nak nevezik (1. c).

Kuandu (áiiat), 1. Goendu.
Kuang-csou-íu, kinai város, 1. Kanton.
Kn&ng-caovL-va.n(Kvan-csou-van), öböl Kuang-

tung kinai tartomány Lai-csou félszigetének ke-

leti oldalán, szélessége I8V2 km., mélysége 10—
24 m. s a tengerrel két, mindössze alig 1 km. szé-

les csatorna köti össze. Az öblöt a kinaiak 99
évre bérbeadták a franciáknak. A bérterület 700
km3 60,000 lakossal. 1900 óta politikailag fran-

cia Indo-Kinához számítják, 1902 óta a szabad
kereskedelemnek megnjitották.

Knang-hszi (Kvang-hszi), kinai tartomány
Tong-king, Kuang-tung, Jün-nan, Kuei-esou és Hu-
nan közt, területe 217,300 km^, 5.872,720 lak.

az 1911. népszámlálás szerint. A tartomány fö-

folyója a Hszi-kiang, hegyei mind a délkinai

színi rendszer hegyekhez tartoznak, DNy.—ÉK.-i
irányú párhuzamos láncokból állanak, amelyeket
a hajózható folyók szk szurdokokkal vágnak át.

A Lung-kiang és Kuei-kiang folyók csatornával
vannak összekötve. A tartomány a taiping láza-

dás egyik szitója volt s hegyi lakói, a miao-ce
és lolo népek gyakran be-betörnek Ton-kingba.
Fvárosa Kuei-lin-fu, a Kuei-kiang partján ; neve-
zetesebbek még Szün-csou, Nan-ping v. Tai-ping,
Vu-csou és Lung-csou, ahonnan 101 km. hosszú
vasút vezet Ha-noiba. Liu-csou kerülete gazdag
arany-, ezüst- és vasércekben. Fontos terméke a
kámfor s a Cinnamomum aromaticum (cimmet)
termése és olaja. K. egyike Kína legkésbben
meghódított tartományainak.
Kuang-nan, Kuang-tung és Kuang-hszi tarto-

mányok együttes neve.

Kaango (Kvango, Nzadi, Zaire), .a Kasszái
mellékfolyója Közép-Afrikában ; ered Angola por-

tugál gyarmatban a Kasszái forrásaihoz közel,

mintegy 1600 ra. magasban. Egy darabon a folyó

a határ a portugál gyarmat és Kongó állam kö-
zött. A Vilmos császár vízesése 118 m. magas.
Ngambe mellett torkollik a Kasszái Wissmannpool
nev kiszélesedett részébe Kb. 300 km. hosszú-
ságban gözbárkákkal hajózható. Mellékfolyói leg-

nagyobbrészt kikutatlanok, nevezetesebb aVámba
és a Dzsuma v. Kuilu. Forrásait Capello és Ivens
1877., fels vízvidckét Kingunsi-ig Mechov 1880.,
alsó részét Grenfell 1886. kutatták át.

Kuang-tung (Kvang-tung), kinai tartomány a
Délkinai-tenger, Fu-kien, Kiang-hszi, Ho-nan és

Kuang-hszi közt. Területe, Hai-nant is beleszá-

mítva, 243,000 km2, 25.208,900 lak. az 1911.
évi népszámlálás szerint. A tartományban, épgy,
mint Kuang-hsziben, színi rendszer DNy.—ÉK.-i
irányú hegyláncok vannak. Fu-kien tartománnyal
a hajózható Han-kiang,Kuang-hszivol a Hszi-kiang
köti össze, legfontosabb hajóútja a Poi-kiang nagy
mellékfolyóival. A hegyekon a Mei-ling-hágó visz

át Kiang-hszi tartományba. Nagyobb szigetei

:

Nan-au-tar, Lam-ma, Lan-tau, amely 1898 óta
Angliának van bérbeadva és Hai-navQ. o.). Apró
öblei még most is a tengeri kalózok rejtekhelyei.

Terményei : selyem, tea, cukornád, dohány, déli

gyümölcsök, banán. 15 kerületre van fölosztva.

Fvárosa Kanton, ezenkívül még kiköti : Szva-
tou, Pak-hoi, Szam-sui, az idegenek számára is

nyitva vannak : Siu-king, Tak-king, Kum-esuk és
Kong-mun. Hong-kong és Kau-lung angol, Macao
portugál, Kuang-csou-van öböl Lai-csou félsziget-

tel francia birtok.

Kuan-tung (Kvan-tung), Liau-tung félsziget

és Mandzsúria neve. Szkebb értelemben elször
orosz, 1905 óta pedig japáni bérterület Mandzsúria
D.-i részében. Ez magában foglalja a Liau-tung
félsziget DNy.-i részét a Pe-csi-li és a Koreai-öböí
közt s az ottani szigeteket, területe 3168 km=,
264,000 lakossal (az orosz-japáni háború eltt),

ebbl 365 km^^ terület a szigetekre jut 15,000
lakossal. Az öbölben volt Port-Arthur híres orosz
erd, valamint a Ta-lien-van öbölben Dalnij sza-

bad kiköt, amely az orosz szibíriai vasút vég-
pontja volt ; innen szárnyvasút vezetett Port-
Arthurba. A területet B.-on semleges öv vette
körül, amelyen belül Kina csak az oroszok tele-

egyezésével tarthatott csapatokat. 1898-banvet-
ték az oroszok bérbe 25 évre, de a japániak ezt

a területet 1904—5. elfoglalták s aportsmouthi
béke értelmében az övék is lett.

Kuanza (Kvanza), afrikai folyó, 1. Q^rmia.
Kuara (Kvorra), a Benuéval egyesült Xigcr

(1. 0.) neve.

Kuba, 1. sziget, I. Ciiba.

2. K., az ugyanily nev járás székhelye Baku
transz-kaukáziai orosz kormányzóságban, a Ku-
binka (Kudjal-csai) jobbpartján, 15,303 lakossal,

selyem- és sznyegszövéssel. K. járás egykoron
önálló khánság volt, amely eleinte Perzsiához
tartozott, 1799. a derbendi khánsággal egyesít-

tetett és 1806. Oroszországhoz került.

Kubai cédrusfa (növ.), 1. Gedrela.
Kubai grenadill-fa, 1. Grenadill-fa.
Kubán (az ókori Hypanis wVardanes, a cser-

keszek közt Fsi-cse a neve), folyó Oroszország
D.-i részében. Az Elbrusz gleccserein ered (5660
m.), a Batalpasinszki-szoros áttörése után a .sík-

sági'a ér, Jekaterinodar alatt két ágra oszlik ; az
egyik Protoka néven Acsujevnél az Azovi-ten-

gerbe torkollik; a másik K. néven még tovább
folyik 8 ennek egyik ága az Azovi-tenger Tomriuk-
öblébe, a másik pedig Kara-K. néven a Fekete-
tenger Kizil-tas öblébe ömlik. Hossza 880 km., viz-

tcrületo 55,657 km«. F mellékfolyói : Lába (316
km.), Bjelaja (250 km.), Kis- és Nagy-Zeloncsuk.
Gzhajók a Lába torkolatáig, 118 tan.-nyire me-
hetnek föl rajta.

Kubango (Okavango), délafrikai folyó, Angola
portugál gyarmatban ered a bihéi magasföldön, a
Kuanza forrásaihoz közel s részben föld alatt a
Kunenével csaknem párhuzamosan folyik, csak-
hamar kiszélesül 40 m.-re 3 m. mélységgel, de
azután a Ngami-tótól É.-ra számos ^gal elvész

a síkságon. Ess idszakban valószinüíeg a Kuan-
dóba (Csbe) folyik s így lefolyik ezáltal a Zani-

bézibe, egyik ága pedig', a Tioge (Taoge, Touke)
eléri a Ngami mocsarait. A K. vízterüloto kb.

758,000 km^.
Kuban-terület (Kuhnuyszkaja ohlaszty), orosz

Cisz-Kaukázia egyik tartománya, a doni kozákok
terület©. Sztavropol, a Torok-vidék, Kutaisz, a

Fekete- és Azovi-tenger közt 94,904 km« terület-

tol, amelybl 1948 km^ a tavakra esik. (19101

2.625,800 lak. A Kubán balparti része hegyes és
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erds, jobbparti rósze ellenben halmos ós .steppel

jelleg. Ny.-i határán emelkedik a Kaukázus fö-

lánca, K.-en pedig a Sogales lánc emelkedik.

Folyói a Kubán és moUékvizei. Földje, különösen

a Taman -félszigeten ós a Kubán mentén igon ter-

mékeny.A fötormék agabona; tormesztonok azon-

kívül dohányt és szöUöt. A steppés vidéken az

állat-, fóképen a raerino-tenyésztés virágzó. A
méhtenyésztés is jelentékeny és évenkint több

mint 1 millió kg. mézet és majdnem 100,000 kg.

viaszt szolgáltat. A hegyekkel takart részeken

az erdk nagy torttleteket foglalnak el, amelyek-
ben különösen szép fa a kaukázusi feny (Pinns

Nordmanniana).A lakosok részint ortodox oroszok,

re.-izint nem ortodox keresztények, raszkolnikok,

mohammedánok, izraeliták és pogányok. A ke-

reskedelem emelésére ,H(5 km. hosszú vasúti há-

lózat szolgál: f cikkei: gabona, fa, gyapjú,

hal és só. Az iskolák száma kb. .500. A terület 7
járásra (Közlik: ezek: Jekaterinodar. Batalpa-

sin.szk, Jejszk, a kaukázusi. Lába, Maikop és

Ternrjuk. Fváro-^^a .lekaterinodar.

Kxxhaiíj (BoiiijiiiK 1358 m. magas hegy a Cseh-

erdben Csehországban, igen szép kilátással.

Kabánji Tmjos, fest. szül. Alsó-Esztergályon

(Nógrád vm.) 1855 máj. 5.. megh. u. o. 1912 máj. 5.

A gyóg>'szerészi pályára készült, de Keleti biztatá-

sára 1881. Münchenben tanult.Azután szülhelyén
telepedett meg. hol minden idejét a festészetnek

szentelte. Kivált lovakat festett s ily müveivel
rendkívüli népszerségre tett szert a 80-as ós 90-e3

években.
Kubarost, a nyugatindiai Hibiscus elatus szá-

rának a háncsa, amit régebben a kertészetben

kötözül 8 a szivarcsomagok átkötözö szalagjául

használtak. Jelenleg, néha megfestve is, ni kala-

pokat készítenek belle,

Kubary, Jan Sztaniszlar, lengyel utazó és

etnográfus, szül. Varsóban 1846., megh. Ponapén
(Karolina-szigetek) 1896 okt. 9. Rósztvett az

18:>3-iki lengyel fölkelésben, azután Hamburgba
szökött, hol Godeffroy múzeumához gyjtnek
fogadta s a D.-i tengerre küldte. 1868— 74-ig

Mikronézia nagy részét bejárta. 1882. Japánba
utazott, 1883. a berlini néprajzi múzeum meg-
bizá.sából a Falao-szigeteken járt. Munkái : Eth-

nographische Beitrage zur Kenntniss der karoli-

nischen InselgrupiK) und Nachbarschaft (Berlin

1885): Ethnographische Beitrage zur Kenntniss
d>^s Karolinen-Archipels (Schmelz-zel együtt. Lei-

den 1889—95).
Knba-Sztaraia, az ugyanily nev járás .szék-

helye Baku transzkaukáziai orosz kormányzó-
ságban, a Kudjal-csajiKubinka) mellett, kb. 15,0(X}

lak., selyem- és gyapjuszövszékekkel, brcserzés-
sel. A járás egykoron önálló khánság volt.

Kabatara (új-lat.), a testek térfogatának kiszá-

mítása.

Kabba, kubbe (arab) a. m. knpola ; különösen
a mohammedán szentek sírjai fölé emelt épület,

melyet turbá-nak (törökösen : türbe) is szoktak
nevezni. Egyéb szentélyekre is alkalmazzák a
K. nevet ; különösen Jeruzsálemben Kubbai al-

szakhra (a szikla kupolája) az Onuir mecsetjé-

nek nevezett templom, mely a világ alapkövének
tekintett sziklát foglalja magában. Az európai

nyelvekbe névelstül (al-) átment a K. szó, ne-

vezetesen a spanyol alcoba, olasz alcova, francia

ala'/ve alakokban.

Kubbet (Gubbet), a francia keletafrikai Szo-
máli-part vidéke a Tadzsura-öböl Ny.-i végénél,
homokos, legelnek való terület.

Kubéba-bors v, uyelen bors (Piper otbeba,
növ.), 1. Bors.
Kubéba-kámfor (növ), 1, Bors.
Kubelik János, hegedmvész, szül. 1880 júl.

5. Miohleben, Prága mellett. 1892—1900ig a
prágai konzervatóriumon Seveik tanítványa volt.

1899. Budapesten tnt fel. Káprázatos techniká-
jával az egész világot meghódította. 1903-ban
felaségUl vette Széli Farkas ítéltáblai tanács-

elnök leányát, Mariannet és magyar állam-
polgár lett.

Kubera v. Kuvera. a gazdagság istene az indek-

nél. Rendesen 3 fejjel, 3 lábbal ós egyik szeme
helyén sárga folttal ábrázolják. Visravasz ós neje,

Idavida fia s ígj' a híres démonkirálynak, Ráva-
nának féltestvére. Az északi vidék uralkodója és

a tündér Jaksák és a Kimnarák fejedelme. Szék-
helyét Kailászán. a Himalája hegység egyik csú-

csán képzelték.

Kubikgödör. népies elnevezése az anyaggö-
dörnek, amibl a földet kiásták.

Kubikos, a töltésépítéssel és földmunkával fog-

lalkozó munkások népies neve, akik munkabérü-
ket a kiemelt s elhelyezett föld köbmétere (kubik)

után kapják. A K.-ok az Alföld népesebb városai-

ból (Hódmezvásárhely, Szeged, Szentes. Cson-
grád stb.) kerülnek ki és messze földre eljárnak

munkára s ehhez képest vándoréletet élnek. Ren-
desen egy vállalkozó alatt egyesülnek a mun-
kára s munkájuk alatt szervezkednek életmód-
jukra nézve. Legtöbbször ketten laknak. Háló-
helyük 30—40 cm.-re a földbe ásott, 1—1 Vj m.
széles és 2—3 m. hosszú gödör, melyet az id-
járás viszontagságai ellen való védelmül fél-

hengeralakban gyékény takar be. Derekalj

és paplan gyanánt a bunda szolgál. Maguk fz-
nek maguknak vagy egy társukat bízzák meg
az élelmezés gondjaival : eledelük jobbadán leb-

bencs, tarhonya és fleg paprikás meg gulyáshús.
Feleségüket a legritkább esetben viszik maguk-
kal. Rendkívül edzett, munkabíró ós földmun-
kákhoz kiválóan ért munkások, kiket a nagy
vállalatoknál, vasútépítésnél, folyószabályozá-

soknál szívesen alkalmaznak. Munkaviszonyaikat
az 1899, évi XLI. t.-c. szabályozza.

Kubikus V. köhös a. m. harmadfokú.
Kubin, községek, 1. Alsökuhin és Felsökiibin.

Kubinszkoje, halgazdag tó Vologda orosz kor-

mányzóságban, 65 km. hosszú, 15 km. széles,

terüfete 393 km*. Számos folyó táplálja, lefolyása

a Szuhona, hajózása a víz sekélysóge miatt ve-

szélyes. A halászat évente kb. 150,000 rabel ér-

ték.
Kubinyi (fehö-kitlnui, nagy-olaszi és detnéit-

falvi), nagy kiterjedés snemes család. A család

els ismert se Ite, Jiit^ vagy £fc», aki 1288.

veszi meg testvérével, Györkével, a Meskó-család
sével a revucsei birtokot Liptó vármegyében,
melyet unokáik 1355. elcserélnek Lajos királlyal

az árvavármegyei Felskubinért. A XVI. sz.
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végén élö László kamarai tanácsos Esterházy
Magdolnát vette nöíU, a késbb gróffá és nádorrá
lett Esterházy Pál nvérét. A család száimazás-
fáját legjobban tisztázta s történetét kimerítöleg

megirta magának a családnak egyik tagja, Pé-

ter, aki a Nemzeti Múzeumra 4600 frtot adott s

1832. kir. tanácsos lett. A család jelenleg két

fágban : a nagyolasziiban ós a ckménfalvíban,
ezeken belül pedig több ágazatban virágzik. V. ö.

Magyar Nemzetségi Zsebkönyv. Nemes családok
I. köt. (Budapest 1905). — Nevezetesebb tagjai

a családnak

:

1. K. Ágostmi, a Nemzeti Múzeum igazgatója,

szül. Videfalván (Nógrád vm.) 1799 máj. 30., megh.
Budapesten 1873 szept. 19. Szülömegyéjében
kezdte meg hivataloskodását. Szenvedélyes ter-

mészettudós és gyjt lévén, részt vett a magyar
orvosok és természetvizsgálók vándorgylésein,
hol több Ízben az alelnökséget viselte. 1843-ban
a Nemzeti Múzeum igazgatójává nevezték ki

s e tisztséget 1869-ig viselte. Az Akadémia 1843.
tiszteleti s 1853. igazgató tagjává választotta.

Érdemeket szerzett a Nemzeti Múzeum kincseinek
a nehéz idkben eszközölt gondos megmentése
által, valamint több tudományos egyesület, így a
Magyarhoni Földtani Társulat megalapítása kö-

ri, melynek 1849, els elnöke volt. A múzeumi
kert alakítására s a múzeum bels felszerelésére

közel százezer forintot gyjtött. Irodalmi té-

ren, nagyszámú kisebb dolgozatain kívül, fbb
munkái: A magyarországi mérges növények
(1842) ; A Magyar Nemzeti Múzeum (1848) ; A
szekszárdi régiségek, magyarul és németül (1857)

;

Bitnaszombat s F'erenczi István, utazási vázlat
(Divatcsarnok 1855).

2. K. András, szül, Nagyolasziban 1776 dec. 4.,

megh. Pilinben 1851 márc. 22. Fleg az egyház
és iskola terén szerzett érdemeket ; mint buzgó
protestáns a nógrádi egyházmegyének 16 évig
volt felügyelje ; becses könyvtárt, numizmatikai
és egyéb gyjteményeket szerzett. Fiai : Ferenc
(1. K H.) és Ágoston (1. K. ÍJ.

3. K. Ferenc, politikus, K. 1. testvérbátyja,

szül. Videfalván 1796 márc. 21., megh. u. 0.1874
márc. 28. Középiskolai tanulmányait Debreczen-
ben végezte, azután öccsével nagyobb külföldi

tanulmányútra indult. 1819-ben mint patvarista
került a fvárosba, majd Pest vármegyében vál-

lalt hivatalt, utóbb pedig, mint Nógrád követe,

1839-töl fogva részt vett valamennyi reform-
országgylésen, a szabadelv ellenzék tagjaként.

Emellett nem lankadt érdekldéssel vett részt a
magyar tudományos mozgalmakban s maga is

fként régészettel és természettudományokkal
foglalkozott. Az Akadémia 1840. levelez, 1858.
pedig tiszteleti tagjává választotta. A Magyar-
honi Földtani Társulatnak több évig elnöke volt.

\z els népképviseleti országgylésen mint Lo-
soncz vároa képviselje jelent meg s a szabad-
ságharcban egyike lett Kossuth legszemélye-
sebb híveinek. Világos után 9 évi várfogságra
ítélték, de már 1852. amnesztiát nyert, 1858—
1861-ig- politikával nem foglalkozott, 1861. a ha-
tározati párt tagja lett. Élete alkonyán fleg a
Korvinák gyjtésével foglalkozott. Az Akad.
Értesítben és a tud. folyóiratokban számos

archeológiai, földtani és slénytani értekezé.se

jelent meg. Az Akadémiában a két Kubinyi-test-
vérrl Nendtvich Károly tartott emlékbeszédet
(1876).

4. K. Ferenc, szül. Kváron (Hont vm.) 1836.,
megh. u. 0. 1903 júl. 14. Tizenkilenc éves korá-
ban átvévén elhunyt apja,Ftíwos birtokát, a csa-
lád levéltára is birtokába jutott, melyet feldol-

gozott s A K.-család története c (1901) kiadott.

Ezenkívül kiadta : Árpádkori oklevelek ós Ok-
levelek Hont vármegyei magánlevéltárakht
(mindkett a Mon. Hung. Historica Akad. gyjt.)

;

A régi inagijarok személynevei (I, k,) c. mvet
ós Béla király 'Névtelen jegyzjének kora cím
mimka 1. kötetét. Szépirodalmi dolgozatai Vers
és próza c jelentek meg (1900).

5. K. Géza, szül. Szkároson (Gömör vm.) 1851
dec. 9. 1882. a rozsnyói járás fszolgabirájává s
1883. egyházi felügyelvé s az egyetemes evang.
egyház törvényszéki birájává választatván, nagy-
ban hozzájárult ahhoz, hogy a gömöri ág. ev.

esperességbl a pánszlávizmus mételye kiküszö-
böltetett. 1891-ben ós 1892-ben a jolsvai kerület
országgylési képviseljévé választották meg.
1905— 1906-ig Komárom vármegye és Komárom
szab. kir. város fispánja volt, 1910-ben Jolsván
újra képviselvé választották. 1913. kinevezték
Gömör és Kishont vármegye fispánjává.

6. K. Lajos, nemzetgazdasági író és lapszer-

keszt, szül. Újfehértón (Szabolcs vm.) 1821 ápr.

22., megh. Budapesten 1880 márc. 12. Ügyvédi
vizsgát tett, de újságíró lett. 1865-tl a Honnak
volt belmunkatársa, majd különböz lapokba irt.

Fbb munkái : Vezéreszmék jobblétünk elmoz-
dítására (Pest 1858); A lialadók és maradók
csatározásai (u, o. 1858) ; Viszonyaink és teen-

dink (u. 0. 1867) ; Közgazdaságunk életfeltételei

(Budapest 1874); Nemzetgazdasági statisztika

(u. 0. 1875, 2. kiad. 1884); Állttsunk-e vámkor-
látokat ? (u. 0. 1875) ; Iparunk (u. o. 1877) ; M(i-
gyarország érdekei és a vámügy (u. o. 1878). írt

több népszer gazdasági munkát is.

7. K. Pál, norvos, szül. Nádasdon (Borsod vm.)
1870 márc.20. 1903-1908-ig némi megszakítással
Taufler tanár szülészeti klinikáján mködött.
1908 óta a budapesti poliklinikai egyesület n-
gyógyász forvosa. 1909-ben magántanári ké-
pesítést nyert. A méhrák és gygyüúsa cím
monográfiájával (Budapest 1907) pályadíjat nyert.

Nagyobb tanulmányt Irt a hátrahajlott terhesméh
beszorulásáról, a nehéz hasi mtétek technikájá-
ról s a méhmiómák rosszindulatú elfajulásáról.

Magyarra fordította Biunm E. A szülészet tím-

könyvo c. mvét, ezenkívül a Handbueh d. PYauen-
hoilkunde (Boriin) számára írta a petefészek,

méhkürt ós a vakbél megbetegedéseit.
8. K. Sándor, fest, szül. 1875 márc. 14. Deb-

rcczenben. Tanulmányait leginkább Münchenben
végezte, ahol meg is telepedett. Elssorban a
grafikát míveli s e téren jelentékeny sikereket

ért ol különösen többszín eredeti linóleum-
metszeteivel, amelyek egy részét Szépmvészeti
Muzeumunk is bírja. 1911-ben megkapta Buda-
pesten a Nemzeti Szalonban a grafikai figurális

nagydijat. Sok illusztrációt rajzolt müncheni ké-

pes lapokba is.
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KablBjla Sdtulger (»*.), a Mamiania gomba-
írenuiiz elu\'ult nere.

Knbista festk, a XX >z elojin feltnt néhány
jiárisi fp-nö, akik fképpen PUasso példájára

iu imiweaBiionigta ÍMláoiattol, áj mód-
ket keidtek Ittulení, anwlysknek leg-

i*'I lemvonása az, hogy a ieetek (ember,

:iülcs stb.) köbökké, h^igerekké, priz-

üiaKKa vannak átalakítva s inkább hasonlítanak

kTÍ8tály<ridM», mint sxervee testekhez. Miután

legtfiM) képükön a be nem avatottak alig képe-

:^^ BMállapitani. hog>- az mit ábrázol, a közön-

>éfí teUeeui közi^nbö^n fogadta ezt a festési

módot, uotíjuékaemmi kilátása sincs arra, hogy
!! müvésaet szó által megjelölt fogalomkörben

> t kapjon. V. o. Kubista álmok. Mvészet,
t tít é."* Kivont mvészet, u. o. 405. 1.

lis az, ami a könyökkel (cubitus) össze-

van. — A', mirigyek: a könyökhaj-
iatban fekv néhány kic-si nyirokcsomó, ame-
lyek az alkar s a kéz nyirokereivel függenek
os^ze. Sajátságos tünet, hogy szitllises egyéneken
kiuzza'ltak.

Kabláj, iuoiufol fökhán, hittai császár (Í2ö9—
1294'. Tulikhán ifjabbik fia, Temudzsin unokája,

-iíul. 12U., megh. 1294. Bátyjának, Manguuak
íialala után 1259. lett a mongolok fókhánja.

Hosszú harcok után elfoglalta Kinát és 1264.

Pekinsbe tette át székhelyét. Hatalmát kiterjesz-

T
" "'

ára, Tibetre és Hátsó-Indiára is, csak
!i indított liadjáratai végzdtek kudarc-

rn: rxiuauan d Buddha-vallóst juttatla uralomra
s ö voit a Jüan mongol dinasztia megalapítója,

mely i3H8-ig uralkodott. K. udvarában élt 1275—
1292-íl' Manó Polo (1. o.), velencei utazó, ki

isi^^das i'.oigokat jegyzett fel a pekingi udvar hátai-

ra ánil cs fényérl.

Kubooktaiéder, az olyan oktaéder és hexaéder
alkotta kombináció, melyen a két kristályalak

eg^ensúlybíin van, tehát egyik sem uralkodó.

Ré^i, ma már nem használatos név ; ma közép-

kristály a neve.

Kubota, japáni város, 1. Akita.
Knbra (többes számban cuhras), Dél-Amerí-

kátan i*s az Egyesült-.4lIamokban felmerül szí-

nes faj, a mulattok vagy pardók, tehát néger és

fehér omber keresztezdésébl származó gyerme-
kek másodfoka Y^^eresztezödése. Tulajdonké-

pen K. a mulatt -|- néger vérbl származó gyer-

mekek megkülönböztet neve.

Knbnk. Indoau.sztrál vér nép Dél-Szumatra
l)elEejeb<.*n. a gajok szomszédságában : az elma-

i-adt, kulturátian népek prototípusának tartják,

igazi vad mrxljára tengi'Klik határozott lakóhely,

házak >^" '''Ikiil, faoduklian. vermekben ta-

nya: ndszerük még nincs, családi életük

is a . . -:.;zább,vagyontik nincs (legújabban

:; kutya es tyúk «i egyetlen értékük). Mai ismere-

teink .-^zerint az egyetien nép, melynek nincsenek
transaoendentális fogalmai, nincsen vallása. Mar-
tin ezt az állapotot fekorszaknak nevezi, amilyen
;<.;al'nn Szumatra, Ceylon és Bomeo egyes
ti:, lu-alkodott. y.ö. Mariin, Innlandstamme

:• I ! : i lüFchen Halbinsel (Jena 1905): Sa/aniu,
'. '.' \ ; ias von Ceylon imd die síe omgebenden
Völker (Wiesbaden 1892).

KabuBz (lat. ciAus) . köb = 1. kocka (1. o.),

2. harmadik hatvány (L Hatványozás és Köb-
számok).
Knéan, adók. Várasd vm. varasdi j.-ban, (i9io)

1489 horvát lak. ; n. p. és n. t. Várasd (Varaidin )^

Kncanci, adók. Veröcze vm. alsómiholjáczi

j.-ban, (1910) 1338 szerb, horvát és magyar lak.

;

u. p. és u, t. Alsómiholjácz (Donji Miholjac).

Kti£e, adók. Zágráb vm. nagygoric^ai j.-ban,

(1910) 1321 horvát lak. ; u. p. Novo Ciée, u. t,

Xagygoricza (Velika Gorica).

Knch-Bechar, brit-indiai húbéráUani, 1. Kocb-
Bihar.
Knchenspitze, a Ratínmi Alpok 3170 méter

maaas csúcsa.

Kuckó, így hívják azt a .szögletet, amely a
szoba sarkához közel állított kemence és a fal

között van. Tulajdonképeni K.-t csak az ú. n.

búbos kemence (beugró kemence) alkot, mert ez

körül van padkázva s a padka benyúlik a K.-ba

is és itt a gyerekeknek búvó, a felntteknek pe-

dig pihenó helyül szolgál.

Kacooláhok (kuco-vlaliok), 1. Cincárok.
Kacsa, kelet-turkesztáni város Közép-Ázsiá-

ban, 970 m. magasban, a Kasgar-Hami út mellett.

Kucsa-darja (Kokcsa-darja), az Amu Darja
(1. o.) mellékfolyója.

Kncsajna, falu Pozsarevac szerb kerületben,

kb. 2000 lak. Mintegy 2 km.-nyire tle van Majdan
K., ahol, miként számos nyom bizonjitja. már az

ókorban voltak arany- és eziL«t-bányák. A szerb

kormány 1849. a bányászást újból és sikeresen

megkezdette. 1868 óta 90 évre a bányászat jogát

egy angol társa-ságnak adták át.

Kacsán, város Khorasszán perzsa tartomány-

ban, ívz Atrek és Kesef völgyeinél. Stratégiailag

fontos hely volt ; kb. lO.CXK) lakosa gjapjuval,

faggyúval és állatokkal kereskedett. Í895-ben a
várost földrengés pusztította el.

Kacs-Behar, brit- indiai húbérállam, 1. Kocs-
Bihar.
Kacséber, 1. Goüschee.
Kacsi, hegyi nép délkeleti Montenegróban a

2488 m. magas Kucski-hegy tövében, .Moracsa és

Cijevna között. Számuk mintegy 10,000. Eredeti-

leg albán katolikusok voltak, de Montenegróba

bekebeleztetvón (1849), nyelvüket és hitüket el-

vesztették. Véglegesen csak 1880. csatoltattak

Montenegróhoz. Két ftörzsre oszolnak : Dreka-

lovicsi és Krajnákra.
Kacsinoca. japáni kiköt Kiu-siu sziget Ny.-i

partján, kb. 7000 lakossal, 1889 óta az idegen

kereskedelemnek is nyitva van.

Kucsma igucsma), szrös téli föveg ; külön-

böz alakjainak nevei : csalma, kalpag, sapka,

bagósüveff.

Kucsmagomba. 1. Kurfmaaomba-félék.
Kucsmagomba-félék, a Helvellaceae család

tagjai. Termótestük tönkbl és kalapból áll. \
spöratarm réteg a kalap fels felületét borítja

és kezdettl fogva szabadon áll. A spórák töm-

lkben jönnek létre, melyek érés idejéo kis fed-

vel nyílnak. Nálunk a köveOncö gékoBzok van-

nak : Morchelkh Gyromitra, Verpa és HdveUa.
Többé-kevésbbé húsos gombák, ehelök. A tönk

rendesen fdiér és a kidap b«nui oinfl. A kalap
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felületén rendesen ráncok és üregek vannak. Er-

dben és ligetben teremnek tavaaszal. Könnyen
felismerhetk. Nevezetesebb fajai: a kiicsma-

gomba (szömörcse, Morchella esculenta; színes

képét 1. a Gombák cikk 1. képmellékletév), m

hegyes kiicsmagombn (Morchella conica), a fattyú
szénigyörgygomba (Verpa bohemica), o,papsapka
(kókistaréj, Gyromitra esculenta). Tanácsos a

K.-et leforrázni és a forrázatot leönteni.

Kucsmamedúzák, 1. Ctenophora.
Kucsó, kisk. Szilágy várm. zsibói j.-ban, (1910)

1096 oláh lak., u. p. és u. t. Zsibó.

Kucsorja, 1. Borkorcsolya.
Kucsöng (Gucsen, mongolul Szoricsi), város

a kinai Dzungáriában, Urumcsitól keletre, a
Kuldzsától Barkulba viv úton, az orosz-kinai

határforgalomnak f vásárhelye.

Kacsuk Kainardzsi, 1. Kiicsük Kainardzsi.
Kucsuláta, kisk. Pogaras vm. sárkányi j.-ban,

(1910) 1487 oláh és magyar lak., postaügynökség,
u. t. Homoródhévíz.
Knesumbi, az amerikai farksodró (Cercoleptes

caidivolvulus L.) neve hazájában.
Kuczora (azeltt : Kuczura), nagyközs. Bács-

Bodrog vm. kulai j.-ban, (1910) 4129 rutén, német
és magyar lak., posta- és táviróhivatallal.

Kudalor (Cnddalore),yóxo% Madrasz brit-indiai

presideney Dél-Arkat nev disztriktusábau , a
Bengáliai-öböl Ny.-i partján, 52,215 lak., papír-

gyártással, cukorkészítóssel, sófözéssel, halászat-

tal és pamutkivitellel.

Kndatku Bilik (török, a. m. boldogító tudo-

mány), az orkhonvidéki emlékek megfejtése s a
taklaraani manicheus szövegek fölfedezése eltt
a legrégibb török nyelvemlék, mely Bogra khán
idejébl, 1069. egy Juszuf nev írótél szárma-
zott. Ennek egyik, 1439-böl való, Heratban ké-

szült miisolatát a bécsi császári könyvtár rzi
és ennek egy részét adta ki Vánnbéry Ármin
(Uigurische Sprachmonument6 u. das Kudatku
B., Innsbruck 1875). A munka 73 fojezetl)en hirdeti

azokat az erkölcsi, vallási, kormányzati és társa-

dalmi elveket, melyeknek minden jó és életrevaló

államban uralkodniok kell. A XVII. fejezetben

hirdetett hadtudományi elvek nagyban megegyez-
nek Zrinyi Miklós, a költ és hadvezér elveivel.

V. ö. Thúry József, Zrinyi Miklós hadtudományi
elveinek forrása (Hadtörténeti Közlemények, III.

1890, 36. 1.).

Kudernatsch, JoAaííJí, osztrák geológus, szül.

Prágában 1810., megh. Bécsben 1856 ápr. 14.

Irodalmi munkái fkép a bánsági hegység geoló-

giájával foglalkoznak s a bécsi geológiai intézet

évkönyveiben jelentek meg. igy 1851. írta Ge-
fundene Cephalopoden in Svinica, náchst Orsova
cím becses értekezését : 1855-l)en Greologische

Verháltnisse in deu Umgebungen von Steierdorf

In Bánat, 1863-ban Geognosio und Borgbau des

Bánatos c. leírásait. Legnagyobb munkája : Geo-
logie des Banater Gebirgszuges címen 1856. tér-

képpel s 4 tábla rajzzal jelent meg.
Kndlich, Hans, osztrák politikus, szül. Lo-

bensteinben (Osztrák-Szilézia) 1823 okt. 23. Mint
az els osztrák képviselház tagja, 1848 júl. 26.

ö indítványozta a jobbágyi terhek eltörlését. Az
októberi forradalomban egyik vezére volt a bécsi

népnek, azután Németországba menekült, hol

1849. a pfalzi felkelésben vett részt. Minthogy
Ausztriában halálra ítélték, egy ideig Svájcban
élt, majd Amerikába költözött. Itt New York mel-
lett Hobokenben mint orvos mködött. 1872-ben
hazatért egyidre Au.«iztriába s Bécs város dísz-

polgárává választotta. Emlékiratai Rückblicke
und Erinnerungen címen jelentek meg (Wien
1873, 3 köt).

Kudora, 1. János, egyházi író, szül. Tatán
1849 máj. 14. 1877-ben plébános lett Zelizen,1879-

ben Ipolyvisken: 1899-ben tanf, e.í'peres, 1908.
ker. esperes, 1909. pléb. Nagyölveden. P'bb m-
vei : Katolikus egyházi szónoklattan (1891) ; A
görög nyelv szent atyákról (1893) : A latin nyelv
szerit atyákról (1894) : A katolikus magyar egy-

házi ékesszólás jelenlegi állása (Horváth-díjjal

jutalmazott pályamunka, 1894) : Francia egyházi
szónokok: Bossvet és Bourdaloue (1898): A
kai. egyházi beszéd-irodalom ezeréves története

(1902); Magyar egyházi szónokok: Telegdy,

Káldy, Pázmány, Ézahó Imre (1903) és számos
egyházi és emlékbeszéd különféle alkalmakkor.

2. K. Károly, budapesti egyetemi könyvtárr.
szül. Tatán 1851 szept. 17. 1875-ben egyetemi
könyvtártisztté nevezték ki, 1889. másodör lett.

1914. nyugalomba vonult. Rendezte a késmárki
líceum (1884-85). a vallás- és közoktatásügyi
minisztérium (1886), az 0. M. G. E. (1891 -92i,
a jászóvári premontrei rend könyvtárát (1897).

Önálló irodalmi mvei : az els magyar Könyv-
tártan (Budapest 1892) ; Nemzeti irodalmunk az
ezredéves országos kiállüáson (1897); Könyv-
festészetünk a párisi magyar történelmi kiállí-

táson (1899); Jogi könyvtár (1910); Könyvtár-
politika és az új egyetemek (1912) stb. Ezeken
kívül 1884—90. szerkesztette az egyetemi könyv-
tár címjegyzékét, amelynek egy külön része A:
egyetemi könyvtár segédkönyvtára cím alatt je-

lent meg.
Kudowa (Gudowa), fürd Breslau porosz keni-

let glatzi j.-ban, (1910) 600 lak. Három szénsavas
forrásának vizét ivásra és fürdésre használják

ideggyöngeség, sápkór és gyomorbajok esetében.

Kudrun (alnémet nyelvjárásban Gudrun), né-

met népies eposz — melynek mondai tárgya
Németalföldön keletkezett s 1 100 eltt már Bajor-

földön ismeretes volt — nagytehetség költnek
1210 körül irt mve. A költemény alapeszméje
a Nibelung-énekével megegyezik ; az egész egy
rövidebb és egy hosszabb részbl áll ; az els a
másodiknak mintegy eljátéka. Ebben Hagen fele-

ségül veszi Hildát, ki egy hasonlónevü leánnyal
ajándékozza meg; mikor ez feln. Hagen csak
annak akarja odaadni, aki t viadalban legyzi.

Héttel dán király azonban három emberével elra-

boltatja az ifjú Hildát, az üldöz apát a szép leány
kibékíti Hettellel és míg bellük ogy pár lesz, Ha-
gen elégedetten él birodalmában. A másik, terjt»-

dolmosebb rész Héttel és Hilda leányának. K.-nak
története, akit szülei nem akarnak sem a norman-
diai Hartmuthoz, sem Herwighoz nül adni, mert
kicsinylik ezeknek családját. Herwig erre hadat
üzen, de K. megszereti öt, kibékíti at>'jával és

jegyese lesz. Hartmut ebbe nem nyugszik bel .

atyja, Ludwig segítségével elrabolja a meuya-;/;
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szonyt s az oanek segítségére siet apát, Hettett,

Ludwig harct)aii megöli. Így K. Hartniut foglya

marad hét évig; ekkor öccse, Ortwein és vö-

Ipfrénye, Henvig haroral kiszabadítják öt 8 a je-

gyespár frigyre léphet. Ludwig a har(*ban elesik,

Hartmutot k<izt)en maga Herwig menti meg a
haláltól, de foglyává teszi. — A költemény leg-

régibb ivézirata a XVI. sz.-ból való ; szövegkriti-

kája Kari .MiUionhofftóK Kiöl I8iö), elterjedt ki-

jMÍá^a Kari Bartschtol (Leipzig 1865, negyedszer

1880). Újnémet fordítói közül Simrock (Stuttgart

1843). üotth. Kleeiljeipzig 1873), L. Frej-tag (Ber-

lin 1888) és Loírerlotz (Bielefeld 1893) említhe-

tk. Magyarra Körös Endre fordította (Budapest
1910). V. ö. még Heinrich G., K., a monda és az
eposz (Budapest 1885).

Kudsz (Él-Kudsz), Jeruzsálem arab neve.

Kudn (Strevíticeros ktidu Gray, iiiat), az Anti-

lópok családjába tartozó emlösállatfaj. Testalko-
tása a mi szarvasunkéra emlékeztet, de annál na-
gyobb. A bikának 90—105 cm. hosszú, csavaro-
dntt szarva van. Alapszíne barnás vörösesszürke,
a has hátulsó részén és a nyak elején fehéres-

.'^zürke: nyarkszirtsöréuye barnásfekete; farka
ft'lül sutctbarna, alul fehér, bojtja fekete. Törzsét

7 -í) fi'licr sáv díszíti. Afrika legnagj'obb részén
honos. A bikák magánosan, a tehenek 4—6 fnyi
<«apatokban élnek. ízletes húsáért és értékes
bnjért nagyban vadásszák. Abessziniában aga-
Z(')i néven ismerik.

Kudzsir, nagyk. Hunyad vmcgye szászvárosi
j.-ban. (1910) 4866 oláh, magyar és német lak.,

vasúti áIlomás:sal, postahivatallal és postataka-
rékiwnztárral, jelentékeny m. k. vas- ós acélgyár-
ral (.000 munkás). K. azeltt az I. oláh-ezred egyik
rnagyi székhelye volt.

Kudzsiri havasok, a Déli-Kárpátok metamor-
flkus vonulatiinak tagja Hunyad vm. DK.-i részé-

ben, Szíiszvárostól ós Kudzsirtól D.-re. D.-en a
Mag>'ar-Zsil, Xy.-on a Sztrigy, É.-on a Maros, ke-

leten a Sebes-patak határolja, D.-en 1662 m. ma-
gas hágó választja el a Parengtól. Legmagasabb
csúcsai: a Surján (2061 m.), Bitrina (1794 m.),

Paltinej (1649 m.). A hegységbl erednek : a Ma-
g>'ar-Z3Íl, Sztrigy, Sebes és Kudzsiri-patakok.

A hegységet kiterjedt havasi legelók borítják.

A környék lakossága 1852-ig az egyik hegy-
csúcson (a Szkiernán) ö3.szegyúlt nyár derekán a
pörös ügyeket elintézni nagy népünnepéllyel kap-
csolatban ; ma már ez nincs meg.
Kaehl. Gotthard, német fest, 1. Kühl
Kuei-csou vagy Kivi-csoii, kinai tartomány

Sz -csuan, Hu-nan, Kiang-hszi ós Jün-nan közt,

teriUete 157,200 km«, 8.858,000 lakossal az
191 1-i népszámlálás .szerint. Legnagyobbrészt
hegyes vidék, DXy.-ÉK. irányú párhuzamos színi

reodszerii hegyláncokkal, ezek azonban nem
emelkednek 1200 m. fölé. Hegyvidékein lakik a
miao-ce nép. Ffolyója a Vu-kiang, amelynek
partján van a fváros is: Kuei-jang. Higany-, vas-,

réz- és sóbányái vannak, Kuei-jang-fu kerületé-

ben pedig jelentékeny a lótenyésztés.

Kaei-hua-csöng, kinai város, 1. Kuku-choto.
Kueit iKieitJ, 1. Koréit.
Knenenfqjtad: tcOnen). ^&raAam, hollandi teoló-

gus, szül. Haarlemben 1828szept 16.. inn?h. 1891

dec. 9én. 18.3-ban Leidonben teológiai tanár és
Hollandiában az ú. n. modern iskola által képvi-
selt szabadelv teológiai irány f képviselje.
Nagyszámú cikkein, röpiratain, egyetemi beszé-

dein kívül jelesebb müvei a következk: Hls-

torisch-kritisch ondersock naar het onstaanen de
varzameling van de boeken des Ouden V'erbands
(Leiden 1861—65, 3 köt., második kiadás 1885—
1893) ; De godsdienst van Izrael het don ondergang
van den Joodschen Staat (Haarlem 1869—70, két
köt.) ; De profeten en de profetie on der Izral
(Leidon 1875, 2 köt.). Életét és múködé.sét ma-
gyarul megírta Antal Géza a Protestáns Egyházi
és Iskolai Lapok 1892. évi 52. számában.
Knen-ln (Kveii-lüiü, Közép-Ázsia egyik leg-

hatalmasabb, mindenesetre leghosszabb hegyrend-
szere. Kiindul a PamLrhoz simuló Musztag-Ata-
lánc folj'tatásában az ú. n. Orosz v. Ruskij-lánocal

8 azután a kínai nagy alföld eltt igazi euráziai

módon sznik meg : láncokra bomolva szét. A K.
középs részén számos párhuzamos ágra bomlik
föl, amelyek medencéket zárnak be, mint pl. az
Altün-tág, Nan-san vagy Richthofen-lánc s a Dél-
Kuku-uor a Kuku-nor (1. o.) medencéjét, az Altün-

tág, Dél-Kuku-nor, Prz.sevalszkij- és Marco Polo-

hegységek a Caidára-medencét.A 5larco Polo-liegy-

ségtöl D.-re lev Csillagtavakból ered a Hoang-ho
s még itt a K. láncai közt keresztülfolyik az Oring-
és Cáríng-noron s kanyarulatával az Amne-
macsin-pora hegységet vágja le. A középs K.
láncai a Min-sanban, majd Cing-ling-sanban egye-
sülnek ismét egy darabon, azután ebbl kiágazik
a Hoang-ho nagy kanyarulatába vágva a Lo-pan-
san, amelynek folytatása Pekingtl ÉNy.-ra a
Vu-tai-san vagy Északkinai-Alpok. Ugyancsak a
Cing-ling-san azután még fólbomlik a Hsziung-
örl-san és Fu-niu-sanra, az utóbbinak folytatása a
Huai-san, evvel a hegység megsznni látszik, de
talán átvág Nipon japáni sziget D.-i részére is.

A hegység Ny.-on legmagasabb, átlagos gerinc-
maga-ssága itt több mint 6100 m. s a földön csak
a Karakorum-hegység múlja fölül ebben a tekin-

tetben. Csúcsainak magassága itt 6700—6800 m.
A középs K. D.-rl É. felé alacsonyabb láncokat

mutat föl. D.-en a Dzsinri és a Sapka Monomakha
kb. 6000 m. s az ÜUug-Mosztag kb. 7360 m. ma-
gas. A közbezárt medencék is mind magasak, a
Kuku-noré 3000 m., a Caidámé 2700 m., a Hoang-
ho forrásaié 4200—5000 m. Keletnek mindinkább
alacsonyodik, a Pai-san 3300 m., a Pai-jün-san a
Fu-niu-sanban 2400 m. s a Huai-san kb. 1200

—

1500 m. magas hegység. A K. az Alpoknál minden-
esetre idsebb hegység, a mezozooszban már fel

volt gyrve. Legnagyobbrészt archaikus kristá-

lyos kzetekbl áll, amelyekre helyenként kréta-

takaró is terül. Keleti részén igen ers a lösz-

képzdés. A Széchenyi-expedíció a legészakibb

láncait vizsgálta a Góbi sivatag és a Kuku-nor
tava között, a Nan-sannak É.-i lejtin haladva el-

jutott Szá-csouig, de innen visszafordulni kény-

szerült, A i)ejárt részrl igen jó képet nyújtott

szerkezeti ós geológiai tekintetben Lóczy L., az

expedíció tagja.
Irodnlom. Scblarintweit, Baisan in Indien und Hocb-.\«ien,

JenA 1869—80. 4 Köt. ; von RichUiofen, CkiBa, BerUn 1877—
1888, t kOt. ; Wegrener, Oro«rniphie des K., Zeitschiift d-

Om. rur Rrdknode zn Bertin 1891 ; Bogdaaorics. A PJeroor-
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íéle tibeti expedició eredményei, orosiul 8zt.-Pétervár

1892 ; Ijóczy munkálatai a 6zéchenyi-exp. tudományos
eredményeiben 1877—80, 8 köt. ; Hédin Sven, Die geogr.-

wiM. Krf.-ebnisse meiner Reisen ia Centralasien 1894—97,
Peterm. Mitt. 131. pótfüzet, 1900.

Huetx., növények latin neve után Kiitzing

(1. o.) német botanikus nevének rövidítése.

Kúia, város Mezopotámiában, amelyet nemso-

kára Kteszifon bevétele után, Baszra várossal

egyidejleg (636) Omár khalifa alapított Kadesia

közelében. A tudományok székhelye volt; a Mtai
iskola különösen a nyelvtani tudományokkal és

a hagyományok kutatásával foglalkozott. A vá-

ros most már jelentéktelen falu.

Kúíai írás, 1. Arai) nyelv.

Kufár az a kiskeresked, aki vásárokon vagy
nyilvános bódékban árusítja árúit. A K. T. eze-

ket nem sorolja a rendes kereskedk sorába.

Kniara, oázis, 1. Kufra.
Kufárkodás a. m. gazdálkodás. Már elavult

kifejezés, újabban gyakran a kereskedés szó he-

lyett használják.

Kuie, régi sörmérték, Poroszországban 4o8,
Szászországban 7*86 hl. tartalommal.

Knierces, aBácskában dívott tánc, melyet nagy
vásárok befejezésekor csapott dáridókon lejtettek.

Énekszó mellett járták ló- és marhakereskedk,
ezért nevezték kupects-tékucnok is. A tánc els
része lassú szólótánc, második része «fris8», mely-

ben valamennyi résztvev ugrólépésekben jár

körbe.

Kuff (holland), a német és holland tengerésze-

tekben az Északi-tengeren használatos vitorlás

járómíi, telt idomokkal. Kormánylapátja a tat

fölé emelkedik. A K. sok rakományt elbír és igen

tengerképes.

Kufferas, a boszniai benszülöttek ezt a gúny-
nevet adták az okkupáció után bevándorolt ide-

geneknek, els sorban az osztrák és magyar hiva-

talnokoknak, mérnököknek, orvosoknak stb. Álta-

lában azokat hívják igy, akik «c8ak egy kofferrel))

jöttek az országba.

Kqíferath, Maurice, belga zenei író, szül. Brüsz-

szelben 1852 jan. 8. Munkatársa, késbb szerkesz-

tje és kiadója lett a Guide musical c. zenei lap-

nak, amelytl 1900. vált meg. 1901-ben a Mon-
naie-szinház igazgatói állását foglalta el. Irt két

egyfelvonásos vígjátékot, továbbá jeles zenetör-

téneti müveket, amelyek közül nevezetesebbek

:

Berlioz et Schumann (1879) ; Le théátre de Wag-
ner de Tannháuser á Parsifal (1891—98) ; L'art

de diriger l'orchestre (1891) ; Henri Vieuxtemps
(1883); La Salomo de Richárd Strauss (1908).

Kúiikos érinek, a mohammedánok legrégibb

pénzei aranyban (dinár), ezüstben (dirhem) s réz-

ben (flls, többes : fulus), melyek nevüket a Kúfa
városáról nevezett sajátságos arab írásjelektl

vették.

Knfra (Knfara, El-Kofra), oázis-csoport a
Libiai-sivatagban, Fezzantól keletre, 17,824 km«
területtel. A legnagyobb köztük Kebabo (8793-5

km-), azután Taizerbo, Zigen, Bu-Zeima és Er-

bena. A lakosok a szenuszi nevíi fanatikus mo-
hammedán felekezethez tartoznak; legnagyobb
helységük Dzsof, a Kebabo oázison.

Knistein (Kopfslein), város, K. tiroli kerületi

kapitányság székíielye, egykori vár, az Inn jobb-

partján, a bajor határon, vasút mellett, (i9io)

6458 lak., hidraulikus mész- és cementkészltés-

sel. K. mellett meredek sziklán van (606 ra.) Ge-
roldseck vára, régebben állami fogház, jelenleg

kaszárnya. A világosi fegyverletétel után szá-

mos magyar szabadságharcos itt volt bebörtö-

nözve, valamint régebben Kazinczy Ferenc is. A
várba csak egy meredek út vezet föl. K.-ban van
Friedrich List eltemetve. 1366-ban a bajorok fog-

lalták el. 150.3-ban L Miksa kerítette hatalmába
és védelmezjét, Pienzenauert tisztjeivel lefejez-

tette. 1703—1705-ig és 1805—1814-ig ismét a
bajoroké volt. K. 1893. ülte meg 5(K) éves fenn-

állását mint város. K.-tól É.-ra,aTierberg (723 m.,

XL századbeli toronnyal) lábánál van az Otto-

kápolna, keletre fekszik Klienbergklamm fürd
ós gyógyintézet. V. ö. Prém, Schicksale der Fes-

tung u. Stadt K. (1893) : Maretich, Die Feste K.

(1895) ; K. und seine Umgebung (1904).

Hag. V. Kugl, 1. KiMel
Knge, a japáni hbérúr neve a hbériség ide-

jében, a buke katonai nemességgel szemben.
Kagel. (Kiig. és Kiigl), tudományos rovar-

nevek után Kiigelann Johann Gottlieb osterodei

gyógyszerész, éntomológus nevének rövidítése.

Kngler Pál Ferenc, szobrász, szül. Sopronban
1836., megh. Bécsben 1875. Tanulmányai java-

részét Rómában végezte a hatvanas évek köze-

pén, de még utazása eltt megmintázta Deák Fe-

rencet. Rómában készítette Liszt Ferenc és Or-

mós Zsigmond képmását. A hatvanas évek végé-

tl fogva Bécsben és Temesvárott dolgozott.

1869-ben készült Siklósy Gyula szemorvos pla-

kettje, 1871. a Pulszky-család síremléke számára
való plakett, 1873. a király temesvári látogatá-

sát megörökít domborm (Temesvár, megyeház)
stb. Képeket is festett.

Kugler, Franz, német mtörténész, történet-

író és költ, szül. Stettinben 1808 jan. 19., megii.

Berlinben 1858 márc. 18. 1833-ban a berlini egye-

temen a mtörténet magántanára lett, majd mint
eladó tanácsos mködött a porosz közoktatási

minisztériumban. Fmve, amely a mútörténelml
irodalomban úttör : Handbuch der Kunst-
geschichte (Stuttgart 1841-42, 5. kiad. 1871-72,
2 köt.) elször kísérli meg az egész mütörténelmot
egj'befoglalni a világtörténelmi korszakokkal

;

egyéb müvei : Handbuch der Greschichte der Maierei

(2 köt.) ; Kleine Schriften und Studien zur Kunst-
goschichte (1853—54, 3 köt.) ; Geschichte der Bau-
kunst (1855-60, 1— HL köt.).

Kuglizás, 1. 'Ibkézés.

Kuglóf (a német Giiaelhopf -hói), félgömbalakú
cifra formában sütött finom éleszts tészta, mely-

hez újabban sütport használnak éleszt helyett.

Kugu&r (áiiat), 1. Punia.
Kuh V. Koh (perzsa), a. m. hegy, pl. Hindukuh.
Kuh, Eynil, osztrák-német költ és irodalom-

történetíró, szül. Bécsben 1828 dec. 13., megh.
Meranban 1876 dec. 30. Elbb a bécsi napilapok-

nál mint kritikus mködött, 1864-töl a bécsi ke-

reskedelmi akadémián a német irodalom tanára

volt. Költi alkotásai nem jelentékenyek. Hebbel

életrajza azonban alapvetó munka. Müvei : Drei

Erzahlungeu (Troppau 1857) ; Gedichtt» (Braun-

schweig 1859); Biographie Fr. Hebbeis (Wien
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1 877) : Zwel Dichter Oesterreiuhs : Griilparzer and
Stifter (Pest 1872).

Kaha2 (^M: kakioi), Fremio Esaver. horvát
zenei író és wsoeeaenó, nfll. Bsiéken 1834 nov.

20., megh. ZágráMwin 1911 jan. 80. A budapesti

és lipcsei konzorvstöriumban, továbbá Weimar-
ban liiszttól tanult. Dcl-szláv népdalokot j^^'ujtött

«ftj adott ki zonirorakisóri^rtel. Szitmos zonetörtó-

neti munkája jolent inog. Irt a többi között a dél-

szláv népdaluk dallamairól, a délszlávok nemzeti

hMigwwreirM, a szlovének hangjegyeirl s a
saero sene tfírténetéröl.

Kuhürsten (Churfirsten)^ a Nyugati-Alpok
mószkAzonájának egyik tagja St. Gallen svájci

kantonban, a Walentavátöl E.-ra. Legmagasabb
osöcsai a Brisi (2280 m.) és Hinterruk (2309 m.).

Tágabb értelemben még a Faulfristot (2413 m.)

és az Alviert (2:-U>8 m.) is hozzászámítják.
Kuhi (iiuti, 1. Élanus.
Koh-i-Baba, a Hinduktis egyik lánca Afga-

ni.><ztánban. L. Kohi-Baba.
Kohisztán, 1. Kohisztán.
Kohl, Heinrü'h, német természetbúvár, szül.

Hanauban 1797., megh. Bataviában 1821. Külö-
nösen a papagájok é.s denevérek tanulmányozá-
sával foglalkozott. Nevezetes müvei : Die deut-

schen Kledermause (Hanau 1817) ; Beitrage zur
Zoologie u. vergleichenden Anatomie (Frankfurt

1820) : Con.speí'tus Psittacorum (Bonn 1820).

Kohlandi marha (hrachycephalus), Morva-
országban (Kuhlandchen) hono.s, hármashasznú
szarva.<marhafajta, melyet a régi morva marhá-
nak eleintén dux-zillertali, késóbb berni bikákkal
való keresztezésével állítottak el. A K. feje, a
füleket kivéve, továbbá a gerinc és a törzs alsó

része fehér, egj'ebütt piros foltos. A tehenek 400
-riOO kg. súlyúak ; az évi tejhozam 1800-2000 1.

Hizékonyság jó, az ökrök igázásra is alkalmasak.
Knhlan, Friedrick, német zeneszerz, szül.

Ülzonben (Hannover) 1786 szept 11., megh.
Lyngbyeben (Kopenhága mellett) 1832 márc. 12.

Kopenhága számára irta operáit: A rablóvár

(1814), Eli.-:a, Lulu, A varázshárfa, Hugó és Adel-

heid, az Eurydiee c. drámai jelenetet és zenét

Heiberg Erlenhügel (1H28I. továbbá Boyé Shake-
speare (1826) c színdarabjához. Neve ma fleg
mint zongoradarabkompí)ni.-itáé népszer. Irt fu-

volára és kórusra is. V. ö. K. Thrane, Fr. K., zur

l(K)-jáhr. Wiederkehr seines Geburtstages (1886).

Kahlenbeck, Liuhrig, német jogtudós és filo-

zófus, nzül. Üsnabrüí'kben 1857 ápr. 23. ügyvéd
volt, majd 1903. a lausannei egyetemen tanár,

de állását 1908. ott kellett hagynia és ismét ügy-
véd lett Jen^an. Pontosabb müvei: Von deu
Pandektcn zum Bürgerlichen Gesetzbuch (Berlin

1898— 1901, 3 köt.) ; Kommentár zum Bürgerli-

chen Gesetzbuch (n. o. 1898-1901, 3 köt. ; 2. kiad.

1903-1904): Die Rechtsprechung des Reichsge-
richts in Beziehung auf die wicbtigsten BegrifTe

und Institute des Zivilrechts (u. o. 1895— Í90,
2 rész); Das deatsche Scheckgesctz and seine

Erganzungen (Breslau 1908). Filozófiai munkái

:

Giordano Bruno. sein Lében und seine NVeltan-

scbauung (München 1888) ; Der Schuldbegriff als

Einheit von Wille und Vorstellung in ursachli-

cher Beziehung zum Verantwortlichkeitserfolg

(Leipzig 1892). Lefordította azonkívül Giordano
Bruno munkáit (Jena 1904—1906, 4 köt).; trt

társadalmi és etnikai müveket, kiadott több köl-

teménykötetet is.

Hahn, növénynevek után K(thn Max berlini

tanár (1K42 94) neve. Harasztokkal foglalkozott.

Kohn, 1. Adalbert, német nyelvész, szül. Kö-
nigsbergben 1812 nov. 19., megh. 1881 máj. 5.

Berlinben, mint ginmáziumi igazgató. Érdemeket
szerzett az összehasonlító nyelvészet, de külö-

nösen az indogermán mit4)lógia tanulmányozásá-
nak terén. 1851 óta (eleintén Aufrechttel) a Zeit-

schrift für vergleichendeSprachforschung c. folyó-

iratot szerkesztette. Kiválóbb mvei : Zur áltesten

GJeschichte der indogermanLschen Völker (Berlin

1846), amelyben etimológiai kutatások alapján

az indogermán ósnép legrégibb kulturállapotát

írja le ; Die Herabkunft des Feuers u. des Götter-

trankes (u. o. 1859, 2. kiad. 1886). amely úttör
munka volt az összehasonlító mitológia terén.

Mitolóeiai tanulmánvait összegyjtve a fia adta
ki (Gütersloh 1886).

2. A'., JEmst, szanszkritista és nyelvtudós, K. 1.

fia, szül. 1846 febr. 7. Berlinben. 1875-ben az ösz-

szehasonlító nyelvészet és szanszkiit nyelv ta-

nára volt Heidelbergbené8l877óta Münchenben.
Nevezetesebb mvei : Beitrage zur Paligramma-
tik (Berlin 1871) ; Über die Herkunft u. Sprache
der transgangetischen Völker (München 1888).

adta ki 1888. a Litteraturblatt für rien talische

Philologie-t és kiadótársa volt az atyjától alapí-

tott Zeitschr. für vergleichende Sprachforschung-
nak és a Grundriss d. iranischen Philologie-nak

(Strassburg 1898).

3. K, Fram (kuhnenfeldi), báró, ca. és kir.

táborszemagy, szül. Prossnitzban (Morvaország)

1817 jól. 15., megh. Görzben 1896 máj. 25. Részt-

vett az 1848—49-iki olasz hadjáratban, kitílnt

Santa Luciánál és Custozzánál. 1849-ben hazánk-
ban is küzdött. Azután a XI. magyarországi had-

test vezérkari fnöke lett; 1852. bárói rangra
emelték. Az 1859-iki olasz háború küszöbén Gyulai
vezérkari fnökévé nevezték ki. 1866-ban mint
Déltirol fparancsnoka sikerrel harcolt Garibaldi

önkénte.seivel. A béke megkötése után altábor-

nagg>'á léptették el, 1868 jan. 18. pedig kö-

zös hadüg>'niiniszterré és táborszernaggyá nevez-
ték ki. Mint hadüg>'miniszter fként az osztrák

Landwehr szervezése körül szerzett érdemeket.
Mint hadászati író különösen Der Gebirgskrieg

(2. kiadás, 1878) c. munkájával szerzett eli.^merést.

írt számos hadtörténeti és csillagászati érteke-

zést is. 1874-ben lemondott mini.*zteri állásáról

és Grácba ment mint hadtestparancsnok. Ebben
az állásban 14 évig mködött.
Kuhnau, Johann, német zeneszenö, a több-

tételes zongoraszonáta megteremtje, szül. 1660
ápr. 6. Neugeisingben (Szászország), megh. 1722
jún. 5. Lipcsében. 1701-ben a Thomaskircbe
kántorának választották meg, mely tisztében

Bach S. S. közvetetlen elde volt. Müvei : Neue
Klavierübung (1689-95); Frlsche Klavierfrüchte

oder sieben Sonaten (1696): Mosikallsche Vor-

stellung einiger biblisehra Historien in seohs So-

naten (a programmzeneegjrik legrégibb példája),

összes zonzoramúvei a Denkmáler deutscher
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Tonknnst 4. kötetében jelentek meg. Szatirikus

Írását: Der musikalische Quacksalber (1700)

Benndorf adta ki (1900). V. ö. R. Münnkh, J. K.

(1902): H. Bischoff, Über J. K's musikalische

Vorstellung einiger biblischen Historien (1877).

Kuhnert, Wilhelm, német fest, szül. Oppeln-
ben 1865 szept. 28. Kiváló állatfest. Képein leg-

inkább az afrikai ragadozókat ábrázolja, melyek-
nek életét 1891. Kelet-Afrikában tett utazásán
alkalma volt közvetlenül megílgyelni és alaposan
tanulmányozni. Fmvei : Zsákmánylásra induló

oroszlánok ; Elefántok gyülekezhelye ; Egy tig-

rispár házastársi viszálya (az elberfeldi városi

képtárban) ; Leselked oroszlánok ; A vadon félel-

metes hangjai ; Életre-halálra (oroszlán—bivaly
párbaja) stb. Az illusztrálás terén is mködik.
Kuhnt, Hermann, német szemorvos, szül.

Senftenbergben 1850 ápr. li. 1880-ban Jenában,
1892. a königsbergi egyetemen a szemészet ren-

des tanára. K. kiváló és nagyszámú irodalmi dol-

gozata a szemészet körébe vág. 1905-ben meg-
nyerte a nemzetközi trachoma-pályadljat, melyet
a magyar belügyi kormány a trachoma gyógyí-
tását tárgyaló legjobb munkának jutalmazására
alapított. K. alapította 1899. és azóta Michellel

együtt szerkeszti és kiadja a Zeitschrift für
Augenheilkunde cím folyóiratot.

Kahreigen (Kuhreihen, ném. ; fi'anciául

ranz des vaches), svájci nemzeti melódia, ere-

detileg az alpi pásztorok kürtjele volt. Az idk
folyamán kantononként más és más alakot öltött.

V. ö. Groves Dictionary-jának megfelel cikkét
és L. Gauchat, Étude sur le ranz des vaches
fribourgeois (1899).

Kuilenburg (ejtsd: kaiienbörch) vagy Culemborg,
város Geldern németalföldi tartományban a Lek
D.-i partján, 1300 m. hosszú vasúti híddal, (1910)

8965 lak., szalagszövéssel, 1518-ból való jó ki-

kötvel, szép gót városházzal.

Kuilu, 1. (Quülu), 1600 km. hosszú /bZí/d Nyu-
gat-Afrikában. Ered Francia-Kongo egyik 480
m. magas fensíkján Niadi v. Nian néven, Maka-
bana mellett egyesül a Laliival, Ngotunál kiér a
síkságra s az Atlanti-óceánba ömlik. Alsó részén

50 km.-nyire gzhajók, Makabanától Stephanie-
villeig (200 km.) csónakok járhatnak rajta. —
2. K. V. Dzsuma a neve a Kuango (1. 0.) egyik
mellékfolyójának.

Kuindshi, Archip J., orosz fest, szül. 1842..

megh. Szent-Pétervárott 1910 júl. 24. Mvészeti
tanulmányait a szentpétorvári akadémián végezte
Ajvázovszkij vezetésével. A tájfestés terén mkö-
dött. Képei : Éjjel a Dnyeperen ; Ukrajnai holdas
éjszaka ; Elhagyatott falu ; Reggel a Dnyeperen
stb. Az orosz mvészeti körökben különösen jóté-

kony áldozatkészségével tnt ki és szerzett magá-
nak köztiszteletet.

Kuj (Ki lat), I. Coendu.
Kuj (Cili), Cézár Antonovics, orosz zeneszerz,

szül. 1835 jan. 18. Vilnában. A pétervári mérnök-
akadémián tanult és a hadseregben altábornagyi
rangig vitte fel. Nevét a párisi Revue et Gazette
Musicale-ban megjelent cikksorozata: La musiquo
en Russié tette Európaszerte ismertté. K. mint
zeneszerz is nagyjelentség. Az új orosz isko-

lához tartozik, noha nem írt orosz faji muzsikát.

Nevezetesebb operái : A Kaukázus foglya (1857,
átdolgozása 1881—82); A mandarin fia (1859);,

William Ratcliff (1868) ; Angelo (1876) ; A szara-

cén (1889); Mamzelle FitI (1900); A kapitány
leánya (1908). Egyéb mvei : 2 scherzo és 4 suito

zenekarra; vonósnégyes; kétszáznál több sza-

londarab. V. ö. Mercy-Argenteau grófn, C. C.

Esquisse critique (1888) ; Weimam, C. Kuj mint
dalkölt (1896); Koptjaev, C. Kuj mint zongora-
komponista (1895).

Kujavia, igen termékeny vidék a Visztula bal-

partján, jelenleg nagyobbára Bromberg porosz,

kerülethez tartozik. A XIV. sz.-ig, midn a len-

gyelek elfoglalták, külön hercegség volt.

Kujed, község, 1. Köved.
Kuji V. kuj (állat), 1. Coendu.
Kujnik, adók. Pozsega vm. bródi j.-ban, (i9io>-

270 horvát lak. ; u. p. és u. t. Oriovac.

Kujon (franc, couijon, ol. coglione) a. m. gaz-

fickó ; de használják nálunk enyhébb, tréfás érte-

lemben is (furfangos, nagy kópé).

Ktyundzsics, Milán, szerb politikus és Író,

szül. Belgrádban 1842 febr. 16., megh. 1893 nov. 26-

1882-töll885-igaszerb8zkup8tinaelnöke, 1886-tól

1887-ig pénzügyminiszter volt. Néhány filozófiai

munkát bocsátott közre ; írt a szerb filozófiáról

(1868) ; az emberiség haladásáról (1871) ; a lelki-

ismeret tanáról (1872). Majd Aberdar álnév alatt

két kis kötet lírai költeményt adott ki s a Glasznik
cím tudományos folyóiratot szerkesztette.

Kujundzsik vagy Kojundzsuk, nagy domb a
Tigris balpartján, Moszul várossal szemben. A K.
Ninive romjait takarja. Itt kezdték meg 1852. az
ásatásokat és itt találták meg Szardanapal király

híves ékírásos agyagtábla-könyvtárát. L. még
i^inive.

K. u. k. (ném.), a kaiserlich wid königlich
(a. m. császári és királyi) rövidítése.

Kuka, 1. a.m. sikotnéma, buta, bárgyú.— 2. K.,
kajmós fa, melynek segélyével a dohányfüzért

fölakasztják. — 3. K. (ném. SeUfiirgel), a lovas

vontatásnál használt dereglye közepén alkalma-
zott kétágú villaalakú horgas fa, melyben a
lovaskötél csúszik. A tölgyfahajó örfájának oldalá-

banszintén van ily fahorog alkalmazva, mely arra

szolgál, hogy a lovaskötelet, vagy kukázáskor a
kukázókötelet a beszedés alkalmával csúsztassa,

eztörfa-kukának (ném. Segelhaiimfurgel) nevezik.
Kuka (növ.), 1. ErythrSxylon.
Kuka (Kukaua), Bomu (1. 0.) fvárosa a kö-

zéps Szudánban, a Csád-tó Ny.-i partja közelében,

mintegy 60,000 lak. K. két, falakkal körülvett

részbl áll : a Ny.-i (Billa fulebo) és a keleti (Billa

gedite) városból; ez utóbbiban áll a fejedelem

palotája és a fmecset. A legélénkebb élet az
elöbbil)en, a vásártéren (dendal) vau. k kei-osko-

delem fcikkei : rabszolgák, lovak, brtárgyak,
pamutkelmék, üveggyöngyök és élelmi szerek.

Kukac, a meztelen test hernyó vagy féreg

népies neve.

Kukacfü (i)öv.), 1. Sedum.
Kukacgubacs v. pondrgubacs, a bogarak

lárváinak rágása folytán ttlmadt növénygubaos.
Kukacvájó madáx (BupJtaya L.), az Éneklk

rendjObis a Seregély-félék családjába tartozó ma-
dárnem. Csre széles. Fels kávája gyengén haj-
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ltt Szárnyai hofiszaak, a 2. és a 3. eveiötoU a
legixMBiabb. Farka boasiú, siéles és kihegyeiett

esáesá kormán>-t<>llakkBL Rövid csökje eröe.

Ers karmokkal ellátott ujjai iMwaraak. 2 faja

i.^meretes, melyek lüsebb ost^rtokban (6—8)
w- <... —^pmi réeiében élnek, ahol a marhákat,

lettBlokat, i^iooerofizokat stb. követik
t - -' . L. ,v segítségével börttk alól kiszodik a rt>var-

lárvákat, a kukacokat, innét a nevük is. Az afri-

kai K. iB. africana L.) barna, 21 cm. liosszú, a
Kapfoldun ós Saeoegál vidékén él. A vörösesárii

K. (B. erutkrorhyncka 8tanl.)háta olajlMuma,

hasa roBOUMárga, csAre vUágosvöröe. Hasonló

naiaryságú, Köxép-Afrikában él.

Kokacvir&g (nov), 1. Púrtulaca.
Ka K ai-€8ih. kínai feetó, 30-410 körül szül.

Vu-hszi-ben, Kiangfu tartományban. A kelet-

ázsiai festömúvóezet egyik atyamestere és ba-

syoraányossá vált lineáris emlékszerú stflosának

mesralapitója. Peetett vallásos (buddhista) tái^yú
képt'ket, arcképeket és tájképeket. Eredeti fest-

ményeit nem ismerjük. Másolatok is csak kevés
számban állanak rendelkezésünkre (British Ma-
seum. kinai maimnii-yüjtemények).

Kokigáró, a dunai fahajók tetején lev e<?yenes

deszkázat, melyen a hajó eleje és hátulja között

szabadon közlekedhetni. Egj-szerüen^a/vís-nak is

nevezik, st a németajkú hajósok is ííry hívják.

Kukázás (az aldunai és tiszavidéki hajósok-

nál gngoiázás}, a hajó tovamozditásának az a
ii.(^<ii;i m.ivn.l a hajó horgonyát kötélre ersítve

iszik s ott já^ánjTa v. tekeróre

oTve, annál fogva húzzák a hajót.

Kokljic, adók. Lika-Krbava vmegye gospici

j.-han. 1910) 372 szerb lak.; u. p. és u. t. Mec^k.
Kokló, nagyk. Pozsony vm. malaczkai j.-ban,

1910) 1285 tót lak., vasúti megállóhely, postahiva-

tal : u. t. Jókút.

Koklox-klan, északamerikai titkos társaság-

nak a neve. E társaság Észak-Karolinában ala-

kult 1867. és rövid id alatt az egész Unió terü-

letét behálózta fiókjaival. A K. társulat tagjai

eírymá.st esküvel a legszigorúbb titoktartásra kö-

T ' ''^^an, álarcban gyilkolta meg a
^et. Csak a törvényhozás szigorú

I > ultak képesek a társulat rémes mú-
véget vetni.

i»i*=.*i.cr, kisk. Vas vm. németújvári j.-ban,

.1910) 128-i német lak., postahivatallal; u. t. Né-
metújvár.

Kakqjssa (növ), 1. Vaccinium.
Kokóka (illat). 1. Kukókák.
léixxkb\íií(Zando!iiominae,i\\), a Kakuk-félék

. ir\ ik ali saládja. Mintegy 90 faj ismeretes, me-
csoportba osztanak, ú. m. igazi K.-ra
ntú) és földi K.-ra ( Geococcyges) . Az

Aijhbi ciH)portba tartozik a kokil (Zanclostomus
tii.stis Less.); Bengáliában, Közép-Indiában, a
Himalájában, Asszámban, Birmában, Maiakkában
vynkori. Idetartozik még a Jamaika szigetén él
esókukóka (Saurothera vettda L.), melyet es-
madár néven is ismernek. A földi K. közül emii-

tondó a Dél- Kaliforniában és Közép-Texastól
.Mexikóig honos szaladó kukóka (Geococcyx me-
xicaiius 6m.) és az Észatcelet- és Ny.-Afilkában
éló sarkantyús kaknk (Centropus smegalensis

L.), továbbá a Kelet-Indiában és a .Maláji-szige-

teken honos fácánkakuk (Centropus phasümus
Lath.).

Kokolynik, Xeszlor VaszUyevics, orosz író,

szíü. Szt. PéterváTfJtt 1809 szept. 20. (orosz napt.

8), megh. Taganrogban 1868 dec. 21. (orosz napt.

9.). K. korának a legjobb orosz drámaírója. Ijeg-

sikerültebb müve : General porucik Patkul'. Leg-
nagyobb sikere a Ruka V'sevysnjago Oteéestvo
spatsla (A mindenható megmentette hazánkat) c.

drámájának volt. K. az 1831. megnyílt Alekszan-
drinszkí-szinháznak volt a drámaírója s a re-

pertoirt valósággal elárasztotta patetikus és ha*
zatias darabjaival. Irt még számos történeti elbe-

szélést és regényt.

Kukora, a járgányhoz hasonló célú, csak hor-

dozhatósága miatt más szerkezet tdcerö-kéffifl-

lék. A henger, melyre a kötelet rátekwik, saját

tengel>'e körül függélyesen forog. Tájanként ne-

ve^ kóborának, bugorának és gugorának is.

Kokorékolás, a kakasnak a hangja, melyet
korán reggel (2 óra felé) hallat, ha álmából fel-

ébred v. napközben, ha a tyúkokat az ólból kive-

zeti, V. azolcat összehijja, ha eledelt talál, h(^y
azt köztük elossza ; a kakasviadal után a gyztes
mindighangos K.-sal adja tudtul gyzelmét. A K.-t

egyes népek, a régi görögök, rómaiak, izraeliták,

stb. idmutatónak tartották v. idszámításul is

(egyik K.-tól a másikig) használták, végül távol-

ságszámításnál is szerepelt : addig, ameddig a K.
hallatszik. L. még Kakasszó.
Kukorica vagy tengeri (Zea L., nör.), a Pázsit-

ffélék génusza. Egyetlen faja a Z. mays L. (csö-

ves tengeri, egyiptomi, indiai v. török búza, málé),

fontos gabonanem. Egyéves. .\ bambusznád után
a legmagasabb pázsitf, szára 1—5 m. magas, 1—6
cm. vastag ; belül bél tölti ki. Levele hosszú, hul-

lámos szél, fels része visszahajló. Virágai egy-
lakuak. A porzós virágok a szár csúcsán fflzéres

bugát alkotnak (a K. forgója f, a terms virágok
a levél hónaljában efó' torzsán (a K. csutkáján)
ülnek 4—11 páros sorban, töW) levélhüvelybe
(csniiaj, csuhéj) burkolva, a burok csúcsán a sely-

mes bibeszálak (K.-bMJ/ kinyúlnak. Az érett K.-t

(a K. csöve) ebbl a burokból kifosztják. Termés©
(a K.-szem) összenyomott, sima v. ráncos, fényes,

sárga, fehér, bamáspiros ; minden tulajdonságá-
ban fajták (kb. 60) szerint igen változatos. A K.
c«ak termesztve ismeretes. Hazája valószínleg
Mexikó. Manapság nemcsak forróövi és sznb-

tropikus vidékeken, hanem a mérsékelt öv mele-
gebb részein is mindenütt, hazánkban is nagyban
termesztik, mint eles^- és takarmánynövényt

;

Amerikában az é. sz. 4*-ától a d. sz. 30*-áig,

Európában az é. sz. ö2*-áig, ahol a nyár hmérsék-
lete legalább 18*.

A K. emberi tápszerül, állati takarmányul és

ipari célokra szolgál. Megrölve, sárgás lisztje

tisztán vagy más gabonalbzttel keverve, kenyér-

sütésre is alkalmas. Erdélynek túrós és tejes

puliszkáia, a Dunántúl prószája, máléja és dö-

dölléje, Nógrád görhéje, az ol&ok nutmaligája^
az olaszok polentája — mind kukoricalisztbl

készül. Elsrangú takarmánya gazdasági ál-

latainknak és pedig úgy szemesen, mint zúzva
és darálva is. .K súrún vetett K. sok és jó zOld
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takarmányt ad (l. CsalmnádS), száraz lovololt Is

jól olfogyasztják a szarvasmarhák ; csötakaró

levoloit a házi iparban használják fel és papir-

gyártási'a is alkalmas. Szára almozásra, csutkája

tlizelésre való.

A K.-szom tartalma: 10057o fehérje, 2-847o
ceUulóz. 66-78% keményít ós dextrln, 4-767o
zsír és l-697o ««, 13-88«/o vízzel.

A K. fajtái számosak, mert az éghajlat és talaj-

viszonyok változtatíiöával eredeti tulajdonságait

könnyen változtatja, vagyis átalakul ós elfaj-

zik. Vannak koránórö és kósönórö K.-fajták. Ez
utóbbiak szára, csöve, szeme nagyobb. A szem
nagysága, alakja, színe ós a csövön való elhe-

lyezés szintén nagy eltéréseket mutat. A nagy-

ság: bor88zemtöl_mogyoróig terjedhet; az alak

lehet gömböly, "lapos, összenyomott (lófogú);

felülete : sima, behorpadt, töpörödött, ráncos

;

színe : tarka, fehér, sárga, vörös, violaszinü, fe-

kete; a minség szerint vannak üveges, ke-

mónyszomüek ós lisztes, puhaszemüok. A magyar
K. nagy ós puha szem, késnór, sok a csut-

kája, a kisgazda sokra becsüli. Változatai közül

a korai székely, az alcsúti, bánkti, szulontai,

szeréml, putyi fajtákat említhetjük meg. A
számttilan idegen s újabb ós újabb fajtákat a
különleges szakmunkákban és az árjegyzékek-

ben találjuk meg. Étkezésre kiválóan alkalmas
az ú. n. mazsola-\í. A K. sok meleget kíván,

észak felé csak az é. sz. 52''-ig terem. Tenyósz-

ideje 70—186 nap. Legjobban díszlik a mély-

réteg, televényes agyag- vagy vályogtalajban,

friss törésben és általában a buja talajokban.

A forgóban két gabona közé osztjuk be.

sszel szántott, tavas-szal esetleg csak por-

lianyitott ós már fölmelegedett földbe vessük a

K.-t. Az istállótrágyát legjobban meghálálja.

Vethetó a K. kapa, eke, jolzöeko és zsinór után,

V. sor- és fószekvetö géppel. A sortávolság kora-

órósüeknél 40 cm., közepes érésüeknól 60—55
cm., kósöórésüeknél 65—75 cm. A Hermann-fóle
K.-mvelés szerint a sortávolság 100—160 cm.
Ó8 a növénytávolság 80 - 100 cm. Ilyen távolság

mellett lehetséges a kézi erö mellzósóvel az

összes kapálásokat fogatos sormvelö eszközök-
kel kero8ztl)e-lio8szába végeztetni. Rendes mü-
velés szerint a K. ápolása a következ munkák-
ból áll : kapálás, egyezés, töltögetós és fattyazús.

Némelyek (Honnann és követi) a töltögetést

elhagyják. Minél többször kapáljuk a K.-t, annál
nagyobb lesz a ternv'vse. Ha a K. levele ersen
zörög-zireg, akkor megérett és törhet. Nagyobb
termel a csöveket tisztán töreti, kisgazda héjas-

tól, s otthon fosztják meg. A K.-t törés után
morzsolni nem szabad, mert elbb ki kell szá-

radnia. A száradás góréban (kas, hambár, ko-

tárkn) történik. Teremhet kat. holdankint 8— 18

q. szemben, 20—25 q. szárban, 5—7 (j. csutká-

ban. Ha K. közé babot, tököt is vetünk (köztes

vetések), úgy teremhet kat. h.-ként 2—6 q.

bab, .30—-60 q. tök. A szem és csutka közötti

arány igen különböz. Lehet 1 q. csöveslMJl 85
kg. szem ós 15 kg. csutka, de lehet 56—60 kg.

szem és .%—40kg. csutka is.

Betegségei és ellenségei : A növényi paraziták
közül a tengeriüszög (Ustilago Maydis) és a

rozsda, de egyik sem okoz nagy károkat. Kár-

tékony állatok a K.-ra í;arjak, a cserebogár

csiuiasza, fképen a drtféreg ós a knkorica-
mohj (Botys nubilalis Hübn.). Áz utóbbi idben
nagyban mutatkozó kukoricamoly (1. o.) kártéte-

lének, azaz a szár és a csövek elszáradásának és

letöré.><ének elejét vehetjük, ha a K. címerét, ahol

a moly iwtéjét lerakja, idejéten levágjuk, zstikba

tesszük és elhordjuk, megégetjük, vagy bever-

meljük.
írodfiom. Pethe Ferenc, A kukoríUa termelése, 180S:

Bonafons, Hist. nat., a)cr. et économiquo dii maVii, Parii é»
Torino 188<i ; De Candolle, Termi'Sített növényeink ere-

dete, RudapeHt 1894; Rodicaky Junö, Tanulmány a ten-

gorlrfil, Magyaróvár 1888; RaUz Oy., A kukoricamCvelé^-
röl, Kolozsvár 1906 ; Varjrii Kálmán. Ki-délyl tengeri ter-

mps/.tt'xe, u. o. 1900 ; Bálás A., Cserháti S. és mások növényter-
iuelú.si munklíl.

Kukoricafia (növ.), a kukorica fattyúhajtása.

KukoricaíOBztógép, Amerikában már régóta

használt, nálunk azonb;m még csak-elvétve el-
forduló, motorikus ervel hajtott készülék, mely
a kukoricacsöveknek a kukoricaszárról való el-

távolítására szolgál. Küls alakja a cséplgépek-
hez hasonlit. Lényeges alkotórésze egy gyorsan
forgó, érdes felület, hornyokkal ellátott etet
hengerpár, melynek hengerei között lev kes-

keny hézagon a vékonyabb és puhább kuko-

ricaszár keresztülhatolhat, a keményebi) és na-

gyobb méret csövek azonban nem, úgy, hogy ez

ut<')bbiak a szárakról leválnak és egy ferdén el-

helyezett tengelyek körül forgó fogazott hen-

gercsoportra esnek. E fosztóhengereken a kuko-

rica lassan lefelé haladva elgördül s a hengerek
fogai a csuhát a csévéri lehántják. Az etetés-

nek úgy kell történnie, hogy az etet hengerek
közé a kukoricaszár alsó vége kerüljön elbb
A K.-et rendszerint kukoricaszártépö géppel szok-

ták egyesíteni.

Kukorica-keményít, 1. Keméin/ttö.
Kukoricaliszt, 1. Kukorim.
Kukoricamoly (Boti/s nubilalis Hb., áiiat), .i

'rüzpillék (Pyralidae) családjába tartozó lepkefaj.

A kiterjesztett .szárnnyal köiiilbelül 2-4 mm.-es
pille nsténye világos agyagsárga. Valamivel
nagyobb hímje a szárnyain lev ibolyasziníi

rajzokt<')l sötétebb szin. Júniusban rajzik, mi-

kor a kukorica címerét már kihányta s ennek
ágacskáira rakja a tojásait. X liernyócskák a
zászló szárába furakodnak, majd ismételten

lejebb-lejebb vándorolva, a vastagabb szárrészek

l)elében élsködnek. A bejáró lyukb<')l kicsibig
szemetjük mindenkor elárulja hollétüket. A tel-

jesiMí kifejldött, 22—24 mm. ho.sszú hernyó fehér

hasoldaláuak a kivételével szürkés szín t'S zsíros

felület. A mezn hagyott v. b(>hordott kukorica

szárban vagy csutkában telel s alakul Uihhá s

azért mindezeknek elhasználása, illetve i! ir

tése a tavaszi kirajzás eltt a védekezés ci. 'k

ben elengedhetetlen. A K. 1897. az ország sok
részén tetemes károkat okozott. A tengerin kívül

kenderben, komlóban, cirokban és kölesben is

megél és szMpon)dik.

Kukoricamorzsoló gép. a tengeriszemeknek
a csíivekbl való eltávolítá.sát végz gép. Szer-

kezete igen sokféle, azonlían lényeges alkotórész.'

minden esotl)en egy tengely körül forgathat.',

érdes felület fogazott korong, kúp vagy h*^
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inelyhM ta etetövályún átreMtott kinunnolandó
kakartoMSöTeket nyomófellUetek és rugók vagy
stífok 8egitBégéT«l bonAnori^ják. A K.-«t sok
fisetiMn pcÁyvattBtftósseiteMttel és osrtályozó-

ki'.-i/Ulókkoi ig felszerelik. KakoricamomolAsra
f«'lhasznuljak nagy üzemeknél a csépUigépet is,

mol>'nok dobkosara és dobja helyébe ily esetben

különleges nionsolókosamt és dobot szerelnek.

A kézi ervel hajtható K. óránkinti teljesítképes-

sége 3—10 hl. között válK^dk ; ennél nagyobb
t<>ijf>6it6képe88égfi K.-6t járgánnyal v. mótoriko^
f>r<Wel tutanak illemben.

Knkoríeaszirtépfi gép (I- az áhrát), oly ké.szU-

It'k, mollyel a kukorira-szárat ós a kukorica leve-

1- 1 a bennük rejl takarmányérték tökéletesebb

kihasználhatósága végett ^pritani, darabokra'• -zálakra foolatni l^et A K.-et els iz-

rikában (shreddsr) kexdték használni.
- > » r^pa- és szecskavágt^pekéhez ha-

iben a kokoricasa&r aprítását egj-

'v körül forgó dobhenger véffzi,

fogazott téptárcsákat vairy

•olripk fpl. Az aprítandó anya-

KakoricusArtépd g^p.

got végteton láncazalagból és fogazott henger-
párból áU etetfikésEfilék segítségével adagolják
a káaifU^Üw. Az Ásványi-féle kukoricaszártépö

OBevkexete a cséplgép dobjának a helyére szerel-

het be. A legtöbb K. gabonaszalma ée zöldtakar-

mány aprítására is felhasználható. Hajtása több-

nyire járgánnyal v. gépervel történik. Egy 2—
10 lóers ergéppel hajtott K. óránkínti teljesít-

képessége 500—2000 kg. között változik.

Kvkoiicavetgép, 1. Vetögéüek.
Kukás, kux vagy kuxa, í. Búnyarészvény és

Bányaiárffulnt.

Kukta ~
.^z a férfi, ki a konyhán a sza-

kácsnak a [ül segédkezik s a mellett fzni
tanul : kuktasKoám a. m. a fzésben itt-ott segí-

teni. K.-k kIttOndsen nagyobb fúri és fpapi
konyhán ée vendé^kboi vannak ; fohér sapkát,

testhex álló derekat és kötényt visehiek.

Knkn-ehoto (a. m. kék-város, kinai neve:
£M«-AMa-t«öngry, város San-hazi kinai tartomány-
ban, 988 m.-nyire a tenger színe fölött ; innen fon-

tos országút vezet Pekingig.

KaknSin, ifaWtn(családi néven Bencúr Matej),

tót író, szül. 1860. Jaszenován (Árva vm.). Elször
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tanító volt szülföldjén, majd 1887. Prágába ment
sitt or\'osl diplomát szerzett. 1894-ben Brazza
szigetén (Dalmácia) telepedett le. ig07-ben Dél-

Amerikába vándorolt ki. K. egyike a legkiválóbb

tót íróknak. Kedves falusi képel egyszer, világos

nyelvezetük s hfl leírás által tnnek ki. A tót

életbl vett mvei közül említést érdemelnek:
Vel'kou lyiicou ; Sviatoéné dumy ; Rekrúti ; Kod,

báéik z CJhocholova umre. Újabb mveiben

:

Svatbé (1896), Dom v strani (1900) s útleírásai-

ban a szerb-horvát népéletet rajzolja, összegyj-
tött mvei Sebr. spisy Kukuéino%'y címen Turócz-

szentmártonban jelentek meg (1910-tl kezdve
1913-ig, 5 köt). V. ö. Votmbov a Neresnieki : K.
ft Prudy I. 1910.

Kukncskaffi (nSv.), L Th\fmU8.
Knkoi-olaj (bSt), 1. Aleurües.
Kokt^evci, adó- és poUt község Szerem vm.

éidi j.-ban, (i9io) 2287 horvát és német lak., posta-

és távbeszélhivatal, vasúti állomás távíróval

:

Kukujevcl-Erdv^.
Knkujo (Pyrophorus noctüuctis L., &iut), a

Pattanó bogarak (Elateridae) családjába tartozó

bogárfaj. Hossza 3—4 cm.; ^yBzinúen barna,

szürkés, sr, nemezes szrözettél borított ; torán

mindkét oldalt egy-egy viaszsárga folt van, amely
sötétben világit. Szent János-b^g^ módjára röp-

köd, de fénye ersebb. Hordják mint eleven ék-

szert is. Lárvája drótféregszerü s a cukornád
szárában él. Csak Kuba szigetén honos.

Kuknlion, a görög egyházbeli magasabb fokú
szerzeteseknek fövege, mely a fejen és vállon kí-

vül a mellet is takarja és ell hosszan leér. Fi-

gyelmezteti a szerzetest, hogy neki testben is an-

gyali életet kell élnie.

Knknljanovo, adók. Modrus-Fluine vm. suSaki

j.-ban, (1910) 1008 horvát lak. ; u. p. Skrljevo, u. t.

Buccari.

Kokoljevic-Sakciiiski Iván, horvát történetíró,

szül. Varasdon 1816 máj. 29., megh. puhakoveci
birtokán 1889 aug. 1. 1848-ban élénken részt vett

az akkori politikaieseményekben és Jellachich hor-

vát országos levéltámoknak nevezte ki. 1861-ben

zágrábi fispán és 1875. az országos közoktatási

tanács elnöke lett. volt alapítója és elnöke a
délszláv történelmi és régészeti társulatnak, mely-
nek Archív cím évkönyveit (1851—75., 12 köt.)

szerkesztette. Számos mve közül említendk :

Jura regnl Croatuie, Dalmatiae et Slavoniae (Zág-

ráb 1861—62, 3 köt.); Monumenta historica Sla-

vorum moridlonalinm (a legrégibb idktói 1599-lg,

u. o. 1868—75, 3 köt.); Bibliogratlja hrvatska
(Horvát bibliográfia, u. o. 1863) ; A délszláv mvé-
szek lexikona (u. o. 1869) ; Codex diplomatícus,

(u. 0. 1874—75, 2 köt.) : Glasoviti Hr^'ati proáUh

vjekova (Mnlt századok hímeves horvátjai, u. o.

1886) ; Rege.sta documentorum regni Croat. Slav.

Dalm. saeculi Xlll. (u. o. 1897) ; Jurán i Sofija c.

drámáját Zágrábban 1840-ben adták elször, mint
els horvát drámát a zágrábi színpadon. Költe-

ményei, drámái és elbc^lései Razlicita djela

(Különféle munkák) c. alatt jelentek meg ZágrAb-

ban 1842-47., 4 köt.

Ktünunoki gomba (nSv.), 1. özlábgotnba.
Kokonjevac, adó- és polit. község Pozsega vm.

pakráczl j.-btm, (i9io) 1725 szerb ós cseh lak., vasút-
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állomás s ugyanott postaügynökség és táviró-

hivatal.

Kukunjevacke Brezine, adók. Pozsega vm.
pakriujzi j.-ban, (1910) 657 horvát lak. ; u. p. és

u. t. Kukunjevac.
Kuku-nor (Koko-nor, mongol szó, a. m. kék tó,

tangutul Cso-^igong-ho, kínaiul Cing-haiJ,^özé]^-

ázsiai tó a Kuen-Lün hegység láncai közt. E.-on a

Richthofen-hegysóg v. Nan-san, keleten a Hum-
boldt- és Ritter-hegység, D.-en a Dél-Kuku-nor
hegység,^életea a Ki-lien-san és a Lóczy-lánc hatá-

rolják a medencéjét. Kb. 3040 m. magasban van,

mintegy 370 km. kerület, 5 szigete van, egyikü-

kön buddhista-kolostorral ; nem nagyon mély tó, a
Bukhain-gol és Kargin-gol táplálják : lefolyásta-

lan, de nem régóta, mert vize, bár kezd sóssá válni,

még iható. D.-en a Dél-K. hegység 4—5000 m.-ig

emelkedik, Przsevalszkij DNy.-i részében egy
3960 m.-es hágón ment rajta át, kelet felé vezet
hágója 3410 m. magas. A K.-t tanulmányozta a
Széchenyi-expedíció is.

Kukurbeta, a Bihar - hegység legmagasabb
pontja (1849 ni. magas), Torda-Aranyos és Bihar
vármogyo határán Rézbányától DK.-re, onnan is

szokták megmászni, de keletrl Aranyosfö (Szkeri-
sóra) fell is elérhet. A K. más neve Naqy-Bihar.
Kukuruzari, adók. Zágráb vm. kostajnicai

j.-ban, (1910) 697 szerb ós horvát lak. ; u. p. Mecen-
cani, u. t. Majur.

Kul, orosz rmérték, a. m. csetvertj (1. o.).

Kula (szerb), várszer torony és erdített kas-

tély a délszlávoknál ; különösen Boszniában és

Hercegovinában volt divatban.

Kula, 1. nagyk. Bács-Bodrog vm. kulai j.-ban,

a Ferencz-csatorna mellett, (1910) 1856 házzal és

9125 lakossal (közte 3679 magyar, 2425 német,

2510 szerb, 456 rutén). K. a járási szolgabírói hi-

vatal széke, van járásbírósága, adóhivatala, kir.

közjogyzsége, áll. polgári íiu- és leányiskolája,

vasúti állomása, posta- és táviróhivatala és tele-

fonállomása, Kossuth-emléke. K. élénk gabona-
kereskedést z, lóvásárai híresek. Nagy határá-

nak déli részében, az öntöz csatorna mellett van
Fékla puszta, hol siJíeresen zik a rizstermelést.

2. K., adók. Pozsega vm. pozsegai j.-ban, (1910)

646 német és horvát lak. ; u. p. Bekteze, u. t.

Kutjevo.

Ktilacs v. csutora, 1. Facsutora.
Kulák, keletindiai súlymérték. Bataviában =

4-46 kg.

Kulaly, lakatlan, mocsáros sziget a Kaspi-ten-

gerben, a Kocsak-öböl bejáratánál ; 32 km. hosszú

;

a halászok föl-fölkeresik.

Kulán (ftuat), 1. Dzsiggetáj.
Kalang-szu, Fu-kien kinai tartományhoz tar-

tozó kis sziget, szemben Amoy szerzdéses kiköt-
vel, angol kereskedteleppel. Itt van az 1857.
Swinburne alapította természettudományi társa-

ság. Az 1899 máj. 5-iki szerzdésben Anglia ki-

kötötte, hogy Kina a szigotat idegen hatalomnak
át nem engedi.

Kuláns (franc, coulant), eredetileg a. m. folyé-

kony, átvitt értelemben készséges, elzékeny.
Knlrö (lat. clavis, franc, clef), 1. valamely zár

felnyitására vagy bezárására szolgáló eszköz (1.

2jár). A K. büntetjogi jelentséghez jut a Kbtk.

133. §-nak 2-ik bekezdésében, amely szerint laka-

tosok vagy más iparosok, akik lakatokat vagy
zárakat készítenek vagy árulnak, 400 kor.-ig ter-

jedliet pénzbüntetéssel büntetendk, ha olyan
K.-ot, mellyel valamely lakás, helyiség, pénztár
vagy zárral ellátott más tartály felnyitiiató, más-
nak rendeletébl készítenek, vagy másnak adnak
át, mint annak, akirl tudják, hogy arra jogosult-

sággal bír. A K. szerepel még a Btk. 336. §. 4.

pontjában meghatározott minsített lopásnál (1.

Lopás).
2. K.,9. zeneben olyan jel, amely megadja a

vele egy vonalon lev hangjegynek az értelmét. A
következ táblázatban megtaláljuk a kulcsokat,

fölöttük a neveiket, alattuk azt a hangot, amoljTO
utalnak

:

heged- bassaos- szoprán-
V. G-kulcs V- P-kulcs v. di8zkant-K. alt-K. tenor-K.

f Í5§ 31
g^ kis / c> c' c>

Az utolsó három K.-ot c-K.-nak is mondják. A
hegedü-K. tehát arra utal, hogy a második vona-
lon van a ^*, ennélfogva a második vonalközben
van az aS a harmadik vonalon a h^ stb. Ugyan-
így értelmezendk a többi K.-ok. Bizonyos K.-ok
már nem használatosak, pl. a hariton-K., amely
a harmadik vonalra tette a kis /-et. Régente a
vonalak különböz színezésével, majd a vonalak
elé írt betkkel céloztak arra, amire ma a kulcsok
utalnak.

3. K; a kriptográfiában (1. 0.) az a táblázat,

leírás vagy jelszó, melynek segítségével a K.
tulajdonosa a titkos írást könnyedén megfejtheti.

4. K. a lövfegyvernól, 1. Závárzat.
Kulcsár, a nagyobb úri háztartásokban régeb-

ben az az alkalmazott, aki a kastély összes kulcsait

rizte s ezek között a pincekulcsot is. Mai napság
a K. a gazdaságokban a helyiségeki'e, különösen
a magtárra és raktárakra vigyáz és ügyel arra,

hogy a cselédség megtegye a kötelességét.

Kulcsár, 1. Étidre, író, szül. Nemesdéden
(Somogy) 1858 dec. 11. 1883-ban a csurgói ev.

ref. fgimnáziumba, majd innen 1891. a debre-

czeni kollégiumba a magyar és latin nyelv és

ii'odalom tanszékére hívták meg. Önálló müvei

:

Disszonancia (költemények, Budapest 1881)

;

Etele (szomorújáték 5 felv., Nagykanizsa 1887)

;

A magyar stilus (Debreczen 1896—97, 2 köt.).

2. K. György, prot. lelkész, szül. Alsólendván
(Zala). Kiképeztetése után ismeretlen helyen lel-

készi állomást nyert, melybl elzetvén, szül-
földjére vonult. Itt elbb tanító, 1573 végén v.

a következ óv elején pedig lelkész lett. Megh.
1577 jún. 11. Mvei: Az halálra váló készületrl
rövid tanulság (Alsólendva 1573) ; Az ördögnek a
poenitentiatartó bnössel való vélekedésérl (Re-

gius Orbán utíin fordította, u. 0. 1573) ; Fostilla

(u. 0. 1574 ; még három kiadása van, mindenik
Bártfán nyomatott, egy 1579., egy 1597. ós egy
meg nem hatílrozliató évben). V. ö. Eötvös Lajos
(Révész Figyelmezöje 1870); Kulcsár Endre
(Abaíl Figyelje XXIII. köt.) ós Zoványi Jen
(u. 0.) róla szóló cikkeit.

3, K. István, író ós hírlapíró, 1. Kultsár.
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Kolcsárialn. kisk. Vas vm. kössegi j.-ban.

1910) 13Ü horvát lak.; a. p. Felsökétíiely, a. t
Városszalüuak.

Knlcsárkarcsa, kisk. Pozsony vm. donaszerda-

holyi j.ban, (i9io) 139 magyar lak. ; a. p. és u. t.

Kinilytlakarcsa.

Koicsár-kódex, magyar nyelvemlék lö39-böl.

Kis lu'iryeílrt't-alakú papiros-kódex. Egy kéz irása,

y '// (í- l'al szerzct-'M'. ki az utolsó két sorban nevét
i ! i íVL't i^Uúi'Jj füljegyezte. Fótartalma

; I litása. A zsoltárok ugyanazon fordí-

mint az 1522-ból való Keszthelyi
ki r <(iri birtokosáról s elsó ismertetójé-

;hí (KultBár) Istvánról kapta nevét. A
Nt'iii/.'ti Múzeum könyvtáráé. Kiadta és ismer-

t'tio Voíf György, Nyelvemléktár VIII. köt. V. ö.

Zolnai, Nyelvemlékeinka könyvny. koráig (1894).

Kxilcscsont (dariculu), felntt emberben 14—
lö cm. hosszá, S alakban görbült csont, a vállöv

oltlL^ó része. Nevét a hasonló alakú karikahajtó
pálcától kapta. Hegyes szögben keresztezdik az
els bordaval^közöttük:baladnak a kulcscsont alatti

erek s a fels végtag idegeL Ragadozó állatokon

igen gyenge, vagy teljesen niányzik (macska).

Enlcscsonti árkok.aknlcscsontelregörbülése
miatt fölötte és alatta keletkez bemélyedések.
Orvosilag igen fontosak a rajtuk átlialadó hatal-

mas ér- és idegtörzsek miatt. A kulcscsont fölötti

áro/r (fossa supraclavicularis) rendesen mélyebb,
különösen sovány egj'éneken. A tüd csúcsa idáig

ér fel s tuberkulotikusoknál a tüdócsúcs zsugo-
rodása feltn méllyé teheti az árkot. A kulcs-

csont alatti árkot jórószben a nagy mollizom ta-

karja, itt mog5' fel a fels végtag legersebb bör-

L',\ujtii"io. a véna cephalica.

Kulcscsontgóslás, 1. Omoplatoszkópia.
Kolcshatalom (potestas clavittm), tágabb ér-

telemben Máté 18, 18-on alapuló, az apostoloknak
és utódaiknak adott,a bnöket megbocsátó (föloldó)

és megtartó hatalom ; szorosabb értelomben Máté
16, 19. szerint az egyedül Péternek adott legfbb
pásztori hatalom, t. i. hogy az anyaszentegyhá-
zat, mint annak látható feje, vezesse és kormá-
nyozza. L. még Két kard elmélete.

Kolcsjóslás, 1. Szitajóslás.

Kulcsod, kisk. Gyór vm. tószigetcsilizközi

j.ban, (1910) 411 lak., u. p. Csilizradvany, u. t.

Medve.
Kulcsok («ene), 1, KulcS.
Kulcsos (azeltt : Kincs)^ kisk. Troncsén vm.

pnhói j.-ban, (1910) 264 tót lak., u. p. és u. t.

Nom.'íó.

Kulcsos dugvány, I. Dugványozás.
Kulcsos hegedtl, 1. Organisztrum.
Kulcsos regény, francia mszóval román a

clef, olyan regény, mely költött nevek alatt való-

ságos személyekel léptet föl. ivfí/cs-nak nevezik
azt a jeg3^ket, mely a regény költött neveit
megfejti. A K.-ek divatját Sannazaro Árcadia c.

pá8st(Nrregénye(149ö) kezdte meg; legismertebb
példái a francia irodalomban d'ürfó Astrée-ye,
a latin nyelv Argeuüi (Barclay regénye), nálunk
Dugonics Etelkája (1788), aki egy Árpád-kori
mesét használ föl, hogy II. József önkényes ural-

kodását támadhassa, továbbá Kisfaludy Sándor
háta«hagyott levélregényo, a Két szeret szív

töriénete^ddsxéíyhon saját életének eseményeit örö-

kíti meg.
Kulcsszám, 1. Kamatszámitás.
Kulcsvirág (növ.), l. Primula.
Kuldeer, 1. Culdees.
Kuldiga, orosz város, 1. Ooldingeii.

Kuldó, kisk. Fejér vm. váli j.-oan, (1910) 189
magyar lak., u. p. Gyúró, u. t. Vál.

Kuldzsa (Küre., Küra, Jili, Hueijüen), az
ugyanilyen nev kínai kerület székhelye Dzun-
gáriában. A kerületet az Ili folyó öntözi. 1871 —
1881-ig orosz katonák tartották megszállva, de
legnyugatibb részét kivéve visszaadták Kínának
az ú. n. Ili-egyezség szerint, amelyben az oro-

szok a visszaadott terület ellenében Mongóliá-
ban és Mandzsúriában elnyöket biztosítottak

maguknak. Ezt az egyezményt minden 10 évben
meg kellett újítani. 1911 elején az oro-szok az
egyezmény elónyösebb megújítá.sa végett ismét
megszállották a kerületet s 1911 szept. új egyez-
mény jött létre.,K. fváros az Ilitl 1 kra.-nyire

fekszik, Közép-Ázsiának egyik jelents kereske-

delmi piaca, kb. 10,000 lakossal.

Kulebra (Culebra), 1. földhát, a Panama-szo-
ros vízválasztója az Atlanti- és Nagy-oceán közt.

E földhát átvágása volt a Panama-csatorna épí-

tésének legfbb nehézsége a földcsuszamlások
miatt. Vasút vezet át rajta.

2. K, sziget az Atlanti-óceánban, Portoricótól

.30 km. keletre. Jó kikötje, hajóépít- és javító-

mhellyel, egyúttal az északamorikai hadiflotta

bázis-állomáea. Az atlanti-óceáni és karibi flotta

találkozóhelye.

Kuleli-Burgasz, falu a török Drinápoly vilajet-

hez tartozó Edirne szandzsákban. Itt ágazik el a
belgrád—konstantinápolyi vasúttól a Dedeagacs
felé viv szárnyvonal.

Kulepa (növ.), 1. Kókuszpálma.
Kulevi, orosz kiköt, 1. Redutkaié.
Kulfelá, afrikai helység, 1. Gurma.
Kuli (coolie), Eló-Indiában a napszámos neve

;

továbbá oly napszámosok, kik Kelet-Ázsiából,

különösen Kínából v. Japánból Amerikába és

Afrikába kivándorolni kénytelenek, hogy olyan
munkát végezzenek, melyre a rabszolgakereske-

dés eltörlése eltt négereket vásároltak. L. még
Kinai kérdés.

Kuü (török), 1. Abd.
Eulüfay, 1. Ede, költ és hírlapíró, szül. Mácsán

(Pest vm.) 18.39 ápr. 15., megh. Budapesten 1881
ápr. 7. Mint kispap a bécsi Pázmáneumban is

tanult, de fölszentelje eltt kilépett és jogot hall-

gatott, majd nül vette Beniczky Irma irónöt

(1. o.). Azután hirlapíróskodott 1874-tól fogva a
budapesti Nemzeti Színház segédtitkúra volt. Az
irodalomban 1860. lépett föl egy kötet szerelmi

dallal: Fehér rózsák, emlékül egy piros rózsának.

Költeményfüzér (Pest). Vallásos költeményeket
is adott ki : Szentelt koszorú, költeményfüzér (Pest

1862). Fordított számos színdarabot ; JBudapesten
cím átdolgozott darabja sokáig msoron maradt.

Népszer történelmi mveket is írt a Kis Nemzeti
Múzeum számára.

2. K. Izabdla, zongoramúvésznö, K. 1. leánya,

szül. Budapesten 1863 dec. 28. Az Országos Zene-
akadémián Erkel Gjmla (zongora) éi& id. Ábránji

S8«
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Koméi (zeneszerzéstan) tanítványa volt, késbb
József fherceg leányainak zenetanárnje ós

1890. a magyar zeneiskola tanára lett. Müvei

:

dalok és zongoradarabok ; írt egy cimbalomisko-

lát, továbbá elbeszéléseket és verseket is.

3. K. Zsigmond, ref. lelkész, szül. Verczén
(Nógrád) 1796., megh. Kunhegyesen 1868febr.7.

1824. kunlipgyesi lelkész lett. A nyelvészet és egy-

házi irodalom terén buzgó munkásságot fejtett

ki. Fbb mvei : Egyházi beszédei (3 köt., Kecs-

kemét 1852, 1863 és 1870) ; Belfegor és Honestu

mgy a páros élet nyilvános titkai (fordítás ver-

sekben, u. 0. 187Ö) ; A nyelvek eredete (Pest 1866)

;

Az emberrl (Popé után ford., Kecskemét 1867).

Kéziratban is sok érdekes munkája maradt.

KulikoTO, hegység a francia Szudánban, a Ni-

ger folyam bal partján, Bammako katonai állo-

mástól keletre 65 km.-nyi távolságban, a Niger

flottillájának állomása és a Szenegál-vasút ter-

vezett végállomása.

Knlikovi mez (Kulikovo-polje), nevezetes

történeti jelentség harcmez Jepifan mellett,

Oroszországnak tulai kormányzóságában; 1380

szept. 8. IV. Dmitrij orosz cárevics itt gyzte le

Mamái mongol khánt.

Kulik-ünnepélyek (lengy. kidig), lengyel far-

sangi mulatság, januártól hamvazó szerdáig,

mikor áUatkép, borsó-szalmába öltözött alakokat

vezetnek házról -házra. Mása nálunk a bunyevác
farsang.

Kulilabánkéreg (növ.), l. Cinnamomum.
Kulin, 1180. Borics halála után lett Bosznia

bánja. Manuel görög császár halála után 1 189.

már mint önálló uralkodó kötött szerzdóst Ragu-

zával. 1191-ben a raguzai érsek hatósága alól a

pápa a spalatói alá rendelte a boszniai püspök-

séget, hogy III. Bélának Boszniára való befolyá-

sát növelje. K. bán erre feleségével s 18,000 alatt-

valójával együtt a bogumilokhoz állt, de aRaguzá-

val való egyházi összeköttetést tovább is fentar-

totta. Imre királyt a pápa Bosznia megszállására

1200 okt. 11. egyenesen felszólítván, K. azzal

igyekezett megnyugtatni Imrét, hogy a bogu-

milokat jó katolikusoknak tartotta s vizsgálatot

kért Rómában. A pápa 1202 nov. 21. Bernát spa-

latói éreeket és Casamaris János udvari káplánt

küldte ki Bosznia egyházi ügyeinek megvizsgálá-

sára 8 Casamaris 1203 ápr. 18. K.-t és családját

a bogumilok fbbjeivel együtt reá is bírta a római

kat. hit visszafogadására, K. fla egy küldöttség

élén ápr. 80. a Nyíllak szigetén Imre király és a

magyar urak eltt is ismételte esküjót, 1000

márka bánatpénzzel kötvén le magát, hogy eret-

neket többé nem tr Boszniában. Csak így kerül-

hette el K., hogy Bosznia már okkor magyar
uralom alá jusson. K. különben sokban felvirá-

goztatta országát s a legnépszerbb uralkodók

közé tartozott. 1204 után nincsenek róla többé

adatok. Utóda István bán lett, ki talán fla volt.

V. ö. Klaics, Bosznia története, 1. 64—76.
Kulináris latinság n. m. konyluxlatinsúg (l.o.).

Kulinyi Zsigmond, hírlapíró, szül. Szentesen

(Csongrád vm.) 1864 márc. 29., megh. u. o. 1905
jún. 6. Tanulmányait Budapesten ós Bécsben be-

fejezve, a hh-lapírói pályára lépett ; elbb (1873) a

Szegedi Híradónál dolgozott, 1874. megalapította

Gelléri Mórral az Alföldi Iparlap c. szaklapot,

1876. szerkesztette a Szentesi Lapot, majd a Sze-

gedi Naplónál dolgozott alapításától fogva halá-

láig, elbb mint fmunkatárs, azután (1884) mint
felels, végül (1900) fszerkeszt. 1891 óta tit-

kára volt a szegedi kereskedelmi és iparkamará-
nak s elnöke a vidéki hírlapírók orsz. szövetsé-

gének. Mvei : Árvíz után (1880) ; A szegedi zsi-

dók (1885) ; Szeqed újabb története (1900).

Kulis, Pantetejmon Alekszandromcs, kisorosz

(ukrajnai) tró, szül. Voronezsben 1819 júl. 27. (15),

megh. Matronovkában 1897 febr. 14(2). ÁUitólagos

államellenes törekvések miatt sok üldöztetésnek

volt kitéve és huzamos ideig fogva. A vallásos

könyveket (els sorban a bibliát) fordította ru-

ténra. Szláv irodalmi körökben fleg arról isme-

retes, hogy a kisorosz fonetikai helyesírást, mely
a XIX. sz. kezdetével az Ukrajnában gj'ökeret

vert, megalapította és célszeren alkalmazta az

élszóval való kiejtéshez. K. költ, regényíró,

Ip'itikus és fordító. Legjobb szépirodalmi mve a

Corna Rada (A fekete tanács, Szent-Pótervár

1856) történeti regény a XVII. sz.-ból. írt több

lírai és epikus költeményt, irodalmi értekezést,

fordított Schillertl és Shakespearetl. Történeti

munkái közül említést érdemel : Istorija vozsoedi

nenija Rusi, 3 köt. (1874-1877) és Otpadeuie Malo-

rossii ot Polsci (3 köt., Moszkva 1890). Mveit
sokszor kiadta a lembergi és a kievi kisorosz iro-

dalmi társaság.

Kvilissza (franc, coidisse)^ 1. színpadi értelem-

ben a. m. szinfal (1. o.).— K.-titok, ami a kulisszák

mögött történik, amit csak a benfentesek tudnak.

2. K., tzsdei értelomben, l. Coulisse.

3. K., a gépészetben olyan gépelem, amely a
mozgást úgy adja át, hogy a hajtott géprész a

mozgásnak csak egy komponensét veszi át, míg a

Kalissia.

kiegészít komponens hatástalanná válik azáltal,

hogy a hajtó rész a K. hornyában olcsúszhatik.

A mellékelt ábra hajtómvének 7. K.-ja az a csap

forgómozgását lengmozgássá változtatja, míg a

II. K. ez ut^ibbit vízszintes mozgássá alakítja.

Kuljani, adók. Zágráb vm. dvori j.-ban, (i9to)

389 szerb ós horvát lak.; u. p. Divuáa, u. t.

Volinja.
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Kal-Kjája (török), a janicsár aga helyettese,

so^tidjo s mint ilyon a janícsárság törzslcaránalí

8 az OK^ divánjának etr>ik tagja. Ez novozto ki a
janicsárok tisztjeit az ezrodostöl lefelé. Innen: kul-

Ittk. mely a fóörsógot jelenti.

Kollahegy (Kulién), hegjcsoport Malmöhus
svéd liinlxMi, a Kattegatba kinyúló foka 191 m.
magas, világító torony áli rajta. Az É.-i Orcsundba
ée a Skelder-Viken-öbolbe nyúlik bo.

Knllak^ Theodor, német zongoramvész és

pedagógus, szül. 1818 szept. 12. Krotoschlnban,

megh. 1882 márc. 1. Berlinben. 1860-ben Marx
A. tí.-vel és Stem Júliussal egyetemben megalapí-

totta a berlini (Stem) konzervatóriumot. 185-bon
megvált a konzervatórium kötelékébl ós Neue
Akademie der Tonkunst néven iskolát nyitott.

Tanítványai közül kiemeljük Hans Bischofot,

Moezkovszkit és Sdiarwenka Ph.-t. K. számos,
pedagógiai szempontból értékes kompozíciót ha-

gyott bátra. V. ö. Reinsdorf, Th. K. und seine

Neue Akademie der Tonkunst ín Berlin (1870)

;

Bischoff', Zur Erinnerung an Th. K. (1883).

Kullam, 1. Bis-ltarmak.
Kollancs (Uut, Ixodes ricinus L.), az Atkafélék

rendjébe, a KuÜancsfélék családjába tartozó ál-

latka. Els lábpárjának csípjén hosszú, hátra-

felé irányuló, tüskoszerü nyujtványt visel. Hímje
1"25—2 mm. hosszú, hátán nagy fényl barna
pajzst visel ; a nstény hátpajzsa kisebb, de orr-

mánya hosszabb ; koplaláskor 2*2 mm., ha egé-

szen tele szívta magát, borsónagyságúra is meg-
dagadhat. Kutyákon, juhokon, madarakon s más
melegvér állatokon élsködik, néha az em-
berre is rámegy. Legjobb olajjal, benzinnel vagy
dohánylével eltávolítani, mert ha letépik, feje a
sebbe szakad és gyuladást okoz. Hazánkban még
két fajrokona (Ixodes crenulatus Koch. és Ixodes
hungaricus Karp.) él.

Kullancsfü (növ.), 1. Galium.
Kullancslegyek v. rsimbék, a Kétszárnyú ro-

varok (Diptera) rendjében a Hippoboscidae csa-

lád több nemébe tartoznak. Emíteök és mada-
rak élsködi. Bábtojók (pupipara), az anya lár-

vát szül, mely születése után átalakul bábbá.

Ismertebbek : a lócsimbe (Hippobosca equina L.),

mely a ló és szarvasmarha, a juhcsimbe (Melo-

phagus ovinus L.), mely a juh élsködje. Elbbi
a ritkás szr helyeken (farok alatt, hason, lágyé-
kon), utóbbi a gyapjúban tartózkodik s a gazda-
állat vérét szívja.

KollancBok (Ixodidae, áiut), az Atkafélék
ciryik családja. A földön 100 faj ismeretos. Eddig
hazánkban az Ixodes és Rhipicephalus nembl
(ksazeaen négy fajt észleltek. Leggyakoribb a kö-

zönséges kullancs (Ixodes ricinus L. = Ixodes
redui-ius Charl.), 1. Kullancs.
Kulleh (hda), olajmérték Észak-Afrikában.

Algírban 16*'. 1.

Kollen, 1. Kuüahegy.
Knllervo, Herkuleshez hasonló epikus hs neve

a Kalevala K.-epizódjában. Az epizódnak egy b-
vült változata Kaarle Krohn szerkesztése alapján
külön bibliofil kiadásban jelent meg magyarul,
Gálién Axel illusztrációival, Vikár Béla fordítá-

sában (Badap«8t 1908).

Kollinan-gyém&nt^ 1. CuUinan-gyémánt.

Kullogó, három vagy négy cölöpre rakott láb-

vetvol biró ülhely, melyen az örveshálóval dol-

gozó halász foglal helyet.

Kallók (török) a. m. förség, továbbá kis ha-

tárerd.
Kaim (geo\.), a köszénformáció alsó imprmluk-

tiv osztályának neve. Fleg mészkbl szokott

állani. L. Karbonszisztéma.
Kaim, 1. falu Aussig csehországi kerületi ka-

pitányságban, a Cseh-Échegység lábánál, vasút
mellett, (i9io) 1081 német lak., bamaszénbányá-
val, vasöntödével és a Westphalen grófok kasté-

lyával. Emlékezetes az 1813 aug. 29. és 30. ví-

vott ütközetrl, amelyben a szövetséges osztrá-

kok, oroszok és poroszok a Vandamme vezérlete

alatt álló franciákat megverték és Vandanmio-ot

10,(XX) emberrel elfogták. Az ütközet színhelyén

Arbesau mellett három (osztrák, orosz és porosz)

emlék áU.

2. K. (Oulm, Chelmo), az ugyanily nev járás

székhelye Marienwerder porosz kerületben, vasút

mellett, (i9io) 11,718 lak., vasöntéssel, gépgyártás-

sal, gzmalommal, sörgyárral és fürészmalom-
mal. K. egyiko Nyugat-Poroszország legrégibb

városainak és már a német lovagrend letelepedése

eltt fönnállóit. 1466-ban Lengyelország birto-

kába jutott, 1773. II. Frigyes foglalta el.

3. K., püspökség Nyugat-Poroszországban,
amelyet IV. Ince pápa 1245. alapított. Székhelye
eredetileg Kulmsee volt, késbb Löbau, most Pel-

plin (a stargardi járásban). V. ö. ürkundenbuch
des Bistums K. (Kulm 1884—87).
Kxúmbacb.(Culmbach), az ugj'anilynev járás

székhelye a bajorországi Oberfranken kerületben,

a Fehér-Majna és vasút mellett, (isio) 10,731 lak.

;

mechanikai pamutfonással, vászonszövéssel, fe-

hérítkkel, mmalmokkal, nagy téglaégetkkel
ós sörfözökkel. Közelében van Plas-senburg ers-
ség, amely 1398-tól kezdve a brandenburg-kulm-
bachi örgrófoknak volt székhelye, amíg Keressh
tély azt Bayreuthba át nem tette.

Kulmbach, Hans von (tkp. Suess), német fest,
szül. Kuimbachban 1476 körül, megh. 1622. Va-
lószínleg Wohlgomutnak, azután Jaoopo de'

Barbarinak volt tanítványa Nürnbergben, ahol
Dürer is közvetlen ers hatást gyakorolt reá, söt

mhelyében is foglalkoztatta. 1514— 18-ig Kra-
kóban élt, ott több müve (szárnyasoltárok képei)

fenn is maradt és ers befolyással volt a lengyel-

országi és nyilván a felsmagjarországi festé-

szetre is. Dürer rajza után festette 1513. a nürn-

bergi Sebaldus-templom Tucher-féle oltárát. En-
nek, valamint egyéb müveinek (pl. Szt. Kozma ós

Demjén képel a níirnbergi Germanisches Mo-
seumban ; A királyok imádása a berlini Kaiaer

Friedrich-Museumban stb.) a finom kolorizmns

a legersebb oldala. V. ö. Koelitz, Hans Stiss von
Kulmbach (lieipzig 1891).

Kulniináció v. kulminálús (lat) a. m. a leg-

magasabb pont (tetpont) elérése. — Csillagászati

értelemben l. Delelés.

Kulmsee (Gulmsee), porosz város a marien-

werderi közigazgatási kertüetben, (i9io) 10,613
lak.; cukor-, s^t- és vajgyárakkal. 1261-beu

épült dómja 1833-ig a kulmi püspökségnek volt

székesegyháza.
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Kuloj, folyó Archangel orosz kormányzóság-

ban, a Pinega járásban erd Szotka néven, 320
km. hosszú folyás után a Mezeni-öbölbe ömlik.

Kolp (Kulpi), orosz telep Erivan transzkauká-

ziai tartományban, az Arasz közelében, 4000 lak.

;

nagy sótelepekkel.

Kulpa, a Száva egyik legjelentékenyebb jobb-

oldali mellékfolyója, ered Modrus-Piume várme-
gye legészakibb csücskében, mint Csabari patak,

a krajnai Hóhegy keleti tövében. Glavicánál

É.-ra, Möttlingnól keletre fordul s a folyó a ha-

tár Möttlingig Horvátország ós Krajna közt.

Möttllngen alul Zágiáb vmegyóbo ér, majd Kar-
lovactól kezdve ismét keletnek folyik és Sisak

(Sziszek) mellett torkollik. 379 km. hosszából 129
km.-t a határon folyik. Esése 1593 m., km.-enkint
4*20 m., vlzkömyéke 17,207 km». Karlovactól tor-

kolatáig (136 km.) evezs hajókkal és tutajokkal

járható. Jelentékenyebb mellékfolyói jobbról

:

Dobra, Korana és Glina ; balról : Blatnica, Okrics-

nica és Odra.

Kulpin, nagyközség, most Kölpény (1. o.).

Kulteránisták, 1. Gulteranos.
Kultivál (lat.) a. m. tenyészt, mvel, ápol, ké-

pez, finomít.

Kultivált növény, 1. Termesztett növények.
Kultivátor, 1. EkeszerüqéiiekéBMótorostalaj-

mívelés.

Kultsár István, Író és szerkeszt, szül. Komá-
romban 1760 szept. 16., megh. Pesten 1828 márc.

30. Belépett a bencés rendbe, majd rendje eltör-

lése (1786) után 1788— 99-ig Komáromban, Szom-
bathelyen és Esztergomban tanárkodott, utóbb
fúri házaknál nevelsködött. 1806-ban Pestre

költözött s megindította a Hazai Tudósítások c.

lapot, az els nagyobb magyar hírlapot, mely cí-

mét í&)8. Hazai és Külföldi Tudósításokra vál-

toztatta s 1845-ig állt fönn, 1817—42-ig a nagy-
hatású Hasznos Mulatságok c. ismeretterjeszt

és népszersít melléklappal. Ez utóbbi indította

meg ft magyar népdalok közlését. K. igen neme-
sen gondolkozó, lelkes ember volt, aki minden
erejét és jövedelmét a magyar nyelv és kultúra

fölvirágoztatására szánta. Lapjában, mely azon-

ban nem haladta meg kora szinvonalat, fölkarolt

minden nemes eszmét s azonkívül is írásban és

tettel buzgólkodott eszméi érdekében. Különösen
a magyar színügyet hordozta szívén. Kitartó iz-

gatásával sikerült az ügyet napirenden tartani,

st 1813—15-ig az eloszló félben lev színtársu-

lat igazgatását is elvállalta és saját költségén

föntartotta. Az állandó színpad megtartása érde-

kében két röpiratot is adott ki : a Hazafiúi javai-

lást (1814) és a Buzdítást (1815), az építend
színház számára pedig telket ajánlott föl. A ma-
gyar nyelv kimvelése érdekében 1804. pálya-

díjat tzött ki : Mennyire ment már a magyar
nyelv kimíveltetése ? micsoda módok és eszkö-

zök által kellene azt nagyobbra vinni ?, melynek
díját Kis János felelete nyerte el. A magyar író-

kat állandó támogatásban részesítette mveik
kiadásában, már 1794. kiadván Mikes Kelemen
Törökországi Leveleinek véletlenül kezébe került

kéziratát ; szerkeszt korában kiadta többek kö-

zött Teleki László, Kis János, Pánczél Pál ma-
gyar nyelv állapotát tárgyaló müveit, Baróti

Szabó Aeneis-fordítását, Vályi Nagy idill-fordítá-

sait, Ungvárnémeti Tóth László görög verseit

magyar tolmácsolatukkal, Karácstól Európa atla-

szát, Beregszászi Nagy Pálnak nyelvújítás ellen

írt mvét (De derivationo et formatione vocabu-
lorum) stb. Mint jó kedély, társaságot szeret
ember nyílt házat tartott s hírlapja révén is egyik
központja volt 20 éven át a pesti írói társaság-

nak. Vendégei között voltak Teleki László gróf,

Horvát István, Helmeczy Mihály, Fejér György,
Vitkovics Mihály, Szemere Pál, Kazinczy Ferenc,

Kisfaludy Károly, s irodalmunk e vezéralakjai

ebédéit és estélyeit nagyjelentség irodalmi té-

nyezvé tették. Kedvvel vitatták a fenforgó iro-

dalmi kérdéseket, különösen a nyelvújítás ügyét,

amelyben K. a maga konzervativizmusával Kazin-
czyval szembon az ortológusok álláspontjához

közeledett. Maga K. keveset írt, íiatal korában
szépirodalmi kísérleteket tett (Bajnoknék levelei

Ovidiusból, 1789; B. Laudonnak nándoriehér-
vári gyzelme, 1790, Fiáy György emlékezete,

vers, 1801), hivatottság híján inkább csak mint
mkedvel, majd a történettudomány terén dolgo-

zott, kiigazította és folytatta Gebhardi mvének
magyar fordítását (Magyarország históriája,

I—ÍV, köt., 180S), Krónika c. forrásgyjteményt
adott ki, késbb közérdek kérdésekhez szólt

hozzá, de mvei csak nemes tendenciájuk által

érdekesek, nyelvük ósdi, eladásukból hiányzik a
mvészi elem. Az Akadémiát elkészít bizottság-

nak még tagja volt K., de fölállítását már nem
érte meg. Életrajzát megírta Bausz J. Teodorik

a komáromi gimn. értesítjében (1902—1903) és

Alapi Gyula, K. István (1911). V. ö. még Váczy
János jellemrajzát. Figyel, XXIIl. köt.

Kultúra (cultura, lat.) a. m. mvelés ; tenyész-

tés, termesztés ; mveldés, mveltség.
Kultúrállam, 1. Állam.
Kultúrfajták, az ember tenyésztmvészete

útján mesterségesen elállított, kozmopolita el-

terjedés, ismert újabb kelet, értékes és ki-

válóan haszonhajtó állatfajták, ellentótben apri-

mitivfajtákkal, mely ut<ibbiak nagy földterületen

elterjedt, régi, ismeretlen keletíl, kisérték és

kevésbbé haszonhajtó állatokat képviselnek. A
K. keretén belül a törzset (egy kiváló tenyészhíni

utódai) és a családot (egy kiváló anyaállat utó-

dai), a primitivfajták keretén belül a tájfajtát

különböztetjük meg. K. pl. az angol telivér ló, a
yorkshirei sertés, a sorthorn-marha stb. ; primitív-

fajták : a magyar parlagi ló, a parlagi sertés, a

mokány marha stb.

Kultúrfenség, az államnak a kulturális, azaz

a közmveldést szolgáló közigazgatásra, a tan-

ügyre, egyházakra stb. vonatkozó föhatalmi joga.

Kultúrharc (ném. Kulturkampf), a Német
Birodalom, illetve Poroszország harca a kat. egy-

házzal 1872— 79-ig. A K. elnevezést 1873. Vü--

chow liberális képvisel használta elször oly

értelemen, hogy az «harc a kultúráért*, míg a

katolikus (centriun) párt azt «harcnak a kultúra

ellena minsítette. A K.-ot az 1870-iki vatikáni

zsinat határozatai ellen támadt ellenhatás idézte

fel. Bevezetésül szolgált hozzá az 1871-iki szószék-

paragrafus (KanzeljMiragraph) és az 1872-iki

jezsiiitákat fct<i«(/ törvény. A K. csúcspontját a/.
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~
II n. máJMt törvények (kat. iskolák ée

k állanu eUoiönéee, polgári hásaaság)

meg^zavaxám után érte el, Bismarck és Fáik
poron kSitAtatásOgyi miiüBitw a togkemé-

nyebb eszközökkel (piénzb!—*-- '"crság,állásvesí-

U's) iparkodtak a kat. ós Idkéssek
ellenállását letörni. Végro .i, . i . Jj:o V^ffpA Jaco'
bitti bécsi nuncios útján Bismarokot engedé-

kenységre birta, 8 mintán Palk is távozott (1879).

a májusi törvények büntet intézkedéseit nem
hajtották végre. A letett pOspökök és lelkészek

újra elfoglalhatták állásaikat s az egyre ersöd
i-entrumpárt 1887-ig, a polgári házasság kivéte-

h'vel, az összes májosi tör\'ényekot eltöröltette.

lt<13 febr. 19. a német birodalmi gylés a je-

zsuiták kitiltásáról szóló 1872-iki törvényt is

hatályon kívül helyezte. V. ö. Majunka, Qe-
schichte des Kulturkampfee in Preussen-Deutsch-

land (Paderbom 1902, 2. kiad.) ; Brücky Die Kul-

turkampfbewegong in Dentschland 1872 - 1900
(Mainz 1901).

Koltúrmémökség. Életíw lépett 1879. Az in-

tézmény elsó mérnöke és szervezje Kvassay
Jenó (1. o.) volt. A K. elkészíti és vezeti úgy epye-

sek, mint társulatok részére mindazon talajjaví-
•' '

»<•'.'» w munkálatokat, melyekkel a föld-

niszter meirbizza: a gazdaközön

-

.-. - ; .. ;.....jj.ivitó munkálatok keresztülvitelében

támogatja ; továbbá betölti azt a hatáskört, me-
lyet a vízjogi törvény és az annak végrehajtá-

sára vonatkozó rendeletek részére a közigazgatási

teendk közül kijelölnek. Ez utóbbi hatáskör

1886. a vizjogi törvény életbeléptével ruháztatott

a K.-re. Az akkori szer\-ezés szerint az ország

8 kultiirmérnöki kerületre osztatott, amelyek az

azóta már átszervezett országos kultúrmérnöki
hivatal felügyelete alá helyeztettek. Jelenleg a
földmivelésügyi minisztériumnak, illetleg az or-

szágos vizépitési igazgatóságnak kultúrmérnöki
osztálya intézi a kultúrmérnöki hivatalok összes

it. Összesen 19 hivatal van, a kö-

"U: Arad. Beszterczebánya, Brassó,

I i-z.-nKnssa, Kolozsvár. Komárom,
>' ;:.::. ;• - _

•

• ''
; Icz, Nagyenyed, Nagj'szo-

t •
, Wi- V \ arad. í'.v^. Pozsony, Sátoraljaújhely,

s ' luTvár, Szombathel5% Temesvár. 1879-

t*Á íjuii napig a knltúrmérnök.ség mintegj' 1

millió kat. holdra terjed lecsap<»lást. .S.OOO kat.

hold alagcsövezést és 30,000 kat. hold öntözést

foganatosított. Ez adatok elé^ kidomborítják

a K. rendkívül nagy közgazdasági fontosságát.

A kultt'irmémökök igénybevétele a földm. mi-

nisztertl kérhet és kiküldotésiik a kérelme-

sre költséggel nem jár. A K. kötelékébe csak oly

oki. mérnökök vétetnek fel, kik gazdasági isme-
reteiket a magyaróvári gazdasági akadémia ta-

nári karából összeállított vizsgáíó-bizottság eltt
igazolják.

Koltrnövények, 1. Termesztett növények.
Kultúrpaloták (közmveldési házak), l. Fe-

i-enc József inegkoronáztatásának negjTenedik
évfordulója alkalmából a törvényhozás fölhatal-

mazta a kormánN-t. hogy több vidéki városban köz-

mveirdé-si házakat létesítsen. Az 1907 : XXVIII.
t.-c. alapján e célra az 1908. évben 550,000 K-t,

a következ években pedig átlagosan 75,000 K-t

fordítottak. A K. célja egyrészt az, hogy az illet

vidék kulturális, mtusáoB és etnográfiai emléKeit

összegyjtsék s megArintt, másrészt, hogy a
szellemi és gazdasági fejldést szabadoktatás út-

ján elömozdüítBák. B oéhra ssolgálnak a K -ban

lev, felolvasásra és zenei eladásra alkalmas
termek, múzeum, kölcsönkönyvtár, kísérleti labo-

ratórium, háziipari termékek boltja, a nagyobb-
résztállami bevásárlásokból <;>s ajándékokbólered
festmények, szobrok stb. Kultúrpalota van már
Maros-Vásárhelyt, Aradon, Máramarosszigeten,
Békéscsabán, épül Pécsett stb. A K. létesítésének

eszméje Jfo/wár Viktor volt kultuszmlnisztériomi

államtitkár nevéhez fzdik.
Knltórpolitika. az államkormány által a tu-

domány, mvészet, közoktatás, vallás és egyiiáz

terén követett elveknek foglalatja : mint tudo-

mány a K. a közigazgatási politikának ága. L.

méír Egyházpolitika.
Ktütúrrendészet v. máskép^o'/eVi rendészet, a

korábban olfotradott tudományos felosztás szerint

mindaz a rendészeti tennivaló, ami túlhaladja a
biztonsági rendészet körét, aminek tehát a célja

nem csupán az, hogy a személy- és vagyonbiz-
ton.ságot a bncselekményekkel szemben meg-
rizze. Ilyen pl. az egészségrend, erkölcsrend,

közlekedési rend stb. Az újabb doktrína a K.-et

a közigazgatási rendészet elnevezéssel jelöli.

Kultúrréteg, skori vagy kora történeti id-
bl való lakótelepek ama rétegeit nevezik így,
amelyek .'jzerszániokat, cserépedényeket,az emberi
kéz munkáját tanúsítóegyéb tárgyakat és konyha-
hulladékot tartalmaznak. Ásatásoknál azért fon-

tos a K.-ek jelenlétének megállapítá-sa, mert
belle az ember létezésére, a benne lelt társak-
ból pedig mveltségi fokára következtethetünk.

Kultúrtörténet a. m. mveldéstörténet.
Kultusz (lat. cultiis, a colo a. m. ti-sztelni igé-

tl) a. m. tisztelet és pedig istentisztelet, istenimá-

dás. Szoros összeköttetésben van a K. a vallás-

sal, amennyiben, ha a vallás úgy határozható meg,
hogy az az embernek egész bens élete az Isten-

nel való személyes közösségben, akkor a K. nem
más, mint ez életnek szent és ünnepélye for-

mában való kinyilatkoztatása. K.-a többé vagy
kevésbbé kifejlett formában, szellemiebb vagy
anyagiasabb alakban, minden idben minden nép-

nek volt és van ; egyids az az emberiséggel. A
K. li^tent tételez föl, de világias értelemben szok-

tunk beszélni a szellem, az ész, a génié, a szépség
stb. K.-áról is. Az Istenre vonatkozó K.-röl, tehát

az istenitiszteletrl, ennek elveirl, formáiról, be-

rendezésérl ^yik gyakorlati teológiai tudo-

mány, az egyházszertartástui, a Uiurgika (1. o.)

tanít. L. m^ Holtak tisztdete.

Kultuszminisztérium, 1. Fa/Ztf9- és közotíaiáí-

ügi/i minisztérium.
kulugli vagy kuroglu (eredetileg kul-o^u, a

szolgák ílai), Berberiában, különösen Algwiában.
a bevándorolt törökök és a benszülött nk ke-

resztezésébl származott nép. Habár nem is volt

annyi joguk, mint az uralkodó török fajnak,

mégis kiváltságos helyzetnek örvendtek az el-

nyomott mór, arab és berber törzsekkel szemben.
Mióta a franciák Algériát meghódították, a K.

nép helyzete megjavult, mert azonnal meghódolt
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és hivatalvisel osztállyá lett. A belföldi kereske-

delem egészen az ö kezükben van.

Kulan-Nor, tó, 1. DaJai-Nor.
Kuluri, sziget, 1. Szalamisz.
Kulyes, kisk. Hunyad vm. marosillyei j.-ban,

(1910) 171 oláh lak,, u. p. ós u. t. Marosillye.

Kum (orosz), koma, nnemben kumá., koma-
asszony.

Kum (török), helynevekben mint összetétel

gyakran fordul el, pl. Kara-kum, Kizil-kum. Ere-

deti értelme : homok, sivatag.

Kum (Kom), város Irak-Adzsemi perzsa tarto-

mányban, a nalbari völgy kijáratánál, kb. 20,000
lak., porózus agyagedénykészítéssel ; Fatma ku-
polás síremlékével, amelyet számos zarándok
keres föl. A 203-ban alapított város, mely régen
egyike volt Perzsia legnépesebb városainak, most
8/4 részében romokban hever.

Kuma, folyó Cisz-Kaukáziában ; ered a Kuban-
terület Batalpasinszk részében, Ter területen át

a sztavropoli kormányzóságba jut s egy darabon
ez a határ az asztrakáni kormányzóság felé.

Homokos mélyedósben vesz el a folyó, de áradá-

sok idején elóri a Kaspi-tengert. 636 km. hosszú,

vizterülete 38,624 km*!, f mellékfolyója a Pod-
kumok.
Kuma, az örvös medve (ürsus thibetanus F.

Cuv.) japáni neve. L. Medve-
Kumagyar (Kumagar) a neve a XIV. század-

beli Abulfoda arab író szerint (szül. 1273.) a Kuma
folyó mellett lakó magyarságnak, melynek f-
városa Magyar (Maggaria).

Kumamoto, lüu-sziu japáni sziget legnépesebb

városa és az ugyanily nev kerület székhelye a
Sii'akava moUott, (1908) 61,233 lak., a XVI. sz. vé-

gérl való ersséggel.
Knmán, nagyk. Torontál vm. törökbecsei j.-ban,

(1910) 6136 szerb ós magyar lak., vasútállomás,

posta-, távíró- ós távbeszél-hivatal.

Kumani, a Kaspi-tengerbon újabban feltnt
sziget, melyet fölfedezöjéröl neveztek el. 1861
máj. 7. vették elször észre. Ugyanazon év nov.-

ben ismét elmerült.

Kumánia (Cumania, Kunország), így nevezi

a magyar közjog Moldva- és Oláhországnak az Olt

folyón túl eltei-ült részét. II. Endre király óta a
mohácsi vészig, amidn török kézre került, mind-
két tartomány Magyarországhoz nem ugyan
szorosabb politikai kapcsolatban, hanem a ma-
gj'ar szent korona vódhatalma alatt, tehát ahhoz
mintegy hbéri alárendeltség viszonyában állott,

amoljTiól fogva a magyar király irányában hú-
séggel s engedelmességgel, évi adópónzzel és

segédhadakkal tartozott. L. még Cumania.
Kumán-tarrasi lecsapoló társulat, alakult

1893. Kumáu székhoUyol oly célb<')l, hogy Kumán
ós Tarras (most Tiszatarros) községek mélyen
fekv területeirl a bels vizeket levezesse. Érde-
keltáégi területe 9290 kataszt. hold. A locsapo-

lás céljaira 54-7 km. hosszú csatorna, továbbá
egy szivattyútelep szolgál. Befektetése 300/XX)
korona.

Kamaon (Kamaon, Kartumn), politikai elne-

vozóse a brit-indiai ÉNy.-i tartományokban azon
területnek, mely a K., Garhval és Terai kerülete-

ket foglalja magában ; É.-on Tibet, Keleten Nopal,

D.-en Rohilkhand ós Rampur, Ny.-on Dehra-Dim
ós Gharval határolja; kiterjedése 32,214 km*,
(1911) 1.328,858 lak. Fhelye Almora.
Kumára (szanszkrit) a. m. fiú, ílatal herceg, az

ind hadistonnek, Kárttikójának egyik neve. Az
ind mitológiának egyik legcsodálatosabb eredet
istene. K., kit saját nevén Skandának hívnak,
Siva istennek n nélkül született gyermeke. Ren-
desen páván lovagolva ábrázolják. Kálidásza
egyik eposza, a Kumára-szambhava, a hadisten
születését énekli mog.
Kumaranövény, 1. Ipomoea-
Kumari, Kelet-India déli fokának neve, melyet

a portugálok ós angolok Comorin néven ismer-
nek.

Kumarin (cumarin), tonkababkámfor :

/CH : CH
CeH,0, v. CeH,

I

\0—CO,
Szerkezete szerint a K.-sav laktonja. Kellemes,
a szónaillatra emlékeztet szagú, hideg vízben
kevéssé, forró vízben, alkoholban s éterben jól ol-

dódó, színtelen, 67''-on olvadó prizmák. 291 "-on
forr. Alkaliákban oldva a lakton kötés felnyílik

és a K.-sav sói keletkeznek. A növényekben el-

terjedten található. Nagyobb mennyiségben a
tonkababban (Dipteryxodorata ós D. oppositifolia),

az Asperula odoratá-'ban,aMelilotus officinalis-
ban, a különböz orcAirfm-félekben stb. fordul

el. Régebben a tonkababból állították el ; jelen-

leg mesterségesen készítik : szalicilaldehidet ecet-

savanhidi'iddel és nátriumacetáttal melegítenek.
Az illatszergyártásban alkalmazzák.

Kumaron : CgHeO v. CgH^C^^^'^CH, a nehéz

kszénkátrányolajban fordul el.
Kamarunafa (növ.), 1. Dipterux.
Kumasszi (Goomassie), ogyKor Asanti nyu-

gatafrikai királyság szókhelye, körülbelül 7000
lak. Tle egy km. távolságra van elvárosa,
Bantama. Asszafu Icirályi palotáját, valamint
K.-t az angolok Wolseley alatt 1874. elpusztí-

tották, de a város megint hamar felépült. 1901.
véglegesen megszállották az angolok. L. Asanti.
Kumasz, Konsztantinosz Michael, új-görög

polihisztor, szül. Larisszábau 1777., megh. Trieszt-
ben 1836 májusban. A görög szabadságharc alatt

Triesztben tartózkodott, s ott 1834. a görög isko-

lát igazgatta. Legnevezetesebb munkája Világ-
történelme (1826-32, 12 kötet).

Kumatológia (kymatologia) néven akarta V.
Coniish összefoglalni mindazt a tudományt, ami
a mozgásban volt, vagy mozgásban lev anyagok
határfelületein keletkez, hulláraszer jelenségek-
kel foglalkozik. Ilyenek pl. a víz hullámai, a
homokfüdrok, a hófodrok, a bárányfelhk, st
még a gyúrt hegj'ségek redi is. Mivel ez a do-

log tulajdonképpen egy fizikai tüneménynek föld-

rajzi alkalmazása volna, nem érdemli meg a
külön tudomány elnevezést s nem is honosodott
meg. V. ö. Gornish, On kumatology (Greographl-

cal Jom-nal, 1899).

Kumbaradzai (török), a bombát jelent kum-
bara szó továbbképzése sjelentette a hadsereg ama
csojwrtját, moly bombát dobált az ellenség sorai

közé. E katonák parancsnoka a K. basi volt.
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Kumbhakanui (szanszkrit, a. m. fasék- vagy
kurvüfülii), egy óriá^ tonnetú rákaasza azas dé-

mon a/, ind mondában. V. ö. Jacobif Das Bámá-
yana (Butin 1893) ; Baumaartner Das Rámáyana
iinddio liáma-Iiitteratur d. Indor (Preiburg 1894)

Kambhakonam« I\<iiiibak<nutm,C(mbaconum).
város Taudz.sur brít-iiuliai disztriktosban. Kari-

kaitól Ny.-ra, kb. 6<),(XX) lakossal, régi palotákkal,

ainolyokon a stuceo-múvok emberi és állati alako-

kat ábrázolnak. Torténolmileg mint a régi Csola

ncvü tiiudu dina«íztiának egykori fvárosa isme-

rt'toá.

Kumbria, 1. Cumhria.
Kombriai hegység (Cumhrian Mountains:

fjisd : kömbrif n msuntensi). a régi Calwloniai hegyséií

egyik darabja Angliában Cumberland ós West-
morlaud grófságok közt A K.-et az Edén és Lune
völjo'c'i választják el a Pennini-hegyaógtöl, D.-en

pedig a Cumbrian-sikság határolja. A diluvium-

ban el volt a hegység jegeeedve s ezért a hegj'ek

eltt sugarasan szép glaciális eredotú tavakat
találunk, kb. 20-at, ezek között nevezetesebbek

:

a Wiiidermeere, Derwentwater és Ullswater.

Rendkívül ess hely, Európában a logcsapadéko-
sabb helvok egyike. Fbb csúcsai : Scafell (984 m.),

Helvellyn (932 m.) és Stiddaw (921 m.). Az év
nagy részében hóval borított hegység szilúr pa-

lákból áll gránit és szienit telérekkel, továbbá
8zéntelei)ekkcl. Vas-, ólom-, réz-, grafit- és szén-

bányászata jelents.

Kombum, nevezetes láma-kolostor Kan-szu
kínai tartomány Hszi-uing kerületében. Régebben
7i)0ü lámapap volt itt, de a mohammedánusok
lázadása óta, akik 1872. és 1874. elpusztították,

csak kb. 2000.

Knmiéió ieitai-.
—csIm) Jeti, horvát regényíró,

szül. Borsec'ben (Isztriában) 1850 jan. 11., megh.
lyoi máj. 13. Számos regénjt, elbeszélést és drá-

mát is Irt. Legjobb munkái : Jelkin bosiljak (1881)

;

(Jospodja Sabina (Szabina úrhölgy, 1884) ; Sirota

(Az árva. 1885) ; Teodóra (1889) ; Urota Zrinjsko-

Frankopan.>-ka (A Zrinyi-Frangepán összeesküvés,

nagy töitt-neti regény 3 köt., 189.3).

Kumidin (cumidiiü, amidokumol, amidoizo-
propilbenzol. A kumolból úgy származik, hogj'

annak egy hidrogén-atomját az amidogyökkel
— NH, — helyettesítjük ; képlete tehát

:

C,H,.NH,.C,H,.
Elállítása úgy történik, hogy a nitrokumolt alko-

holos ammoniumszulílddal redukálják. Halvány-
sárga szinA, ersen fénj'törö, sajátságos szagú és

éget íz olajos folyadék. Fajsúlya 09526, forr-

pontja 225". Vízben igen kis mértékben oldódik,

borszesz, éter, széndiszulfid és zsíros olajok azon-
ban könnyen oldják. Savakkal könnyen egyesül,

amikor többnyire kristályos, savanyú kémhatású
Bók keletkeznek belle. A gyáriparban festékek
elállítá8;ira használják.

Kumir, nép, 1. Krumir.
Komisz, a cukorban gazdag kancatejbl erje-

dés útján (kész K. vagy erjes^ anyagok hozzá-
tétele által) késztilt, szénsavban gazdag, édeskés
szöszös ital. Dél-üroszországban s Közép-Ázsia
nomád népeinél igen megszokott élvezeti cikk,

tejfehér, kellemes, savanykás-édeskés és kissé

osípös íz, mivel még erjedésben van és szénsav

fejldik benne. Az ösmagywok is K.-t hordtak
magukkal börtönüökben és az kedvenc italuk volt.

Nálunk meeterségesen készítik mostanában lefö-

lözött tehéntejbl, tej- és szUcukorral. 10 ki. so-

vány tej, 4200 g. víz, 175 g. nádcukor, 78 g. tej-

cukor 16—18 g. friss sörélesztövel 37o-ou 2 óra
hosszat áll, mialatt 6—6-8zor meglóbáljuk. Az er-

jedt tejet óvatosan pezsgs ÜVBgekbo fejtik,patent

zárral látjíik el és 12'-08 pincében tartják el. Hat
napig is eláll ; a 3. napon legkellemesebb. A K. tar-

talmaz átlag 87-880/0 vizet, l-59«o alkoholt, lOBo/o
tejsavat, 3-76«/o cukrot, 2-83o/o kazeint, 0-94»/tt

zsírt, O-880/o szabad szénsavat, 1070/0 szervetlen

szilárd alkotórészt. Idvel tovább erjedve folyton

növelcszik alkohol-, tejsav- és szabad .szensavtar-

talma, míg cukortartalma csökkon. A K.-t rende-

lik az orvosok kúraszerüleg a táplálkozás javítá-

sára és tápszerül. Különösen tüdövészcseknél
megbecsülhetetlen tápanyag s e mellett javítja

az étvágyat, kissé izgat. L. még Kefir.
Kamiik Emil, író és köujTtáros, szül. Pozsony-

ban 1868 jún. 5. Középiskolai és jogi tanulmá-
nyait Pozsonyban végezte s 18 éves kora óta
újságíró. Elbb a pozsonyi lapokba dolgozott,

majd rendes levelezje is lett a fvárosi és kül-

földi lapoknak. 1894—1900-ig a miniszterelnöki
sajtóosztályban szolgált, majd a pozsonyi könyv-
tár vezetje lett, 1914. pedig kinevezték a
pozsonyi egyetemi könyvtár igazgatójává. F'öként

politikai, jogi és történeti dolgozatokat ír, m^ya-
rul és németül, hazai és külföldi lapokba. Önálló
müvei közül nevezetesebbek : Mvészeti divatok
{Í90i); A szabadságharc pozson]/i vértanúi; A
pozsonyi Toldy-kör története (1905); Rómer
Flóris élete és mködése (1907) ; Adalékok a po-
zsonyi országgylések töHéivetéhez (1908) ; Helyi
önkormányzat a magyarországi rom. katholikus
egyházban ; L)ie Laien-Autonomie der Prassbur-
ger röm. kath. Gemeinde (1909); Katholikus
egyházközségek önkormányzala (1911). Németre
fordított Herczeg Ferenc és Bérezik Árpád no-
velláiból.

Kummer, 1. Ernst Eduárd, német matema-
tikus, szül. Sorauban (Alsó-Lausitz) 1810 jan. 29.,

megh. Berlinben 1893 máj. 14-én. 1842-ben a bo-

roszlói egyetemen a matematika tanára lett s

midn 1855. Dirichlet elliagyta Berlint, K. lett

az utóda. Az akadémiának már 29 éves kora óta
levelez tagja volt. Az analízisben fontos vizs-

gálatokat köszönünk neki, melyek a hípergeo-

metrikus sorra, a határozott integrálokra, az
Euler-féle függvényekre és a las.san konvergáló
sorok összeadására vonatkoznak. A geometriá-

ban K. nevét ^y érdekes negyedrend felület vi-

seli, melyet ö vizsgált meg elször. Az algebrá-

ban a másodrend felületek ftengelyeinek meg-
határozására szolgáló harmadfokú egyenlet disz-

kriminánsát vizsgálta meg részlete.son. Ismét más
dolgozatai a sugárrendszerokro és a légköri fény-

törésre vonatkoznak. Mködésének legnagyobb
részét azonban a számelméletnek .szentelto. Az
egységgyökökbl képezett komplexszámok elméle-
tére vonatkozó viz.'^álatait a párisi akadémia
1867. az egyik nagy díjjal tüntette ki.

2. K., Kari B^ert, német fest, szül. Drez-

dában 1810 máj. 30-án, megh. n. o. 1889 dec. 29.
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Drezdában fleg Dahl hatása alatt képezte ki ma-
gát, azután Olasz- és Magyarországba, Dalmá-
ciába, Montenegróba, Skóciába, Portugáliába és

Egyiptomba tett utazásain sok anyagot gyj-
tött, melyet utóbb festményeiben dolgozott föl.

Képeinek java a drezdai képtárban és a lipcsei

városi múzeumban van.

Kummet (ném.), lószerszám, amelyet a nehéz
terhet vonó lovak nyakán helyeznek el. A lovat

nagyobb er kifejtésére teszi képessé, mert egész
testsúlyával neki tud feküdni a húzásnak. Hasz-
nálják dlszszerszámnak is.

Kumo-elf, finnországi folyó. A Nasi-járvi és

Pyhá-jarvi kifolyásaképen ered és kb. 140 km.-nyi
folyással a Botteni-öbölbe ömlik Björneborgnál.
Vlzterülete 35,760 km*, mellékfolyója a Loimi-
joki. A K. halban gazdag, de csak kis darabon
hajózható.

Knmol (cumol), izopropilbenzol. A benzol
homológjai közé tartozó szénhidrogén, mely úgy
származtatható a benzolból, hogy abban egy hidro-

gén-atomot az izopropil-gyökkel — CHíCHs)^— helyettesítünk; képlete tehát CgHj—CHíCHj^..
Szintetikus úton többfélekép elállítható, így izo-

propiljodid és brómbenzol elegyéböl, ha azt nát-
riumftimmel hozzuk össze. A K. színtelen, olaj-

szer, ersen fénytör folyadék ; fp. 153", fs. 0879
(0"-on). Vízzel nem elegyedik, de borszesszel, éter-

rel, illó olajokkal könnyen elegyíthet. Koncen-
trált salétromsav hatására nitrokumollá lesz,

melybl redukció folytán amidokumol v. kumidin
képzdik.
Kumtapoh (Kintampoh, Quamtapoh), az an-

gol Gold-coast (Aranypart) gyarmathoz tartozó
nyugatafrikai város Kumasszitól 120 km.-nyire,
kb. 15,000 lakossal.

Kumuláció (cumulatio, lat.), halmozás; 1. mint
retorikai mszó szónoki figurát jelent : a fogalom
megvilágítását, élénkebbé tevését hasonló fogal-
mak halmozása útján.

2. K. a büntetjoghan a quot delicta tot poenae
megvalósítása olyaténképpen, hogy annyi bünte-
tést szabnak-tó, ahány bncselekmény elkövette-
tett. E rendszer ma már csak a pénzbüntetések-
nél jön alkalmazásba ; egyebütt mellzik, mert
bizonyos esetekben (halálbüntetésnél s életfogytig
tartó fegyháznál) keresztülvihetetlen, de egyéb-
ként is túlszigorú, mert az idleges szabadság-
vesztésbüntetések összeadásából oly hosszú id-
tartam jöhet ki, mely ellentétben áll a büntetés-
hez fzött hatásokkal; megállapított tény
ugyanis, hogy bizonyos idn túl a szabadságvesz-
tésbüntetés úgy testileg, mint szellemileg káro-
san hat az elítéltre, de ettl eltekintve öt évi egy-
huzamban végrehajtott szabadságvesztésbünte-
tés súlyosabb, mint a megszakítással végrehaj-
tott két évi és három évi. L. Bnhalmazat,
Osszbüntetés.

8. K. a ffifógi/szeHanban valamely méregnek
a 8zervezetl)on lassú felhalmozódása kicsiny, ma-
gukban ártalmatlan adagok után, amivel persze
a hatíls halmozódása is együtt jár, úgy, hogy egy-
szerre mérgezéssel állunk szemben. Oka ennek
rendesen a lassú kiválasztódás s egyes anyagok-
nak az általuk megtámadott szervek sejtanya-
gaihoz szoros kötdése (organoüxatio). Tipikus

példák a digitális, amely gyógyszer helyett méreg-,
ként hat a szívre huzamos és orvosilag nem ellen-

rzött szedés mellett, s az ólom, amely hihetetlen
kis napi adagok mellett is felhalmozódik a szor-

vezetben és krónikus mérgezést okoz.

Knmulálás joga, az aránylagos választási
rendszereknél, ahol a választó liszta szerint több
jelöltre szavaz, a szavazónak az a joga, hogy
valamennyi szavazatát csupán a liszta egynehány
V. csupán csak egy jelöltjére adja le, akit így egy-
nél több szavazattal (pl. 10 jelölt esetében esetleg

10 szavazattal) ruház fel. A K. lehetvé teszi a
kisebbségnek megfelel arányú képviseltetósét.

Kumulatív fogadás 1. Halmozott fogadások.
Kumulatív választás, 1. Knmulálás joga és

Kisebbség.
Kumundnrosz (Komundurosz), Alexandrosz,

görög államférfiú, szül. Messeniában 1814., megh.
Athénben 1883 febr. 27. Az ügyA^édi pályán m-
ködött 8 1851. választották be a képviselházba,
melynek 1855. elnöke lett. I. György uralkodása
alatt, mint a konzervatív párt vezére, több izben
volt miniszterelnök. Az kormánya alatt (1881)
kapta meg Görögország háború nélkül Thesszáliát

és Epirusz egy részét. 1882 márc. 15. Triknpisz
buktatta meg.
Kumükok (kiimykok), török-tatár néptörzs,

állítólag a régi kazárok utódai. A Kaukázusban és

a Kaspi-tenger hosszában Derbontig laknak, szá-

muk kb. 92,000. 1559 körül Oroszországnak meg-
hódoltak, de 1604. fellázadtak és függetlenítették

magukat. Önállóságukat 1722. végleg elvesztet-

ték. Most békés nép. Ffoglalkozása az állatte-

nyésztés.

Kun, nép, 1. K?mok.
Kun (osdolai), grófi család, 1. Kuún.
Kun, 1. Béla (kozmái), igazságügyi miniszteri

tanácsos, szül. Sátoraljaújhelye 1861 ápr. 24.

Tanulmányai elvégzése után Sáros vmegye szol-

gálatában állt mint közigazgatási gyakornok és
tb. aljegyz, majd Budapesten ügyvédjelölt volt.

1885-ben az igazságügyminisztériumba nevezték
ki, ahol 1908 óta miniszteri tanácsos és a fiatal-

korúak ügyeit intéz osztálynak vezetje. A
fiatalkorúak büntetjogi és társadalmi védelmét
szolgáló intézményekmegteremtésejórészt K.-nak
az érdeme. A fiatalkorúak javító nevelését célzó

intézetek újjáalakításában, új intézetek, valamint
a fiatalkorúak fogházainak létesítésében vezet
szerepet vitt. A hazai patronázs-egylotek majd
mindegyikében vezet állást tölt be. Mvei: Am.
kir.javítóintézetek ismertetése (Budapest 1899) ;

A fiatalkorúak kriminalitása elleni küzdelem
Magyarországon (Ládaij Istvánnal, u. o. 1905);
A fiatalkornak támogatására himtott jótékony-
célú intézményiek Maqyarorszagon (Marschalkó
Jánossal és RottenbUÍer Fülöppel, u. o. 1911);
A fiatalkoruakra vonatkozó büntet jogszabá-
lyok magija rázata {Angyal, Ládmj, Bottenbillcr,

Tóth B.-vol, u. 0. 1911).

2. K. Béla, jogi író, szül. Monostorpályiban 1874
nov. 8. 1897-ben Máramarosszigetcn, 1905. Debro-
czenben lett jogakadémiai, 1914. egyetemi tanár.

Mint máramaros-ugocsai egyhm. f- és tiszántiUi

ogyhkor. világi aljegyz igen nagy tevékenys«'>got

fejt ki egyházi ós iskolai ügyekben. Fbb munkái

:
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Beveadés a jog- és államtudomáituokbaiíWi);
KMom eayházalkotmánya {í9(^):Jíagyar ref.

fC]
"- ' '^ tmány (1908); Kálvin mi/U egyház-

s K!Uvin-omlókkünyvlK>n 1909); Egy-
hu.t i<i, , : itifeink revíziója (1913)

3. K. tíertalan, ref. püitpök, szUl. Pelsönyá-

rádou 1817 jan. 21., megh. Mlskolczon 1910 Rzept.

M. A tisiáiiiimeni egyházkerttlot \^b\. alj(>g:yzö-

jívó MiJPXS, fjegyzjévé, 1866. .»<zui)orintondonssó

\ A frendiház üigja lett ; megkapta
a . 1 1 középkeresztjét, (ionfbon podig 1909.

hitt. doktori oiinet kapott. A tiszán inneni egyház-

kerület 1891. megilnnepelto hiuszonötévos püspök-

8ógét A Saékáos-Törok-félo Prot. Egyh. ós Isk.

Lapban számos cikke jelent meg. Ezeken s egyes

alkalmi beszédein kivUl a következ müvei láttak

iii^)világot : Visszhang a vegyes h&sasság ügyében
(névtelenül, Lipcse 1844); Egyházi szmoklattan
(Miskolez 1855).

4. K. Gyula (szentpéteri), szül. Pesten 1845
jún. 24. 1868-ban a fváros szolgálatába lépett

8 1888. tanácsossá választották. Elbb a középíté-

szeti osztály ügyeit vezette s az általános víz-

vezeték, általános csatornázás, a közúti és vil-

lamoe vasutak elmunkálatait végezte. 1890-ben

a magánépítészeti osztály élére állították s ez ál-

lásában a hel)i érdek vasutak, a városi általá-

nos szabályozás, az új hidak környékének szabá-

lyozása, a kisajátítási és magánépítési ügyek stb.

megoldásán munkálkodott. 1910-ben nyugalomba
vonult. Egyik alapítója a magyarországi torna-

egyesületek szövetségének.

5. K. IaUzIó. eimbíalouimüvész és karmostor,

«ül. 1869. Sarkadon (Bihar vm.). Zenei tanul-

mányait az Országos Zeneakadémián végezte.

1897-bon a Vigszinház karnagya ós az Országos
Zeneakadémián tanár lett. K. az általa szerve-

zett Or8zágo.s Szimfóniái Zenekar élén sokat tett

a mvészi zene népszenlsítóse érdekében. Mint

cimbalommvész páratlan. Kompozíciói közíil kü-

lönösen nép.^zerek népdalai (JjehuUott az szi
rózsa levele, stb.); Ezer népdal c. népdalgyüjto-

ményt is adott ki. Zenét írt Benedek Elek Több-

sincs királyt! c. tündérregéjóhez (1899), Szent-

Gály Gyulával egyetemben, Kada Elek Helyre

asszony c. darabjához (1906) és Rákosi Viktor

Rákóczi tla c. színmvéhez (1906).

6. K. Margit, zongoramvészn, K. Bertalan

ref. püspök unokahuga, szül. Miskolczon 1871.,

inogh. í^ártfán 1897 aug. 4. Zenei kiképzését

:i/. Orsz. M. Kir. Zeneakadémián nyerte. Kelen
A {\. iK) és Hollósy Kornéliával (1. o.) egye-
li zougíjrahármast alapított, amely klUö-

II"-. n kétzongorás-kompoziciók elöadá.sában ex-
toUált.

7. K. Mt'lanie, írón. 1. Kvassay, 2.

8. K. Ról)ert, történetíró, szül. M.-Szigeten 1842
febr. 21., megh. Déván 1897ápr. 12. 1878 óta dóval
freáliskola! tanár volt. 1880-ban tevékeny részt

vett a hnnyadvmegyei történelmi és régészeti

társulat megalapításában, melynek Évkönyvei-
ben adta ki a nagyszebeni katonai levéltár eddig

sehol sem közölt adatainak alapján a Hóra-láza-

dás hnnyadvmegyei részét érdekl történeti tanul-

mányát. 1887-tl kezdve szerkesztette a Hunyad
c. hetilapot.

9. K. Sámuel, fUozóflai író, szül. Pápán 1849
máre. 8.Comte pozitivizmu.sának hívefl. Gomte).

.Magyarra fordította Diderot néhány tlloz. mvét
(Fii. Írók Tára). Önállóan megjelent müvei : A
pozitivizmus mint vallásreiubizer (Comte Ágost
munkái nyomán, 1892); Az esztétika elvei a po-
zitivizmus szempontjából (ÍSdG); Nemzeti kul-

túra és nyugati ciinlizátnó (1895), Pozitivista

köny^'tár I.) ; Egy anya intelmei (.Mme de Lam-
bert után franciából, 1900, Pozitivista könyv-
tár II.).

Knna (többes szám : kuni), oroszul nyest, töb-

bes számban nyestbr; Oroszországban pénzegy-

ség volt ez a cserekereskedésben, ezért egy régi

ezüstpénz szintén K. néven volt forgalomban.

Ktinágota, nagyk. Csanád vmegye mezkovács-
házi j.-ban, (1910) 5770 magyar lak., posta-, táv-

író- és telefonhivatallal, gzmalommal. Határá-

ban érdekes avarkori leletekre bukkantak.

Knnama, ritkábban smujalla, nyelvileg az

etiópiai nyelvek újabb, ú. n. nilusi ága, mely a
bareai és nubiai nyelvekkel együtt hamita jel-

leg ugyan, de emellett annyi idegen elemet fog-

lal magában, hogy eredete kótes. V. ö. Beinisch,

Die K. Sprache (Wien 1881-1890, 3 köt.).

Knnavar, Basar (l. o.) északi része.

Ktmaxa, híres csatamezö az Eufrátes közelében,

90 km.-nyire Babilontól É.-ra. Itt folyt le az ókor

legnagyobb csatáinak egyike : a mérkzés ifjabb

Kyros és Övére Artaxerxes közt (401), melyben
az elbbi elesett, mire a hadseregében lév 10,0(X)

görög Xenophon vezetése alatt visszavonult.

Etmbaja, nagyk. Bác^s-Bodrog vm. bácsalmási

j.-ban, (1910) 2769 német és magyar lak., vasúti

megállóhely, postahivatal, u.t. Bácsalmási szllk.
Kunchfalu, község, most NagykHticzfalva(\.o.).

Kun cimer, a király koronázásakor vitetni szo-

kott címerek közt ma is szerepel. Koronázott,

ragadozásra kész oroszlán kék mezben, mely-

nek fels részén egy csillag, az alsón növeked
hold látszik.

Konokéi (Kunkel) tvn Löwenstjeni, Johaim,
német alchémista, szül. Rendsburg közelében

1638., megh. 1703 márc. 20. Atyjának mestersé-

gét folytatta, ki udvari alchémista volt ; elször
a Lauenburgi herceg, majd 11. János György
szász választófejedelem udvarában folytatta az

alchémiát 1679-ig. Ekkor Berlinbe ment, ahonnan
nemsokára IX. Károly svéd király Stockholmba
hívta, bánya-tanácsossá nevezte ki és nemesi

rangra emelte, Löwenstjem elnévvel. A foszfor

elállításában némi javításokat hozott be, de kü-

lönösen az üveggyártíissal foglalkozott és felta-

lálta a rubinüveget. Legismeretesebb munkája

:

Vollstíindige Glasmacherkunst (Nürnberg 1789).

Knnckel-üveg, Kunckel J. 0. o.), a rubinüveg

feltalálója után elnevezett, rendesen fémbe fog-

lalt rubinüvegek, melyeket leginkább 1680—
1732 között a Potsdam melletti Pfauenlnsel-en

készítettek.

Knn-csang, város Kan-szn kinai tartomány-

ban a Vei-ho (Hoang-ho mellékfolyója) partján,

kb. .=>0.000 lakossal.

Kancsorba, nagyk. Jász-Nagykun-Szolnok vm.
tiszai közép j.-ban, (1910) 1241 magyar lak., u. p.

Fegyvernek, u. t E*usztapó.
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Kuncsut (növ.), 1. Sesamurn.
Kuncz, 1. Adolf, a magyar premontrei kano-

nok-rend feje, csoma-premontrei prelátus, szül.

Sálon (Vas vm.) 1841 dec. 18., megh. Keszthelyen

190Ö szept. 12. Tanár volt Keszthelyen, azután

Szombathelyen, ugyanitt az 1873—74. tanévtl

igazgató. 1884. Szombathely képviseljévé válasz-

tották meg, de még ugyanebben az évben a

csorna-premontrei rend prelátusa lett s ekkor le-

tette mandátumát. Szombathelyen új fgimná-
ziumot és rendházat építtetett. 1893. a premon-

treiek fhelynöke lett. önálló mve : Szombat-

hely monográfiája (1880—94).

2. K. Élek, pedagógus, szül. Kisfaludon (Zala

vm.) 1846 jan. 30. 1868-ban a nagyszebeni állami

gimnáziumhoz nevezték ki tanárrá. 1875—1882-ig
a losonczi, 1882-tl fogva az aradi fgimná-
zium és freáliskola igazgatója volt. 1890-ben a

nagyváradi, két év múlva a kolozsvári tankerü-

let figazgatója lett. Gimnáziumi pedagógia
cím müve 1874. Nagyszebenben jelent meg.
Értekezései különböz szaklapokban láttak nap-

világot.

3. K Ignác, jogtudós, szül. Eédén 1841 júl. 13.,

megh. Kolozsvárott 1903 jan. 25. Tanulmányai
végeztével 1864. Fejér vm. szolgálatába lépett

mint aljegyz. 1866-ban a pécsi jogliceumon, 1873.

a gyri, 1874. a pozsonyi jogakadémián lett ta-

nár, 1893. pedig a kolozsvári egyetemen a poli-

tika rendes tanárává nevezték ki. A M. Tud. Aka-
démia 1^96. levelez tagjává választotta és itt

székét Állami önkormányzat (Budapest 1896) c.

értekezésével foglalta el. Munkái : Az államélet

fbb mozzanatai, tekintettel a magyar közjogra
(Pécs 1870) ; A demokrácia eszméje és szervezete

(Budapest 1885) ; A nemzet-állam tankönyve (Po-

zsony 1888, 2. kiad. 1900), mely K. politikai el-

méletét a maga teljességében tartalmazza.

4. K. Ödön, kereskedelmi jogász, szül. Aradon
1884 jan. 18. A kolozsvári egyetemen sub aus-

piciis regis doktorrá avattatván, 1907. mint buda-

pesti kereskedelmi és váltótörvényszóki aljegyz
bírósági szolgálatba lépett. 1913-ban igazságügy-
miniszteri fogalmazónak nevezték ki és a hit<?l-

jogi kodifikáció referensének a törvényelkészít
osztályba osztották be. A kolozsvári egyetemen
1911. a kereskedelmi jogból magántanárrá habi-

litálták, 1914. pedig nyilvános tanárrá nevez-

ték ki. A jogi szaklapokban megjelent cikkein

kívül önálló munkái : A részvénytársaság vé-

delme igazgatósági tagjainak egyéni érdekeivel

szemben (Kolozsvár 1909) ; Felmentésadás a rész-

vényjogban (Budapest 1909) ; Alaptke-felemelés
(u. 0. 1911) ; Részvényjogi reformkérdések (u. o.

1913) ; Az osztalékjog és a jiktiv osztalék (u. o.

1913); A részvény-bevonás (amortizáció) és az
élvezeti részvény (u. o. 1913). A Kereskedelmi
Jog c. lap egyik szerkesztje.

Koncze Leó, egyházi író, szül. Pozsonyban
1840 máj. 15., megh. Pannonhalmán 1886 jan. 24.

Mint a pannonhalmi Szt. Benedek-rend tagját 1865
»ug. 2. pappá szentelték. Tanár volt Pápán, Komá-
romban. 1870ben pannonhalmi másodkönyv-
támok, 1875. fkönyvtárnok, önálló munkái : A
vannoriegyi szt. Benedek-rendi könyvtár dup-
lányai GyörszerUmártonban (1874) ; Kurzo An-

deutungen über die Weihmünzensammlung in d.

Bibliothek d. Benedictiner Erzstiftes Martinsberg

(1874) ; Repertórium zur Monatsschrift Natúr u.

Offenbarung 1—X. Erster Bánd (1875) ; Weih-
münzensammlung I. (1876); Ájtatosságok a leu-

szentebb szívnél közbenjáró Asszonyunk tisztele-

tére (1878, 2. kiad.).

Kund, kisk. Kis-Küküllö vm. erzsébetvárosi

j.-ban, (1910) 564 német, oláh és magyar lak., u.

p. Gógán, u. t. Erzsébetváros.

Kund vezér, 1. Könd.
Kund búvár, helyesebben talán Zottmund fúrta

ki ós sülyesztette el 1052. a Pozsonyt ostromló

III. Henriknek a Dunán álló hajóit. L. Zottmund.
Kund, Riehard,német Afrika-kutató, szül. Zie-

lenzigbon 1852 jún. 19., megh. Sellinben (Rügen)

1904 júl. 31. A német afrikai társulat megbízásá-

ból 1884—1886. nagyobb expedíciót vezetett

a Kongó vidékére. 1887-ben Németországból Ka-
merunba küldték, hogy a gyarmat déli vidékét

elfoglalja. A bensziUöttekkel gyakran kellett

küzdenie és 1888. meg is sebesült. Az alsó San-

nagamentén gyarmatot alapított. Betegsége miatt

1890. visszatért hazájába.

Kundmann, Kari, osztrák szobrász, szül. Bécs-

ben 1838 júl. 15. A bécsi akadémián Bauer Franz,

Drezdában Háhnel tanítványa volt. Rómában is

tanult. 1872—1909-ig a bécsi mvészeti aka-

démia tanára volt. Az osztrák szobrászati tradí-

ciót követ mveinek hosszú sorából kiemelen-

dk: Schubert zenekölt emlékszobra a bécsi

Stadtparkban (1872), Grillparzer szobra a bécsi

Volksgartenben állított emléken, szobrok a bécsi

Burgtheateren és udv. mvészeti múzeumon,
Tegetthoff emlékszobra Bécsben és Pólában, Grün
Anastasius és Hamerling költk emlékszobrai

Grácban. A bécsi temetket K. sok síremléke

díszíti.

Kundorozsma, község, 1. Kiskundorozsma.
Kundrie, a grálmonda szerint a grál követje.

Jelents szerepe van Wolfram von Eschenbach
Parzivaljában, ahol ijeszt csúnyasága nnek
van festve.

Kundrovi tatárok, 1. Karagások.
Kundt, Augu^t, német fizikus, szül. Schwerin-

ben (Mecklenburg) 1839 nov. 18., megh. Israels-

dorfban (Lübeck mellett) 1894 máj. 22. A berlini

egyetemen, majd Zürichben, Würzburgbau és

Strassburgban tanított. Kiváló eladó és kísérle-

tez volt. Hangtani kísérletei igen becsesek. K.

észlelte elször a hangzó zárt csövekben föllép
poralakokat ; ezzel a fizika egyszenl és mogbiz-

ható módszert nyert a hangsebességnek különböz
gázokban való meghatározására. Vizsgálatai ki-

terjedtek az anomális diszperzióra, a gázok h-
vezetésére, a súrlódásra és a polarizáció síkjának

gázokban történ elforgatására.

Kundt-féle porábrák. Ha 1—2 m. hosszú, 25—
30mm. átmérj üvegcs egyik végét parafadugó-

val elzárják és a parafadugó középs furatán

sokkal vékonyabb és szintén 1—2 m. hosszú üveg-

csövet szúrnak át, úgy, hogy fele a tágabb csövön
belül legyen, másik fele azon kívül, akkor a küls
Cijö végét nedves posztóval dörzsölvén, tiszta hang
keletkezik, mely a cs hosszrezgóseitöl ered.

Ennek i-ezgésszóma szirénával vagy monokorddal
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meghatározható. A hangzócs hoesza fele a hang-
hoz tartozó hullámhossznak. Bs adatokból már
kiszámítható a hangnak a osö anyagában való

terjedési sebessége. Ha most a tágabb cs másik
vége teíé, ahová a vékony osó már nem ér. korpa-

fflliszt kis adagát teszik, amely a osó hajlltásával

keskony sávvá húzódik wsét, és a vékony csövet

bínu>t hangzásra bírják, a korpafúliszt élesen hatá-

rolt, orsóoerú alakokat tüntot fol, melyeket egy-

m i-ri')! csnmók választanak el ; e helyeken a liszt

londt Egy-egy orsó állóhollám-

1 t/on fltázban, mely a tágabb csövet

kitold, iw. - a rezgésszámból meghatá-
i'xluito a i ^jége az illetó gázban.

Kandak, beesaarábiaí folyó, 1. Kogilnik.
Kondariotias (Kondmriotisz), íJazarosz, gö-

ruu' szabadsághs, sztll. 1768 körül Hydra szige-

ten, megh. n. o. 1862 jún. 17. A görög szabadság-
harc kitörésekor, 1821., K. és 11vére Georyiosz,
akik srazdag hajótulajdonosok voltak, nagy pénz-

itokkal setrítették a mozgalmat s elszegé-

k. Azonkívül K.,mint H)'dra-sziget szenátu-

. olnöke, egyébként is elömozditotta a sziget-

között a szabadságharc üg>-ét. Midón Görög-
• n -/.air alkotmányos királyság ltt, K. csak hálát-

lanságban részesült áldozatkészségéért és csupán
halála uíán ismerték el érdumoit.

Ktmduz, vidék Közép-Ázsiában, a Pamirtól
DNy.-ra Klmlm és Badaksán közt : É.-on az Amu-
Darjáig nyúlik. lakóinak számát, akik nagyob-
bára tadz.-;ikok és üzbégek, 400,000-re becsülik.

Kóhelye K.. körülbelül 1500 lak.

Knnene (Cunene), 1200 km. hosszú folyó

Antrol a p< irtngál-afrikai gj'armatban ; ered a Bihéi

maicasfíjldön kb. 1600 m. magasban a Kuanza és

Kubango forrásainál, a SeUa-hegységböl jöv
Kahulovar folyóval Hunobe mellett egyesülve

nagy mocsárrá szélesül ki, azután Ny. felé for-

dniva a damarák földje felöl határul szolgál ée

•z Atlanti-óceánba ömlik. Hajózhatatlan torkola-

tát Chapman angol kapitány fedezte föl 1824.,

sz ,

'
'

folyását pedig Magjar László ismer-

tí' r. V. ö. Warhurg, K.-Zaml)ezi-Expe-

diii n II mium 1903 (Berlin 1903).

Kunéról, 1. Kóhiszolaj.
Konersdori, porosz helység a frankfurti ke-

rületben, kb. lOOOlakoesaL 1759 aug. 12. a Henrik
porosz herceg vezetése alatt álló porosz sereget

a szövetséges osztrák-orosz hadsereg itt teljesen

tönkre verte. V. ö. Eberhardt, Die Schlacht von
K. am 12. August 1759 (Berlin 1903).

Kanialva, kisk. Troncsén vm. zsolnai j.-ban,

tio) 1088 tót lak ; hozzátartozik Bajeczfürdö (l.

.»: n. p. és u. t. Rajeczfürdö.

Kunfélegyháza, község, 1. KiskunfélegyMza.
Kunffy Lajo.t, festmvész, szül. 1869 okt. 2.

Orpzin (Somogj' m.). Már jogi tanulmányai idején

?íiv."szoti tanulmányokkal is foglalkozott s ol-

•n az államtudományok doktori oklevelét,

önben egy évig s Parisban huzamosabb
"lg tanult festeni, fóképp Benjámin Constanttól.

lször 1894. állított ki Parisban és Budapesten.
1S99. festette Nymj)ha c. képét (Szépmvészeti
Múzeum), attól fogva inkább a somogyi népóletból

vett jeleneteket fest, többnyire nagyméret képe-

ken. Ily mvei: Akikok a fMumböl (1900),

Birasztgyermek temetése (1906), Vasárnap (I9(y7).

Cigányok {1911) stb.

kniiii Zsigmond, újságíró, szociáldemokrata
vezérférflú, sztU. 1879 ápr. 28. Nagykanlz.sán. A
kolozsvári egyetemen bölcaészet-doktori diplomát
nyert; Kolozsvárott kezdte újságírói pályáját,

Temesvárott 4 évig reáliskolai tanár volt. Dol-
gozótársa volt a Htiszadik Század c. folyóiratnak,

melybe oktatásügyi és szociológiai cikkekot írt.

1907., amikor a szociáldemokrata mozgalomban
kezdett részt venni, lemondott tanári állásáról

;

belépett a Népszava c. napilap szeikesztóségébe,
e lapnak helyettes szerke.sztóje és a szociáldemo-
krata párt vezetségének tagja ltt. 1908 óta
szerkesztje a párt tudományos folyóiratának, a
Szocializmus-nak. 1914 nyarán több független-
ségi párti képviselvel az északamerikai Egye-
sült-Államokban agitációs köriíton volt. Publi-

cisztikai munkássága legnagyobbrészt oktatás-

ügyi, választójogi, külpolitikai és szocialista el-

méleti problémákra terjed In. Müvei: Toldy
Ferenc. Irodalomtörténeti tanulmány (Budapest

1903) ; Jókai (u. o. 1905) ; A francia kultúrharc
(n. o. 1906); Népoktatásunk bnei (1908); Ki
tanítja a magyar népet ? (1909) ; Az általános
választójog (1911); A másik út {1911). Lefordí-

totta és magyarázatokkal ellátta Lassalle leg-

kivalóbbmveit: Alkotmány, szocializmus, demo-
krácia c. alatt (u. 0. 1914) és Ipolyi Tamás né-

ven a Kommunista Kiáltványt és Scháffle egyik
füzetét.

Kong V. Xiww (eredeti nevén Ji/j-sstn;, herceg,

kinai államféríiú, Taokvang császár hatodik fia,

szül. 1833 jan. 11., megh. 1898 máj. 2. A franciák-

kal és angolokkal kitört háborúban 1860. volt

a közvetít a kinai udvar részérl. Bátyjának,

Hszienfeng császárnak halála után 1861. a fiatal

Tungcsi császár mellett régens ltt és kivégez-
tette ellenfeleit. Hogy az angoloknak és franciák-

nak a taiping-XÁT^és leverésére nyújtott segítsé-

gét meghálálja, a reformok felé hajlott és a ke-

resztényeknek vallásgyakorlatot engedett. Több-
ször elvesztette rangját, de 1894. a cung-li-jamen
elnöke lett.

Kongeli (Kongelf), város Svédországban, a
Götaelf északi ágánál. Közelében vannak a régi

Bohus erd (1. o.) romjai.

Knng-fu-ce v. Kong-fn-ce, 1. Konfuceu.
Kungnr, járási székhely Perm orosz kormány-

zóságban, a Szilva és a nagy sziblriai út mellett,

14.2H5 lak., gép- és brgyártással.
Kunhalas, község, 1. Kiskunhalas.
Kunhalmok. Ama részint magukban álló na-

gyobb, részint srn egymás mellett emelt ala-

csonyabb halmok neve,amelyek szemmelláthatóan
emberi kéz alkotásai s a bennük található hamu,
égett csontok, edények, ékszerek, fegyverek, kor-

hadt fagerendák stb. tanúsága szerint réjgi sír-

halmok. Hazánkban gyakoriak, de nagy számmal
fordulnak el Bolgárországban, Romániában,
Besszarábiában, dS- és Kelet-Oroszországban,

Szibíriában, Közép- és Belsö-Ázsiábaa is. Az oro-

szok kun-tatár néven kurgánoknak nevezik s ná-

lunk is gj'akran elfordul ez elnevezés korhány,
gorgány alakban, mint az Alföldön Békés, Bihar,

Csongriid. Jásznagykun és Szolnok vm.-ben, vala-
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mint Erdélyben. Az elnevezés arra mutatna, hogy
a kunoktól valók e sírhalmok, kikrl XIII. sz.-beli

írók, mint Rubruquis, Alberichus Monachus és

Joinville mondják, hogy nagy halmot emeltek az
elhunyt fölé s azt lovastul ós néha leghívebb szol-

gájával együtt temették el, ahogy szokásuk volt

a régi japániaknak is régi krónikáik szerint. De a
régészeti tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a
magyarországi K. általában véve jóval régebbiek.

Vannak olyanok, amelyek egész a kkor végs
szakáig nyúlnak vissza. A K. igazi kora azonban
a vaskor elejétl a népvándorlásig terjed kb. ezer

éves idszak (Kr. e. VI.—Kr. u. IV. sz.). Ezek két
csoportból állnak : a dunántúli és alföldi csoportból.

Mindegyiknek jellemz sajátsága a halom köze-

pén tölgyfagerendákból készített sírkamara,amely
többnyire kövekkel volt megrakva, de míg a
Dunántúl elégették a holttestet v. urnába tették

a hamvakat, az alföldiekben rendesen zsugorítva
temették el a csontvázat ; abban is eltérnek, hogy
nyugaton százszámra sürün egymás mellett emel-
kednek a legtöbbször alacsony halmok, a keletiek

magasak, sok köztük a magános, öt-hatnál több
nem igen szokott elfordulni s úgy látszik, feje-

delmek, törzsfönökök temetkez helyei voltak,

mert gazdagabbak,de többnyire ki vannak fosztva.

A K.-at összefoglalva ismertette Rómer FI.

(Résültats généraux du mouvement arch. de
Hongrie, 1878). A bácsmegyeiekrl írt Dudás
Gyula, a szabolcsmegyeiekrl Jósa András a
Nyirvidék 1910. és 1911. évf. s a Magyarország
Vármegyéi . c. monográfia-vállalatban, u. o. kis-

lóghi Nagy Gyula a torontáliakról, Márton Lajos
a pestmegyeiekrl. Gazdag anyag van az Arch.
Ért. és Arch. Közlemények köteteiben.

Kunhegyes.nagyk. Jász-Nagykun-Szolnok vm.
tiszai fels j.-ban, (igio) 9832 magyar lak., vasút-
állomás, posta-, távíró- ós távbeszél-hivatal.
Kunia, sziget, 1. Pins (He des).

Kunié, adók. Modrns-Fiume vm. ogulini j.-ban,

(1910) 618 szerb lak. ; u. p. és u. t. Flaski.

Kunigunda, szent, lützelburgi (Luxemburg)
Siegfried gróf leánya ós szent II. Henrik császár
neje, mogh. 1039 máre. 3. Férjével egyetemben
megalapította 1007. a bambergi püspökséget,
1017. a benediktinák kolostorát Kaufungenbon,
ahová 1025. Henrik halála után visszavonult. A
legenda szerint férjével ú. n. Józsefliázasságban
élt ; Rodulf Glober clugny-i szerzetes krónikája
azonban ez ellen szól. Szentté avatta III. Ince

1200. Ünnepe márc. 3. V. ö. Toussaint (1901)

;

Müller (1906); Oünter, Kaisor H. der Hl. (1904).— L. még Kinga.
Kunigundaf'ü (növ.), 1. Eupatonum.
Kunimund, a gepidák utolsó királya, 567. a

longobárdok elleni csatában esett el. A hagyomány
szerint maga Alhoin longobárd király ölte meg
B koponyájából ivóserlegot készíttetett magá-
nak, leányát, Rosunmndát pedig nül vette s egy
lakoma alkalmával arra kényszerítette, hogy e
serlegbl igyék.

Knniiinci, adók. Veröcze vm. alsómiholjáczi
(dolnji-miholjac-i)j.-ban, (1910) 790 horvát ós német
lak. ; u". p. és u. t. Valpó (Valpovo).
Kunits Ferenc, író és szerzetes, szül. Nómet-

oziklinben 1697 aug. 8., megh. Sopronban 1763

okt. 26. 17 éves korában belépett a jezsuita szer-

zetesrendbe, melynek szolgálatában elbb mint
hallgató Bécsben és Grácban, majd mint tanár
és rektor több i^ben tartózkodott Kolozsvárt,
Nagyszombatban, Kassán, Budán és Egerben;
járt Olaszországban is. Több latin történeti és
kánonjogi mvén kívül (Compendium Historicmn
de monarchiis, 1732, de regnis, 1733 ; Reguláé
iuris canonici, 1741) legnevezetesebb müve a Sze-
deciás c. iskolai dráma (1753), Granelli olasz

jezsuita drámájának fordítása, mely a jezsuita-

drámák között egyike a kevésszámú nyomtatás-
ban megjelent (Egerben színre is került) magyar
drámáknak.
Kunja (arab), a személyek tulajdonneveinek

tektonimikus jelölése, 1. Abú.
Kunjut, tartomány, 1. Kunstít.
Kankel (ném.) a. m. rokka és fonóház (közép-

lat, coniccula), a ni nem jelképezésére is szolgál.

Ezért Kunkellehen oly hbér, mely a ni ágra is

szállhat ; Kunkeladel, anyai ágról származó ne-

messég ; Kunkel- (v. Sjnll-jMage, nágon rokon.

Kunkel, 1. Adam, német farmakológus, sztü.

Lohrban 1848 nov. 27., megh. a starenborgi tó

melletti Ammerlandban 1905 aug. 21. 1883-tól a
gyógyszertan tanára volt a wnirzbui'gi egyetemen.
Nevezetes munkája a Handbuch der Toxicologie,

mely több kiadást ért.

2. K., Johann, 1. Kunckel.
Kunkor, 1. (hostryx, növ.), az áltengelyes bog

(1. Elágazás) gyakori alakja, midn a beknn-
korodü áltengelyt alkotó ágak valamennyien
ugyanarra az oldalra esnek. L. még Virágzat. —
2. K; a Heliotropium (1. o.) magyar neve.
Kunkötés (Arany Jánosnál hunkötés), a kunok-

nál használatos módja a csomóba való kötésnek,
mely eredetileg csupán a kötélre nézve volt hasz-

nálatban, de késbb a nép babonájában bizonyos
babonás jelentséget vett fel. Késbb bbájos ert
is tulajdonítanak neki, de ekkor nehezen megold-
ható csomót jelent, melynek nyitját csak b«iva-
tottak ismerik. Ilyen értelemben lesz aztán belle
kuncsomó, latin fordításban «Vulcanium vincu-

lum» (nyilvánvaló célzással arra a hálóra, mely-
ben Vulcauus Arest és Aphroditét meglepte és
megfogta). V. ö. Arany János jegyzete Buda ha-

lálához és Gyárfás, A jászkunok története ílll.

köt. 155).

Kunlaczháza, község, l. Kiskunlaczháza.
Kun László, magyar király, 1. László.
Kunmadaras (azeltt : Madaras), nngyk. Jász-

Nagykun-Szolnok vm. tiszai fels j.-ban, (i9io)

7584 magyar lak., vasútállomás, posta-, táviró-

és távbeszél-hivatal. Nagy határa igen ter-

mékeny.
Kun miatyink. Ezen a néven ismeretes

több török-tatár nyelv miatj^ánk-töredék, mely
már a XVIII. században is foglalkoztatta a ke-
leti nyelvekhez ért tudósokat. Másolatai a
debreczeni kollégium könyvtílrálmn és a kunszent-
miklósi városi levéltárban maradtak meg s né-
hány énektöredékkel együtt a kunok régi nyel-

vének mai'adványai. Az elbbit Jernei adta id és
e szöveg alapján Vámliér^/ fejtegette a Nyelv-
tudományi Közlemények 9. kötetében. Szerinte e
nyelvészeti kuriózum a török-tatár nyelvcsoport-
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hoi tartosik, melynek semmiféle, sem nyelvi, sem
törtéaeti fontosába nincs. Sokkal alapoeaM>an

tej>Bg»4i e aiöveget Kuúh Géia gróf Codez
cnmanicos c. mvében s a knn nyelv töredékét

látja feiimaradt szövegben. Értelmexéeei

nagyobbára beválnak és siöfejtései megállják a
hetyttket L^jabban Mészáros Gyula foglalko-

aott klmeiitöen e maradványokkal. Magának a

vMliBkiiak ime egy pár sora, ahogy azt Kaiin

gróf (fMMállltotta:

Beám ataab kia m MML
IHiBlltlIa Ma adiac
dartaaOa aea kftacltac aiglkkim
Rer ali^ ktttiL
&«« fitaittnnesaa bar besgt
Mtta MtAa ba gta.

Konó, kisk. Nyitra vm. szeniozei j.-ban, (1910)

474 tót lak. ; u. p. és n. t. Szenioie.

Konok (ol.-kt: comani, cumani; orosz-len-

gyel : polovce ; bizánci : vz : arab : ghuz), ural-

altájiak. akik 900 táján a Volga és Jajk. v^^

l.iüiiüt :i K » .k;izus vidékein tntek föl elször
vokból ós a régi hunmaradványok-

..i.iK. A bizánciak STUzoknak, uzoknak, a
1 •-

: : V K.-nak, az oroszok palócoknak nevezik.

l.auii cuiiianus nevük onnan van, hogj' a Kuma
partjain laktak, hol több helynév emlékeztet rájuk,
valamint Dagoöztánban is; igy Khunsak vagy
Kunsalch. Az orosz évkönyvek elször csak

1061- eiulitik ket s a paloveoek, azaz K. négy
ága Nestor szerint : beseny, turkmén, török és

pahvec. A Névtelen azonban már 894. szerepel-

IbIÍ Kijevnél a hét kun vezért, kik elbb az oro-

nokkai, majd a magyarokkal szövetkeztek, ezeket

axonban a másik krónika-csoport hunoknak ne-

yeii s nyilván a hun-bolgár eredet kabarok ér-

tendk alattuk. A hét kun nemzetséget IV. László

is említi. Egyik vezérük Alpra, másként OztU,

1279. a kon nép egyik követe volt azon az ország-

gyléeen, mely a kunok állandó letelepítésével és

vifflsonyaik Hzabál> ozásával foglalkozott A bese-

nyk és kunok különböz voltáról ismert nézete-

ket 1. BeseJtyök. K. még a XIII. sz.-ban is nagy
ssámmal latrtak Fekete-Kunországban, ahogy ma-
gyarkrónikák isnevezgették Krimiaés Dél-Orosz-

ország kunságát. Veloncoi s olasz kereskedk ér-

domesnek tartották megtanulni nyelvüket : ennek
koszoiilit'io az 13i i;-i-t)(jl való Petrarca-kódex, mely
a iúöb kun .-zavakat és szólásmódokat tartal-

mazza. 1* chíox (uinanicus. Kiadta gr. Künn Géza).

Magyarulizági történetüket 1. Besenyk, Jászok,
Paiócok és Kuthen címszók alatt

brMhhmt. Fitfér OyAncr, A knaok eredete, Pest 1860, 8 r.

104 ; Hfwaaa K., Oie Vfilker des súdl. Riualaads ; Blan,
über dJ« KatioaaUtXt and Spnche der Kamanen, Zeitschr.
der DMtackea Morgeallad. Oesellach. 187ft, 88. kOt. ; Knúa
Maa, Oodex CaauubeBS, S kfitet, 1880—SS. é» a Belatioaea
mladkét kOtatéaek atémoa Upjáa ; HoafaiTy, Ktkaogr. 406—
4i0. a tObb Bis heljrfttt ; Rnray. Bél a ComiansakióL Tnd.
6y«it 18S4. VO ; Horr&t btviB, A c. ByelvrAI és aéprtL n. 0.

188S-SS. aaiaMa Hsetbea ; Ojrirfia. A Jánkvaok tOrtéaete,
4 kMet; Kropf. Balbiou tadMtán a ré^ konirás AUitó-
lacM maradvinyairól, Artk. Ért 1897.

Kanország, 1. Kumánia.
Kúnoe Ignác, torkológus, a budapesti m kir. ke-

letikereskedelmi akadémia igazgatója, szüL a Dob-
noMB melletti Sámsonban 1862 szept. 22. Ugor,
majd törí^-tatár nyelvészettel foglalkozott hosz-

8mM> id«g tartózkodott Kis-Ásiában, Egyip-

tomban és a Balkánon. 1889-ben a párisi Sodété
asiatique kttlsö tagnak. 1893. a M. Tad. Akad.
levetesd tagnak válaartotta meg, 1899. a budapesti

m. kir. keleti keredc. akadémia igazgatójának
nevezték ki. A nemzetközi közép- és keietázsiai

társaság alelnöke, egj etemi m. tanár és a Keleti

Szemle szerkesztje. Fbb munkái: Syelvör-
kalauz (Budapest 1883); Három karayözjáték
(u. 0. 1886) ; Oszmán-török népköltésigyjtemény
(n. o. 1887—89): Orta-Ojunu, török népszin-

játék (u. o. 1889); Török népmesék (n. o. 1889);
Anatóliai képek (u. o. 1891): Kisázsiai török
nyelvjárások (u. o. 1892) ; Kis-ázsiai török nép-
regények (u. 0. 1892) ; Köroglu, Ázsia rablóbeé-
nek r^énye (u. o. 189.3) ; Turkish fairy tales and
folk tales (London 1896) ; Kisázsia török dialek-

tusairól (Budapest IS96) ; HwadKrterx der Osma-
nen (St.-Petersburg 1899); Naszredilín hodsa
tréfái (Budapest 1899) ; Chrestomathia turcica (n.

o. 1899) ; Schejch Sulejman efendi's Tschagataj-

osmanisches Wörterbuch (u. o. 1902) ; Janua lin-

guae ottomanicae. Osznián-török nyelvkönyv (u.

0. 1905) ; Türkisehe Volksmarchen aus Stambul
(Leiden 1905); Ada-kalehi népdalok (Budapest

1906) : Fortyfour Turkish Fairy Tales. Illu3trated

by WUly Pogány (London 191.S). Munkatársa e
Lexikonnak is.

Knnoss Endre, lirai költ, író és hírlapíró, szül.

Hetyén (Vasvm.)1811 ápr.9.,megh.Kálozon(Fejér

vm.) l&Wr jún. 22. A bölcsészetet és jogot Gyrött
elvégezvén, Pesten ügyvédi vizsgálatot tett. Poli-

tikai írói pályáját 1836. a Jelenkornál kezdte

meg, utóbb a Hírnök segédszerkesztje, majd a
Világ (szerk. Császár Ferenc) tárcaírója volt. Ké-
sbb nevel lett Zichy Ödön, majd Batthyány gróf

családjánál. Ezalatt sok verset írt a lapokba, me-
lyek az Athenaeum korának jelesebb ifjú lírikusai

közé emelték; dalainak forrásaHorváth Nina iránt

érzett szerelme volt. (Legismeretesebbek : Képed-
del alszom el . . . és Kitárom reszket karom . .

.

kezdet dalai.) Verseit gj'üjteményekben is ki-

adta : Dalf'üzér (Pozsony 1840) és K. versei (2.

bvített kiad. Pest 1843). Irt egy drámát és több

kézikönyvet : Alapvonatok a honi neveiés körébl
(Pest 1833) : Szófüzér (u. o. 1834, új szók és föl-

élesztett szók jegyzéke volt, 4-ik kiad. Pest 1843,

német címmel is megjelent) ; Gyalulat, vagyis

megmagyarosított jegyzéke azon idegen szavak-

nak stb. (Pest 1835, németül is : Fremdwörter-
buch der ung. Sprache) ; Honi törvénytudomány,
1. oszt Polgári magánjog (n.o.1^8) ; Dajkakönyv
(Buda 1842, 2. kiad. Pest 18i3); A selymészet

kézikönyve (u. o. 1843). 1838. Vajda Péterrel meg-
indítottaaTermészet cím folyóiratot. Az 184d-iki

pozsonyi országgylésen távollevk követeként

volt jelen és a Hírnök cím lapba írt orsság-

gyülési tudósitíisokat.

Konostein-Engers, 1. Engers.
Kanosvágása, kisk. Bars vm. garamszentke-

re.szti j.-ban, (i9io) 1913 német lak. ; poetaügynök-

ség, u. t. Jánoshegy.

Kanovec, adók. Várasd vm,; Indbriegi j.-ban,

(1910) 1535 horvát lak. : n. p. és u. t Ra^ja.
Kanovina, a horvát nemzeti dinasztia éskésbb

az Árpádok és vegyesházbeli királyok korában

egéez Horvátországban és Szlavóniában divatos
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adónem, mely nyestbörökból állott (kuna a. m.
nyest); latin neve marturina, mely kifejezés ré-

gibb okleveleinkben igen gyakori. Ez adónem
emléke megmaradt máig Szlavónia címerében,

melynek középs vörös mezejében a nyest látható.

Kunrépa (Cydamen L., növ.), a Kankalinfélék

génusza ; 16 faja Közép-Bm-ópa és a mediterrán

vidék hegyein honos gumós növény. Legtöbbjót

díszül cserépben is ápolják. Hazánk Ny.-i és ÉNy.-i

részében erds völgyekben elfordul a közismert

G. europaeum L. (ligeti K., disznókenyér, disznó-

répa, alpi V. alpesi ibolya, földi kenyér). A közép-

európai hegységekben E.-ra Csehországig van el-

terjedve. Levele kerekded szívalakú, kanyargós
v. csipkés szél, színe fehéres er és fehéres zó-

nája van, visszája pirosló. Tökocsánya egyvirágú,

a virág jó illatú, bókoló ; rózsaszín vagy fehéres

pártája visszahajló. Az érett termés kocsánya
összecsavarodik ós dugóhúzóhoz hasonlít. Gu-
mója mérges, hatóanyaga a ciklamin (cyclamin,

arthanin, CjoRj^Ojo), szín- és szagtalan, csíps
méreg. Ezeltt a gumót (radix cyclaminis vagy
arthanitae) féreghajtónak használták. A sertés

állítólag veszély nélkül megeszi. Szárítva és pör-

kölve elveszti hatóanyagát s ekkor állítólag ehet,
gesztenyeízü. Úgy ez a faj, mint a G. persicum
Mill. (El-Ázsia, Égéi szigetek) is, talakja szá-

mos kerti változatnak. Az utóbbi faj virága fe-

hér, a torkában piros. Szobában többnyire ezt látni.

Kunság (Kis- és Nagy-), azeltt hazánknak két

(számos elkülönített területi darabból álló) kivált-

ságos kerülete, amaz (i87o) 74,715, ez 60,215 la-

kossal. A vármegyék rendezésérl szóló 1876.

XXXIIl. t.-c. a két kerületet megszüntette. L.

még Jász-kun kerület és Kunok.
Kunsági, lllés^ György (1. o.) írói álneve.

Kunsut (Kunjut), Kasmírtól függ kis tarto-

mány a Karakorum D.-i lejtjén ; a harcias hunza
és nagar törzsek lakják, kiket az angolok 1891

—

1892. meghódítottak és ekkor a megersített Nüt
helységet választották a brit kormányzóság szék-

helyévé. Legnevezetesebb helye a kb. 7000 lakosú

Baltit, mely 2560 m. magasságban fekszik.

Kun-szan, kiköt Korea nyugati partján, az
é. sz. 36" alatt ; 1899-ben nyitották meg az idegen-

forgalomnak.
Kunszentmárton, nagyk. Jász-Nagykim-Szol-

uok vm. tiszai alsó j.-ban, a Körös balpartján,

<i9io) 224-2 házzal és 10,410 magyar lakossal ; van
járásbírósága, pónzügyrbiztosi állomása, polg.

flu- ós leányiskolája, iparos-iskolája, ipartestíUeto,

gzfürészo és gözmahna.vasúti állomása, posta- ós

táviróhivatala és telefonállomása. Régebben rend.

tanácsú város volt. Nagy határa igen termékeny

;

földmlvolése és állattenyésztése jelentékeny.

Kunszentmárton-szentesi h. é. v.. Kunszent-
mártontól Szentesig terjed, 22*2 km. hosszú, ren-

des nyomtávolságú, gzüzem h. ó. v. a Máv. ke-

zelésében. Szentes város tulajdona. Alaptökéje

880,000 kor. Megnyílt 1887.
Kunszentmikl^, nagyk. Post-Pills-Solt-Kis-

kun vm. K.-i j.-ban, (1910) 1747 házzal és 8321
magyar lak. ; a járási szolgabírói hivatal szók-

helye, ref. fgimnáziummal, járásbírósággal óa

adóhivatallal, van vasúti állomása, posta- és táv-

iróhivatala és telefonállomása.

Kunszentmiklós-dunapataji h. é. t., a Máv.
Kunszentmiklós-Tass állomásától Dunapataj állo-

másig vezet 49*6 km. hosszú, rendes nyomtávol-
ságú, gzüzem h. é. v. a Máv. kezelésébon. Meg-
nyílt 1902.

Kunsziget, kisk. Gyr vm. tószigetcsilizközi

j.-ban, (1910) 1025 magyar lakossal ; n. p. és u. t.

Öttevény.

Kunszöllös (azeltt : SzöUös), kisk. Torontál
vm. zsombolyai j.-ban, (1910) 1071 német és oláh
lak., postaügynökség ; u. t. Nagykomlós.
Kunszt József, kalocsai érsek, szül. Zubrohla-

ván (Árva vm.) 1790 jún. 28., megh. Pe.sten 1866
jan. 5. 1851-ben kalocsai érsek lett. A kalocsai

papnevel-intézetet újjáalakította. Jótékony cé-

lokra közel egy milliót áldozott. A Magyar Tud.
Akadémiának is tízezer forintot adományozott.
V. ö. Zelliger A., Egyházi írók csarnoka.

Kuntapolcza, kisk. Gömör vm. rozsnyói j.-ban,

(1910) 831 magyar és tót lak. A csetneki Concordía
vasmütársulatnak itt vaskohója és olvasztója van.

Kuntelep, kisk. Somogy vármegye nagyatádi
j.-ban, (1910) 601 magyar lak.; u. p. és u. t. Gör-

Kuntersweg, 1. Eisack.
Kunth, KarlSigismund, német botanikus, szül.

Lipcsében 1788 jún. 18., megh. Berlinben 1850
márc. 22., mint egyetemi tanár és a botanikus kert

aligazgatója. Humboldt és Bonpland amerikai nö-

vényeit dolgozta fel ezekkel együtt a Nova genera
et species plantarum (Paris 1815—28, 7 köt., 700
rézmetszet) c. fmíivóben. Az Enumeratio plau-

tarum-ban (Stuttgart 1833—1850, 5 köt.) az egy-

sziküeket dolgozta fel.

Kunto, három nagyobb tó neve Archangel orosz

kormányzóságban. A három tavat egy km. széles

csatorna köti össze s a Kemj folyó viszi le vi-

züket a Fehér-tengerbe. A fels K. területe 291
km», a középsé 493 km», az alsóé 237 km«.
Kuntze, 1. Johannes Emil, német jogtudós,

szül. Grimmában 1824 nov. 25., megh. Lipcsében

1894 febr. 11. A lipcsei egyetemen 1851. magán-,
1856. rendkívüli, 1869. rendes tanár lett. Fbb
mvei : Deutsches Wechselrecht (Leipzig 1856)

;

Institutionen u. (Jeschichte des röm. Rechts (u. o.

1869, 2 köt., 2. kiad. 1879—80).
2. K, Ottó, német botanikus, szül. Lipcsében

1843 jún. 23., megh. San Remóban 1907 jan. 28.

Eleintén droguista volt, 1863—73-ig illanó-olaj-

gyára volt, 1874-76-ig földkörüli utat tett, 1876-
1878-ig Lipcsében és Berlinben tanult, 188-Í-90.

feldolgozta nagy gyjteményanyagát, 1891—92.
Dél-Amerikát, 1894. Dél-Afrikát, 1904. Ausztrá-

liát kutatta. Utazásainak eredményét Revisio

generam plantarum (Leipzig 1891—98, 3 köt.) c.

mvében foglalta össze, amelyben érvényesí-

tette a párisi kongresszus nomenklatúrái határo-

zatait, miáltal új elnevezéstani vitákat indított

meg. 1895 óta San Remóban élt, hol hatalmas
gyjteményt halmozott fel. Mvei közül fontos

még a Tom v. Post-tal együtt írt : Lexicon gene-

rum phanerogamarum (Stuttgart 1903).

Kunwald Gézár, magyar fest, szül. Grácban
1870 júl. 25. Elbb a budapesti megyetemet vé-

gezte 8 ott adjunktus is volt, de azután a fo.'ít/'-

szet iránt érdekldött s 1901—03-ig Weiraarban,



Kunya - 863 — Kupa

1903—06-iR Parisban, aztán Boriinben ée Bnda-
pesten folytatta múvészeti tanulmányait, ame-
lyoknok íTyüiiiölcsoi oi^y sor art'kóp ós csendélet-

kép. Mindkét nulfajból ogy-ogy darabot megszer-

lett a Szépmvészeti Mu/.oum.

Kunya. a Kongó mellékfolyója, 1. Alima.
Kunyhó (gunyhój, kezdetleges, kisméret fö-

dött helyiség, mely az embert a szél és az idö vi-

szontagságai ellen védi. Nálonk rendesen nádból

. szalmából kéeztll ; ilyenek a halászknnyhók,

«Bfies-kunyhók stb.

KvatM Jen, jogi Író, szül. Temesvárott 1844
okt. 29. Szolgált a jogügyigazgatóságnál, majd a
í !. 1871. pedig ügyvédi gyakorlatot kez-

ii .ben visszavonult. Hosszabb ideig volt

Spanyolország magyarországi konzulja. A Magy.
Tud. Akadémia 1903. levelez tagjává válasz-

totta. Mvei: A munka (Budapest 1902); Az
uzsora ellen ; A jog (u. o. 1907).

Knns, Hertnann, porosz hadtörténeti Író, szül.

Ogrosenban (Bnmdcnburg) 1847 márc. 12., megh.
Berlinben 1905 nov. 19. Készt vett az 1866-ikiés

1870— 71 -iki háborúban. Mvei: Von Montebello

bi8Solferino(1888); Die Schlachten des Krim-
kriege8(1889); Der Feldzugder ersten deutschen
Armee in Xord Prankreich 1870—71 (1889); Dio
Keldzüge von 1848—49 in Italicn, Der Feldzug
von 1866 éa Der Feldzug von 1870-71 (1889) ; Die
Foldzüge des Feldmarst'halls Radetzky in Ober-
Italion 1848-49 (1890) ; Einzelndarstellungen von
s '.vohten aus dem Kriege Deutschlands gegen
(ii" französLsche Republik 1870-71 (7 rész, 1890-
1895) ; Die deutsche Reiterei in den Schlachten

des Krieges 1870— 1871 (Berlin 1895); Kriegs-

ehicbtliche Beispicle aus dem deutsch-franz.

(1896—98, 18 füzet); Taktische Beispiele

ans den Kriegen der neuesten Zeit 1880—1900
<Berlin 1901—02, 3 füzet).

Konze, 1. Gustav (rövidítve A'ze), német bota-

nikus, szül. Lipcsében 1793 okt 4., megh. u. o.

mint a botanika tanára 1851 ápr. 30. Munkái

:

Analecta pteridographicaíLcipzig 1837); Die Fam-
kráuter (u. o. 1840—51) ; Supplemente der Ried-

i^raser (u. o. 1840—50) ; Schmidt-te\ egjTitt : Myco-
logische Hefte (u. o. 1817-23).

2. A'., Max, német erdész, szül. Wildenthalban
1838 febr. 10. Drezdában. 1870— 1911-ig a tha-

randti erdészeti akadémián mint tanár mködött.
Fóbb mvei : Lehrbuch der Holzmesskunst (Berlin

1873) ; Anleitung zur Aufnahme des Holzgehaltes
der Waldbestande (u. o. 2. kiad. 19Q6).

Knnzen, Friedrkh Ludmig Amilius, dán
opernkomponista, a dán faji zene jeles repre-

zentálója, ?zül. Lübeckben 17G1 szept. 24., megh.
Kopenhágában 1817 jan. 28. Holger Danske cím
opiTájában a dán nemzeti zenét mvészi magas-
latra emelte. Irt ezenkívül még 12 operát, sok
színpadi muzsikát és dalt.

Konzit (i«v.), L Spodumen.
Knopio, 1. Ián, Azxi tartomány Finnországban

42.731 km» területtel (ebbl 69ftt km» tó) s (i9io)

833,777 lak. É.-i részében nagy kiterjedés erdk
vannak, de egyébként nem termékeny ; a halászat,

vadászat és erdgazdálkodás a ffoglalkozások.
— 2. K., az Qgyanlly nev tartomány fvárosa,
püspöki székhely a Kallavesi Ny.-i partján, vasút

lUmi San UxOdma. XH. fc«.

mellett. (i9io) 16,846 lakoesal, fa- és vajkereeke-

déssel ; székesegyházzal.

Kúp (conris). Ha egy egyenes úgy mozog, hogy
mozgása közben folyvást egy adott ponton megy
keresztül, kúpfelületet ír le. Az adott pontot e fe-

lület középpontjának v. csücniyontjának nevei-

zük. A csúcspont és a kúpfclületnek tetszleges

P pontja által meghatározott egyenes a ki'ip aUco-

tója. A kúpfelületen fekv és a kúpalkotok mind-
egyikét metsz görbének vezérgörbe a neve. Egy
vezérgörbe és a csúcspont teljesen meghatározza
a kúpfolülotet. Ha vezérgörbének kört válasz-

tunk, akkor másodrend kúpfelületet nyerünk.
Ha a kúp csúcspontját Összekapcsoljuk az alapkör
középpontjával, a kúp tengelyét nyerjük. Ha ez

merleges az alapsikra, a kúpot egyeiies-nek, ha
nem, ferdének mondjuk. Szorosabb értelemben

kúp az a test, melyet egy másodrend kúpfelület-

nek a csúcspontja és egy körmetszóse közé es
része (kúppalást vagy kúpköpeny) és a síkmet-

szésnek körlapja (kúp alapja) határol. A csúcs-

pontnak az alapsíktól való merleges távolsága

a kúp magassága. Ha a kúpot egy, az alapsíkhoz

parallel síkkal ketté szeljük, akkor a csúcs felé

es rész egy kisebb kúp, az alapsík felé es rész

pedig ú. n. csonka kúp lesz. A csonka kúp határai

tehát két parallel körlap és a kúpfelületnek e kör-

lapok közé es része Q)alást). A kúp és csonka
kúp egyenes, illetleg ferde, aszerint, hogy pa-

lástjuk egy egyenes vagy egy ferde körkúpfelü-

letnek a része. Egyenes kúp esetében az alkotók-

nak a csúcs és az alapsík közé es részei, egye-

nes csonka kúp esetében pedig az alkotóknak
a két síklap közé es részei egyenlk. Az alko-

tók hosszúságán mindig a palástalkotók imént
mondott részeinek hosszúságát értjük. A kúp

köbtartalma v= - r* n, hol m a kúp magassága,

r az alapkör sugara, -= 3-14159 ... A csonka
m

kúp köbtartalma v= ^R* -}- Br -f- r*)r., hol m

a magasság, vagyis a párhuzamos körlapoknak
egj'mástól mért merleges távolsága, i2 ós r pe-

dig e köröknek sugarai. Az egyenes kúp és csonka
kúp palástjának felszíne Irr., Uletleg í(.R-j-r)j:, hol

l SiZ alkotók hosszúsága.

Kúp, kisk. Veszprém vm. pápai j.-ban, (i9io)

943 magyar lak. ; u. p. Pápakovácsi, u. t. Pápa.
Kupa vezér, 1. Koppány.
Kapa, 1. egyfülú, zömök arányú, hengerded,

felfelé keskenyed ivóedény füllel és ezen fel-

csapható fedéllel, különösen fémbl. A cserépka-

pát német mintára inkább korsónak nevezzük.

L. Sieghurgi korsók.
2. K; a ló metszfogainak rágófelUletén lev

bemélyedés, mely a rágólap kopása folytán az

évek során más-más, az állat életkorára jellemz
alakot ölt (kezdetbon haránttojásdad, majd kerek,

háromszögletes, végül visszástojásdad). Az élc^

kor jeleinek hamisítása céljából a K. alakját

egyes lócsiszárok vésvel, még inkább tüzes vas-

sal való égetéssel megváltoztatják, ez a durva
hamisítás azonban könnyen felismerhet, mert
ilyenkor a K. széle nem egyenletes, hanem zeg-

zugos.
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Kupa, kisk. Abauj-Torna vm. szikszói j.-ban,

(1910) 4-85 magyar lak. ; u. p. és u. t. Homrogd.
Knpacs (cuptda, növ.), pikkelyalaká elölevelek

módosulásából, összenövésébl, esetieg elfáso-

dásából keletkez csészealakú képlet, mely a

növirágokat vagy virágcsoportokat, késbb a

termést veszi részben v. egészen körül (tölgy,

bükk, mogyoró). A gyertyán, mogyoró s más
rokonfajok K.-a nem fásodik meg és gyakran
Tékony (álcsésze) ; ellenben a tölgyfajoké vastag,

fás. A K.-os növényeket Gupuliferae név alatt is

szokás összefoglalni. L, Betulaceae és Fagaceae.
Kupak, 1. fedele vagy teteje valaminek, külö-

nösen a pipa fedele bádoglemezbl v. ezüstbl.

2. K. (operculum, növ.), a toktermések egyik

faja fels részében keresztben kovád (1. Kovadás),
ez a fels fél a K. v. csalma, mely a pipakupak-

hoz hasonlóan válik le (pl. a Hyoscyamus, csal-

matok).

Kapakos tok (pyocidium, csalmás tok, dehis-

centia circumscissa), általában az olyan több-

magú, száraz gyümölcs, amely megéréskor ke-

resztben reped fel, azaz a teteje kupak vagy fe-

döcske képében esik le róla, pl. útif, paréj. L.

Hyoscyamus.
Kupaktanács, az értelmetlen, szrös atyaflalc-

ból álló falusi tanács gúnyos elnevezése. Használ-

ják tréfásan fecseg, pletykázó társaságra is.

Kúpalakú boltozat az, melynek alakja kúp-
felületet képez. L. Süvegek és Fiókholtozat.

Kupalo (orosz), tulajdonképen a. m. fürd;
népünnep déli és nyugati Oroszországban, Szt.

István éjszakáján (jún. 2-i.), mikor a legények és

leányok koszorúkkal díszítik föl magukat és éne-

kelve körültáncolják a szent tüzet; reggel pe-

dig a folyóban füi'denek. Ez a népszokás, bár
fürdós nélkül, megvan hazánkban is Szt. István-

napi tüzugrás néven. V. ö. Benosics B., Ethnogr.

(1906).

Kupang, város, 1. Tinior.

Kupás fúró, 1. Fúró.
Kupás téglakötés, a porosz süvegboltozatok

elkészítésénél használatos szerkezet, melynél a
fekv hézagok sugarasan állanak. A futósorok a
boltozat tengelyével párhuzamosan foküsznek és

kötöleg váltakoznak egymással.
Kupás vés V. homorú vés, a faiparban hasz-

nált olyan íves él vés, amelyet vájólatok ké-

szítésénél használnak.

Kupcsay Felicián, író, miniszteri titkár, szül

Hosszufaluban (Brassó vm.) 1876 jún. 8. Közép-
iskoláit Brassóban kezdte és Kolozsvárt folytatta,

u. o. és Berlinben végezte az egyetemen jogi ta-

nulmányait. Nagyobb tanulmányutat tett Né-
metországban, Angliában és Franciaországban,

azután a kultuszminisztérium szolgálatába lé-

pett. Szépirodalmi mvei : regények (Zarathustra
múmiája, A szeretet vize) és novellák (A bol-

dogság kis kátéja).

kúpcsiga v. kúpos csiga (áuat), 1, Kúpos csi-

gák.
KuTpcsols. Sámuel, botanikus ée író, szül. Breznó-

bányán 1850 ápr. 21., megh. Bakabányán 1914
júl. 26., ahol 1870 óta állami tanító volt. Plorisz-

tikai közleményeket írt a Magyar Botanikai La-
pokba, fképen a Rubusokat, szederféléket ismer-

tette. Költeményei : Novy Vinéovnik (Új köszönt)
címmel két kiadást (Túróczszentmárton 1905,

1911) értek.

Kúpcsrek (Cpnirostres), régebbi madártani
rendszerekben az Éneklk (Passeriformes) rend-

jének egyik csoportja, ahová tartozó madarak
csre ers, kúpalakú, vége felé hirtelen véko-

nyodó, tövén vastag, általában a magvak meg-
törésére való. Ide többnyire kis madarak, szöv-
madarak (Ploceidae),tanagridák, pintyfélék (Frin-

gillidae) és cinke-félék (Paridae) tartoznak.

Kupé, 1. Goupé.
Kupec (kupec, orosz) a. m. keresked, régeb-

ben egyszersmind harcos is ; utóbb a városi ke-

reskedk neve, akik 1863-ig három rendbeli

céhbe tömörülve, külön társadalmi osztályként

szerepeltek.

Kupeces tánc, 1. Kuferces.
Kupeczky János, fest, szül. Bazinban (Po-

zsony vm.) 1667., megh. Nürnbergben 1740. Apja,

aki 1666. vándorolt be Csehországból, elször a
szövszék mellé fogta, de a gyermeknek nem
tetszett ez a foglalkozás, megszökött az atyai

háztól, Bécsben festóvé képezte magát és 22 évi

Rómában való tartózkodás után mint elsrangú
fest tért vissza az osztrák fvárosba, hol csak-

hamar megnyerte az udvar különös kegyét. K.-

nek vallási meggyzdése miatt (a cseh testvé-

rekhez tartozott) annyi kellemetlensége támadt,

hogy végre is 1724 körül Nürnbergbe kellett köl-

töznie. K. mvein az olasz mesterek befolyásán

kívül leginkább Rembrandt hatása érezhet. Mü-
vei túlnyomórészt arcképek (köztük több példány-

ban önarcképe is szerepel) s több van Magyar-
országon is a Szépmvészeti Múzeum gyjtemé-
nyében (1. a képmellékletet), a Fvárosi Múzeum-
ban, Andrássy Manó gróf, Keglevich István gróf.

Harkányi Frigyes, Zichy Jen gróf, Esterházy

herceg ós mások képtáraiban. 18 mvébl 1913.

kiállítást rendezett az Ernst-Muzeum Budapes-

ten. V. ö. Nyári S., K. (Bécs 1889) ; ZsUinszkj/

M., K. (Budapest 1878) és a Mvészet 1911. éT-

folyamát.

Kupelwieser, 1. Franz, német kohász, szül.

Bécsben 1830 szept. 14., megh. Pörtschachban

(Karintia) 1903 aug. 5. 1866. a kohászattan ren-

des tanára lett Leobenben. F'óbb munkái : Studien

über den Bessemerprocess (1870) ; Beitráge zum
Stúdium des Hochofenprocesses (1873).

2. K, Leopold, osztrák fest, szül. Piestingben

1796 okt. 17., megh. Bécsben 1862 nov. 17. A bécsi

mvészeti akadémián tanult. 1824—25-ig Olasz-

országban tartózkodott. Az egyházi festés terén

mint a bécsi müv. akadémia tanára is nagy sze-

repet játszott és Bécs sok templomát díszítette

oltiirképeivel és freskóival. Tle való a kalocsai

székesegyház és a budapest-józsefvárosi plébánia-

templom foltárképe.

3. K.. Leopold, cs. és kir. altiibomagy, törté-

netíró, K. 2. fla, szül. Bécsbon 1829. 1851-ben

a mszaki csapatnál résztvett az osztrák csapa-

tok vaskapui munkálatainál. 1892-bcn altábor-

nagy lett. Fmvei : Ungams Karapfe mit den

Osmanen bis zur Schlacht bei Mohács, 1526
(Wien— Leipzig 1895); Die Kámpfo östorreichg

mit den Osmanen 1526-1637 (Wien 1899).
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Kupertino (Copertitio) József, szent, szül.

Copertinuban 160H jún. 17., megb. Osmóban
166S szept. 18. EIÖbb kapacinus laUms testvér

volt, késbb, mint ferencrendit 1628. pappá szen-

telték. liOgónlek^ebb alakja a kereeztóny miszti-

kának, amelynek legMtttuöbb jeleoségel oly s-
rn fordultak elö K. mindennapos életében, hogy
az e^^yhazi inkvizíciós törvényszék Nápolyba éüá

R<')mába idézte és félrees kolostorokba (Assisi,

Pietrarossa, Pussomfarone ée Osmo) internálta.

Boldoggá avatták 1763, szentté 1767. Ünnepe
szept. 18.

Kúpfalva, kiak. Vas vm. kszegi j.-ban, (letoi

l'Jíi rn-met liik. ; u. p. Pörgolény, a, t. Borostyánk.
Kúpfarknak (Conuriiuie, iHat) vagy Ékfarkú

papagályok, a Pap^ály-fólék egj'ik alci>aládja.

iloeszú. ékalakú. lépcszetes farkuk jellemzi ket.
Amerika forró övének lakói. L. Papagályfélék.

Kúpfedél, 1. ítdé/.
Kúpfelület, 1. FeUOei.
Kapíer, Johaun Michael, bécsi fest, szül.

S i .vabachbanl89ján.4. Tanulmányait a nüm-
I ' \j.\ iparmvészeti iskolában kezdte meg, majd
M m;. h'TilH'n és a bécsi akadémián (Hellmernél
's W uiziiigemél) folytatta. Eleinte szobrásznak
kf.^üült s csak késbb fordult egészen a festészet

fele. Többnyire genreképeket fest az osztrák f-
város éleU'bl, melyekot hamisítatlan bécsi ke-
(lélye.«s>íófr jellemez : Tánc a Hángstatton (a bécsi

városi múzeumban) ; A nussdoríi «heuriger» ; A
vén lump (Der alté Drahrer); Szünet a mosó-
lányok bálján stb.

Knpíerdreh, község Düsseldorf porosz kerü-
U'tbon. a Kuhr és vasút mellett, (i9to) 9552 lak.,

va>mHvol, rézkohóval ée kszénbányával.
Kupüer, 1. Adolf Theodor, fizikus, született

Mitauban 1799 jan. 18., megh. Szent-Péterváron
1865 jún. 4. A kazáni egyetem tanára, a szent-

pétervári tud. akadémia tagja, majd az 1843.
létesített mágnesi-meteorológiai központi intézet

i}jazgatója volt. A meteorológiára és földmágnee-
5égre vonatkozó számos vizsgálatot végzett ; az
orosz partokon viharjelz-állomásokat létesített.

2. K., Kari, német anatómus, szül. Lestenben
(Knrland) 1829 nov. U., megh. Münchenben 1902
dec. 16. 1866-ban Kiéiben, 1876. Königsbergben,
1880. Münchenben az anatómia tanára. K. nagy-
számú összehasonlító bonctani, hisztológiai és
,

-'--
' ~if^i tanulmányt tett közzé. Fmve: Stu-

i: ri^lciehendon Kntwickelungsgeschichte
d -^ ,v

;.
, > der Kranioten (1893—1900).

Kupica a. m. pálinkás pohár.
Knpido. I. Cítpido.

Knpido tyúk (áiut), 1. Prairie-fajd.
Kupina. adók. Pozsega vm. bródi j.-ban, (imo)

3.')1 liorvát lak., u. p. Velika Kopanica, u. t.

.^ndrijovci.

Kapineo, adók. és pk. Zágráb vm. pisarovinai
j.-ban, (1910) 2072 horvát lakossal, u. p. és u. t.

Zdencina.

Kapineóki Kraljevec, adók. Zágráb vm. pisa-
rovinai j.-ban, (i9io) 982 horvát lak., u. p. és n. 1
Stupnicki Leskovec.
Knpinovo, adók. é.s pk. Szerem várm. zimonyi

j.-ban, (1910) 2372 szerb lak., posta- és távbeszél-
hivatal. L. még Kölpény vára.

KnpiroTO, adók. Llka-Krbava vm. alsólapaozi

j.-ban, (1910) 875 szerb lak., u. p. ée u. t. Srb.

Kupjanszk, kerületi szókhely Karkov oross

kormán yz(>.><ágban. Vasúti gócpont, 68J3 lak.

Kupié, 1. (Jouplet.

Knpljenovo, adók. Zágráb vm. zágrábi j.-ban,

(1910) 1985 horvát lak., u. p. Zapreéic, u. t. Puéca-
Bistra.

Kup^jensko, ad('>k. Modrus-Fiume vm. vojnici

j.-ban, (1910) 1030 szerb lak., u. p. és u. t. Vojnic.

Kúpmetszet, 1. Kúpszelet.
Kupola (ol. cupola), félkörnél magasabb bolt-

hajtári valamely centráiis tér fölött. Magát a bol-

tozatot K.-boltnak hívjuk, míg a K. név magában
foglalja a betetz szerkezet esetleges egyéb al-

kotórészeit is (a pendentivokat, a dobot, a lámpást,

stb.). A K. épülhet kerek, poligonális, quadratikus

avagy ellipszis-alakú tér fölött ; boltozatának leg-

sibb és manapság is legmegszokottabb formája a
gömbboltozat. A gömbtwltozatot állékony.ságának

csorbítása nélktil függélyes síkokkal metszhetjük.

Ha ez a sík a tengelyen megy át : fél K. szár-

mazik. Három vagy több excentrikus függélyes

sík metszése folytán származik apoligonális ku-

pola-alaprajz, s ez esetben a K.-t a megmaradó
pillérek hordják. Ha a K. süvegét vízszintes sík-

kal lemetsszük, a megmaradó gömbháromszöge-
ket pendentivoknak, csegelyeknek nevezzük. A
K. boltozásánál az összes fekv hézagok a gömb
középpontja, vagy inkább tengelye felé vannak
irányítva. A bolthajtás tehát egymáson fekv
gyrkbl áll. Éppen ezért és mivel a K.-nak csak
igen kevés oldalnyomása van, a K. boltozásához

külön alakzó állvány nem szükséges és a bolto-

zást bármelyik gyrnél félbe lehet hagyni anél-

kül, hogy az így támadt kerek nyílás szélét alá

kellene támasztani. A kupola-bolthajtás tömegé-
nek nagy súlyát kisebbítend, már a rómaiak
kaszettákat (1. o.) mélyítettek abba ; a ravennai
San Vitaié K.-jának szerkezete egymás mellé
fektetett üres cserépkorsókból áll ; alul nem lát-

ható bordás és teherhárító íves szerkezetek is

képezhetik a K.-bolt magvát, amelyek közeit ki-

tölt boltozatnak kisebb vastagságot lehet adni,

mint a bordáknak stb. A K.-boltozat lapos, ha az

egész gömbboltozat helyett csak egy gömbsüve-
get szerkesztünk. (L. még Boltozat.) Magyaror-
szágban — sajnos — aUg mutathatunk fel az archi-

tektúrában számot tev K.-t. A régiebbek közül

egyik legérdekesebb a budai Rudasfürd török

eredet lapos K.-ja. Nagyobb K.-8 templomaink
mind újabb keletek, mint pl. : a váczi, egri, esz-

tergomi bazilikák és az Ybl által újra épített

budapest-lipótvárosi Szt. István-bazilika K.-ja.

Újabb idben a vas ée vasbeton K.-k nagy tért

kezdenek hódítani.

Kupolaboltozat, 1. Boltozat.

Kupoladob, a csegelyekro állított hengeralakú
fal. L. Boltozat, Kupola.
Kupola-kemence, a vas olvasztására valónégy-

szögletes V. körkeresztmetszettl aknás kemence.
L. Óniés.

Kupolasír (tholus), as ókori mykenei és gö-

rög sírépítkezésnek egyik módja. Rendesen há-

rom részbl állott : egy nyílt folyosóból (dromos),

mely a földalatti kupoláhoa bejáratul szolgált, a
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méhkas formára a földbe épített tágas helyiség-

bl és az ehhez csatlakozó kisebb kamarából.

Leghíresebb példájuk az Atreus kincsesházának

nevezett K. Mykenóben (a kupola magassága és

átmérje 15 m. ; 1. az ábrát), melyen kJvtil ugyan-

Atrens sírjának keresztmetszete.

ott mégszámos K. van ; a görög szárazföldön több

helyütt fordulnak el ilyen monumentális K.-ok

(Menidi, Orchomenos, Dimini, Pylos stb.) ; Kré-

tán is van rá példa. V. ö. Beöthy, Mvészettörté-
net I. 141. 5 k. 1.

Kúpos cserép, 1. Cserépfedél.

Kúpos cséve, oly csóve, melynél a fonal fel-

gombolyítása kúpfeltileten történik (1. Cséve).

Kúpos csiga, 1. Kúpos csigák.

Kúpos csigák (Conus, áuat), a Csigák (Gastro-

voda) osztályába, az Blülkopoltyusok (Proso-
hranchiata) rendjébe tartozó csiganem. A K.

házabegöngyölítettjtöbbnyire fordított kúpalakú.

A K. nagy mélységben élnek a tenger iszapos

fenekén. Mintegy 400 fajuk ismeretes, melyek
közül több házának nagy szépségével tnik ki

8 ezért a csigagyjtök különös kedveltje. Egyes
fajok, mint pl. a Comis admirális, C. cedo nulli

8tb. házáért rendkívül nagy árat fizetnek. Rumph
szerint több fajukat eszik, hasonlóképen táplá-

lékul szolgál a C. marmoreus ikrája is. Indiában

dísztárgyakat és ékszereket készítenek a K. csi-

szolt és fényesített házaiból.

Kúpos kötéldob (bány.), az aknakötól fölteke-

résére szolgáló kúpalakú dob, mely úgy van szer-

kesztve, hogy a kötélnek az aknába függ vége,

melyre a terhet szokták akasztani, a dob legkisebb

átmérjét érinti, a kötél fels vége pedig a dob
legnagyobb átmérjére tekerödött ; ennek a szer-

kezetnek következménye, hogy a gép a teher föl-

húzása alkalmával folytonosan egyenl munkát
végez.

Kúpos kucsmagomba, 1. Hegyes kucsma-
gomba.
Kuppenheim, város Baden nagyhercegség

badeni közigazgatási kerületében, (i9io) 2412 lak..

Favorité nev nagyhercegi várkastéllyal. 1796
júl. 5. a Moreau tábornok fvezérlete alatt álló

franciák a Latour vezényelte osztrák hadsereget

itt visszaszorították; ugyancsak itt 18-Í9 jan. 29.

a poroszok és a badeni felkelk között volt kisebb

ütközet.

Kuprea-kéreg, kinin-tartalmú kéreg, melyet a

kininfa-félékkol rokon Remijián találtak Santan-
der kolumbiai államban.

Kupri (cupri), a kétvegyérték rézalkotórész

neve.

Kupriacetát, 1. Rézacetát.
Kapriarzenit, l. Sch^ele-zöld.

Kupribromid, 1. Réz bromidjai.
Kaprifoszfát, 1. Foszforsavas réz.

Kuprihidroxid, 1. Réz hidroxidjai.
Kupriklorid, l. Réz kloridjai.

Kuprin, Alekszander Ivánovics, orosz író,

szül. 1870. K. az új orosz irodalom egyik legki-

válóbb képviselje. Igazi realista, úgy írja le az
életet, amint látja s igazi mvészettel festi a test

szépségeit. Els önálló munkája : Razskazy (El-

beszélések, Szent-Pétervár 1902) nagy sikert

aratott s ismertté tette nevét hazájában. Szen-
zációs hatása volt a Poedinok (A párbaj, Szent-

pétervár 1905) c. mvének, amelyet több nyugati
nyelvre is lefordítottak. Elbeszélésében rámutat
az orosz hadsereg vezetésében uralkodó hibákra
8 az embertelen bánásmódra. A társadalmi életbl
vett elbeszélései közül kiváló a Boloto (A fert),

továbbá Moloch, Kloun, Zidovka, Jama stb. ösz-
szee mvei 1912. jelentek meg Szent-Pétervárott

a Niva mellékleteként. Magyarul megjelent:
Oleszja, regény, ford. Lengyel Géza (Budai)est

1914). V. ö. Koltonovszkaja, K. kak vyrazitel

opochi (Szent-Pétervár 1910, a Sbornik Novaja
^izn-ben).

Kuprioxid, 1. Réz oxidjai.

Krupriszulfid, 1. Réz szulfidjai.

Kaprit (iiörös rézérc, ásv.), igen becses érc ; a
szabályos rendszerben kristályosodik (oktaéder,

hexaéder); gyaki'an csak vaskos-szemcsés hal-

mazok ; könnyen átalakul malachittá. Az okta-

éder szerint liasad, Cochenille-piros ; fémes gyé-
mántfény ; skarlátvörösen áttetsz vagy át nem
látszó. Kuprooxid (rézoxidul) Cu,0. Kézércteló-

reknek a kibúvásában fordul el : DobsLna, Réz-

bánya, Moldova ; nagyobb mennyiségben : Chessy
bányahelyen Lyon mellett, Cornwallban sok he-

lyen, az Ural- és Altai-hegj'ségben, Arizonában,
Burra-Burra közelében Ausztráliában. A réz-

virág vagy kalkoirichit flnom hajszálszer kar-

minpirosK. ; Moldova, Cornwall, i^izona. Atégla-

érc téglavörös, földeskülsej anyag ; K. és limo-

nit elegyébl áll.

Kupro (cupro), az egyvegyértókürézalkotórósz
neve.

Knprobizmntit (ásv .), fémesfény vékony priz-

mák, réz-bizmutszulfld. A dognácskait szürke, a
levegn befuttatódó érc, amely szintén réz-biz-

mutszulfld ; Krenner József fedezte fel Dognács-
kán, Krassó-Szöróny vmegyében.
Kuprobromid, 1. Réz bromidjai.
Kuprohidroxid, 1. Réz hidroxidjai.

Kuprojodid, 1. Rézjodidjai.
Kuproklorid, 1. Réz kloridjai.

Knpromangán, a réz és mangán ötvénye. A
kereskedelemben SOVo mangánt tartalmazó öt-

vényt is hoznak forgalomba. Az ömlesztett bronz
és sárgaréz tisztítására használják. L. Mangán-
ötvények.
Kapronelem, rézcinkolem, a folyadék maró-

nátron ; elektromotoros erje 0'8 volt. A depolari-

zátor rézoxid, moly a rája rakódott hidrogénnek az

oxigénjét leadja s rézre változik át. Áramzáráskor
a rézoxid féinJ része redukálódik, s a cink cink-

oxidra oxidálódik. A cinkoxid a nátronlúgban oldó-

dik s így az elem elektromotoros ereje meglehet-
sen állandó marad. Egyike azon kevés galvánele-

meknek, melyeknek áramát kis fényforrá.soknak

idnkint való olálUtásárahasználhatjuk ; állandó
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«tektroino6 világitásn aaonban a sem alkAlmas,

aert a cinkpótlM kttltsé^
Knproozid, 1. Bés oxtájoL
Kaprosok, as egyvegyértékfl rézalkatóréezt

tartalma7A> i^zBÓk.

Kaprosznlfid, I. Béj stttlfidjai-

Kaprotipia, 1. Kliiolipia.

KnaaiaiTa, kisk. Bzolnok-Doboka vm. ma-
gympoeA j.-ban. (i9io) 1042 oláh lak., postattgy-

oökség. u. t. Oláhlápos.

KApaselet vagy kí^mdszet, legáltalánosabb

^trlnhiriihfiii vóye bármely kúpfelületnek bármely
meÉBiéae, de rendesen oeak tnásodrendü kúpnak
(egyenes V. ferde köi^^puüc) valamely sfScmet-

uétiá SKtkás K.-nek neyesni Aszerint, amint a
másodienda kúp köxéppon^ján keresztül, a met-

nöaíkhoz párhuzamosan fektetett sík a kúpot nem
wutui, egy alkotó hoeaiában érinti, vagy két

tgmmmm metszi, a K. egymástiU lényegesen

kOIönbOzö alakot matat és dUpszis, varahoki (haj-

UiUkK illetleg hqterboía a neve. Az elUpezisnek

minden pon^ a végesben fekszik, a parabola egy
Irányban a végtelenbe nyúlik a végieeben fekv
MfinmMa (1. o.) nélkül, mig a hiperbolának két

fégrooaben fekv pon^a és ezeknek megfelel-
bg két aszimptotája van. A kúpszeleteknek e

Mztereowtetriai detinioiója alapjáJi oly talajdonsá-

foícat vezetünk le. melyek jHanimetriai definíció

alapjául szolgálhatnak.

1. Adva lévén Fszilárd pont, /'szilárd egyenes
és e állandó számérték, azonkívül a Ppont távol-

ságát F-tól, illetleg /"-ti r-rel, illetleg d-vel je-

lölvén : anui Ppontok geometriai helye, melyekre

nézve -j^ = ». kúpszelet, mégpedig ellipszis, hiper-

bola vagy parabola, aszerint, amint i kisdh, na-

gyobb az egynél, vagy pedig egyenl az egységgel
Az ellipszisnél és a hiperbolánál az i«^és f-en kívül

találunk m^ egy másik F, pontot és /, egyenest,

amelyre nézve a hasonlóan definiált viszonyszám

^= -t = e.

Az f\ egyenes parallel az f-fel és mindkett mer-
leges az .Fés ^, pontokat összeköt egyenesre.

2. Adva lévén két pont, J^ és 2^,, melyeknek
egymástól való távolsága 2c, & P pontnak távol-

aágát Ftól, illetleg F.-tl r-rel, iUetleg r,-gyel

iel(Uvén: ama P pontok geometriai helye, me-
ilfekre nézve azrisr^ összege, iUetóleg különb-
áaeemenl valamdy 2a állandóval — ellipszis,

iukbgkiperbola. Ellipszisnél a>c, hiperbolánál

a< c. Ha c= o, tehát F, az F-fel összeesik, akkor
a K. kör, melynek középpontja F, sugara a-

3. Valamefy adott Fponton keresztülmen és

adott Ft középpontból, íéa sugárral leirt szilárd
kört érint körök középpoitiainak aeometriai

rmtf mmntFazadottsklÁrakör kerületen bdül
vagifkMU fekszik. Ha a szilárd kör helyébe egyé-
nen veattnk, akkor a definiált geometriai hely

parabola.
F ée F. gyújtópontja (góqwnt, focus) — /

és /; vezérvonala (directrix) — az jPJP, köz
felez pontja, M közéifpontja a kúpszeletnek, t a
numerikus, c a lineáris excentricitás, mig a

gyújtóponton keresztülmen, a vezérvonallal pa-

rallel 2p húr a paraméter. A paraméter fde az

ellipszisnél j?: ^^, a hiperbolánálj>=^^^=^

Ö8 a parabolánál egyenl a gyújtópontnak a ve-

lárvonaltól való távolságával. Az ellipszisnek és
hiperbolának két-két gyojtópontja, hozzátartozó
vezérvonala és egy középpontja van, a parabolá-

nak csak egy gyújtópontja és vezérvonala van,
de nincs középpontja, helyesebben : a parabolának
második gyújtópontja, második vezérvonala és

középpontja a végtelenben fekszik.

Parallel húrok felezési pontjai egy és ugyan-
azon egyenesen, úgynevezett átmérn feküaznek.

Az összes átmérk az ellipszisnél és a hiperbolánál

a közéjmonton mennek keresztül. A parabolánál
az átmérk merlegesek a vezérvonalra, tehát

parallelek egymással. A parabolánál minden át-

mér végtelen hosszú.

A vezérvonalakkal parallel, illetig reájuk
merleges húrrendszert felez átmér merleges
a megfelel húrrendszerre és ftenaely, vagy
egysserúen tengely a neve. Az ellipszisük

és hiperbolának tehát két egjrmásra merleges,
a parabolának csak egy ftengelye van. Minden
ftengely szimmetriatengelye a K.-nek. A ften-
gelyében fekv K.-pontokat csúcspontoknak, a
hozzátartozó és a ftengelyekre merleges éiln*

tket csúcsérintknek nevezzük.
Az ellipszisnél a vezérvonalakra merleges f-

tengely neve nagy tengely, hossza 2a ; a vezér-

vonalakkal parallel ftengely a kis tengely, hossza
2b. Az a, b és c között a

b*=a* — c*

összefüggés létezik. Az összes átmérk közt a nagy
tengely a legnagyobb, a kis tengely a legkiseM).

A hiperbolánál a vezérvonalakra merleges f-
tengelyt, melynek hossza 2a, valós tengelynek is

hívjuk, ez az összes átmérk közül a legkisdjb.

A vezérvonalakkal parallel ftengely a hiperbolát
nem metszi valós pontokban és e^rt képzetes ten-

gelynek is nevezik. A csúcsérintnek a hiperbola
ket aszimptotája közt fekv darabját 2 6-vei jelöl-

vén, az o, 6 és c között a
fc«= c« — a«

eszefQggés létezik. Ennek segítségével megszer-
keszthetjük a hiperbola aszimptotáit, ha a gyújtó-

pontok és a csúcspontok adva vannak. Ha 6= o,

akkor a két aszimptota egymásra merleges és a
hiperbolát egyenloldalúnak nevezzük. — Kap-
csolt (conju^lt) áimérpárok azok, amelyek kö-

zül mindegeik a másikhoz parallel búrrendszert

felezi. L. még Másodrend görbe.

Kuptore-Szeknl, község, I. EJemenczeszék.
Kuptorja (azeltt: Kuptoria), kisk. Krassó-

Szörény NTuegye teregovai j.-ban, (imo) 997 oláh
lak., postaügynökség, u. t. Somfa.
Kaptos moha (bOt.), 1. Lycopodiaceae.
Kúptükör (kónikus tükör), olyan tükör, mely-

nek tükröz felülete kúpnak oldalfolületét képezi.

A csúcstól az alaphoz vont egyenes irányában
mint síktükör hat ; minden más irányban mint
domború tükör. A csúcs felé mindig kisebb és
kisebb sugarú tükörnek felel meg s azért torzí-

tott képeket ad. Lehet olyan torzított képeket
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készíteni, melyek a tükörben rendes alakúaknak
látszanak, ha azt alapjával a rajz lapjára helyezik.

Knpnsziiia, község, ma Bácskertes (1. o.)

Kur V. Kúra, folyó Cisz-Kaukáziában ; ered a

pjatigorszki kerületben. Terek orosz-kaukázusi

kertUetben, a Kuma és a Terek közt keletre

folyik, Sztavropol kormányzóságban 98 km.-nyi

futás után elvész a steppében.

Kara, 1. (ókori Kyros vagy Cyrus, georgiai

Mtkvari, örményül Gur, perzsául s arabul Kur,
tatárul Kjur), Transz-Kaukázia legnagyobb fo-

lyója. Karsz területén ered a KizU-Gjaduk (2024
m.) hegyen. Elször a Karsz területén, majd
Tiflisz, Jelizavetpol és Baku kormányzóságokon
keresztülfolyva, két föágú deltával a Kaspi-ten-

gerbe ömUk. Hossza 1328 km., vízterülete 155,178
km>, rendkívül halgazdag folyó. Mellékfolyói

balról : Liachva, Arachva, Jóra, Alazan, jobbról

pedig az Arasz (1022 km.), amely 1896 óta ismét

inkább a régi folyását követve, a Kizil-agacs-

öbölbe ömlik. Gzhajók 207 km.-nyire, hajók a
Jóra torkolatától föl 553 km.-re járhatnak rajta.

- 2. K, folyó, 1. Kur.
Kúra (cura lat.) a. m. gond, ápolás, gyámság.

Orvosi értelemben a. m. gyógyltómód ; leginkább
hosszú ideig tartó, rendszeres gyógyító eljárásokat

értenek alatta, amit esetleg a beteg maga alkal-

maz, pl. ivó-K., ken-K. stb.

Kurais, néptörzs, 1. Kureis.
Kural, nagyk. Esztergom vmegye párkányi

j.-ban, (1910) 803 tót és magyar lak., postaügy-
nökség, u. t. Bóny.
Kurama (kuramincek), közép-ázsiai türk nép,

fajilag szárt-kirgiz keverék, mintegy 50,000 fnyi
tömegben. Orosz-Turkesztánban a Csircsik és An-
gren völgyében földmívelést znek.
Kuranda, Ignaz, osztrák publicista, szül. Prá-

gában 1812 máj. 1., megh. Bécsben 1884 ápr. 4.

Mint újságíró mködött Lipcsében, Stuttgartban

és Brüsszelben. 1 848-ban a frankfurti parlamentbe
választotta Teplitz (Csehország) városa. 18-18 okt.

lapot alapított Bécsben Ostdeutsche Fost néven,
mely 1866-ig állott fenn s nagy tekintélynek ör-

vendett. 1867-töl haláláig az osztrák képvisel-
ház tagja volt, hol magvas szónoklataival tnt ki.

Kturanko (Koranko), Ny.-Afrika egy kis or-

szága, 160 km.-nyire Sierra Leonétól a Szulima-
nia, Szangara, Kisszi és Limba között. Lakói
nagyobbára békés földmívelök, csak a Niger for-

rásvidékén vadak. 1826-ban Laing rnagy, 1869.

Reade és 1879. Zweifel és Moustier jártak benne.

Kurare (növ.), a délamerikai, kivált az Ori-

noko-vidéki indiánusok hírhedt nyílmórge, melyet
a Strychnos Castelnaei, St Guhleri, St. toxifera
s egyéb fáktól nyernek, melyeket emiatt ku-
rare-fáknak Is neveznek. A Paullinia Cururu és

rokon felfutó cserjéktl is származtatják a K.-t.

L. Curare.
Kararin (curarin), 1. Ourare.
Kurátor (curator, lat.) a. m. gondnok, fel-

ügyel, így nevezik különösen a hazai ref. egy-
házakban az egyházközségek felügyeljót, ki az
egyhtö anyagi ügyeit gondozza. Minden egyház-
megyének is van gondnoka (coadjutor curator),

ki az esperee mellett elnököl az egyházmegyei
Üléseken.

Kuratórium (lat.) a. m, gondnokság.
Kurbán-Bairám, 1. Bairám.
Kurbarilla (növ.), 1. Hymenaea.
Kurbrandenbnrg, 1. Brandenburg.
Kurcza, patak, 1. Csongrád vmegye.
Kard, nagyk. Tolna vmegye dombóvári j.-ban,

(1910) 1735 német ós magyar lak., vasúti állo-

más, posta- és táviróhivatal. Kui-d mellett talál-

ták a híres etruszk eredet cisztákat.

Kardisztán, Ny.-Ázsiának a kurdoktól lakott

vidéke, a Tigris középs és fels folyásától É.-ra

és keletre. Hossza mintegy 900, szélessége 1—200
km., lakóinak száma valamivel több mint 2 millió.

K. csak a Tigris közelében lapályos ; egyebütt
hegyek, az Örmény-felföld kiágazásai takarják és

a Tigris számos mellékvize öntözi, amilyenek a
Balman-szu és Bohtan-szu. Ennek közeléten, tle
K.-re emelkedik a Bohtan-hegység. A Dzselo-dag

a perzsa határon húzódik el; mellette folyik

a Nagy-Zab, vagyis Zab-Ala, amely a hegy-
láncot áttörvén, éri el a Tigi'ist. Ettl keletre a
kurdok földje Ardilan perzsa tartományba nyú-
lik be. A magas hegyláncok magvát archaikus
közetek alkotják ; a Tigris felé azonban a föld

harmadkori ; a Tigris és Eufrát közt ellenben

paleozoikus rétegekbl áll. Az idjárás száraz

;

nyáron nagyon meleg, télen pedig igen hideg,

különösen a magasabb fekvés helyeken. Az es-
mennyiség csekély. A völgyeket tölgy-, cédrus-

stb. erdk takarják. Alpi tájképek csak a Van-tó-

tól K.-re láthatók. Egész K. névleg a magas por-

tának ós a perzsa birodalomnak van alárendelve.

Amahhoz tartozik Diarbekr, Erzerum vilajet és

Bagdad egy része, ehhez K. D.-i csúcsa. Azonban
sem a török, sem a perzsa hatalom a vad kurdo-

kat a maga hatalmának teljes elismerésére bii'ui

nem képes. Török K.-ban Diarbekr, Bitlisz és

Van, perzsa K.-ban pedig Kerraansah a leg-

nagyobb helységek.

Kardok. A perzsákkal nyugat fell (Km-disz-

tán) szomszédos hegyi nép az örmény fenslkon,

a Tigris folyó Ny.-i hegységeiben, a Van- és

Urmia-tavak vidékén, fleg az orosz Transz-

Kaukáziában, hol mintegy 150,000 fnyi tömeg-
ben laknak együtt, ezenkívül a török és perzsa

területen Inkó fajrokonaikkal, a guránokkal ós

lurokkal együtt számuk 1 »/» milliónál nagyobb.
Az ó-görögök kardmhok, cordmne, gordiiiszok
néven ismerték. Eredetileg két fkaszti'a oszlot-

tak. A harcos asszirétek és jezidek állattenyész-

tk voltak, a guránok földmívelök, fegyvert

nem viselhettek ; de a szétszóródás óta e különb-

ség jórészt elenyészett. A harcos osztály lenne

a néhai asszírok maradványa, a másik rabszolga-

elem, de ez annyira beolvadt, másfell annyi ide-

gen elemet vettek be, hogy antropológiai kurd tí-

pusról nem beszélhetünk. Nyelvük iráni, az ó-per-

zsánnk külön dialektusából alakult elamita ha-

tás alatt. Vallásuk szunnita iszlám, de van kót

saját szektájuk, a termószotimádó kizilbfis és

az ármányimádó jezida. Saját törzsfnökök alatt

élnek. A K. állandó lázongásai .''ok zavart okoz-

nak Perzsiában és Törökországban egyaránt, f-
leg az örmények ellen intézett véres támadásaik
az európai hatalmak beavatkozását idézik el.

V. ö. Jaba, Dictionnaire kurde-fran^ais (Szt. Pé-
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tervér 1879) ; Buttyka T., Die Kurdén und ihre

WobnBitie (Ungar. Bevne 1892); Oppenheim,
Vom Mitt^meer xnm Pers. Golf (Berlin 1899).

Knreis (Kurejs, Korais, Koreis, Kurais),
középarábiai töne. mely a Kr. o. V. n.-ban a Hid-

z.<ázx lakó oóptömek felett hogeaóiiiát gyako-
rolt azáltal, hogy Mekkit bírta és as arabeág k9s>

l><)nti simft bálát, a Ká'bát (L o.) gondozta. E törzs-

bl szármaaottMohammed. Bgéwanaddig az ideig,

bogy a khallfátaa a VMk szultánokra szállt, a

mohammedámA kOstodsta szerint csakis a K.

Utrzsböl származó férflú tartbatott igényt az isz-

lám világ e legfbb méltóságára (1. Khalifa). Az
arab irttdalmi nyelvbl a K. dialektusa jatott ér-

vényre : ezen van szerkesztve a Korán is.

Kurejs. 1. Kureis.
Knrelac Ferenc, horvát iró, szül. Bruvnóban

1.1,. ..„><,h. Zágrábban 1874 jún. 18. Fiúméban
!tii tanár volt. Munkái : Fluminensia

^>--._ , Uunje i pahuljice (élces költeményeic.

1888) : Jaöke (a magyarassági horvátok nópkölté-

szfáVd, 1871) stb. Pótedeme a különböz horvát

tájsiólá8(A össaegyfljtóee. Egy egységes délszláv

irodalmi nyelv szerkesztésén f&radozott, de ebbeli

igyekezetével kudarcot vallott

Kuren, perzsiai folyó, másként Karún (l. o.).

Kureszta íaz ókori Ore«^t9>,Makedónia DNy.-i
részében fekv, hegyektl környezett került,
melyhez körülbelül 50 helység tartozik, keresz-

tény s török lako.-íokkal ; fhelye Kasztoria.
Közétek, Kréta szigetén az ókorban tisztelt

jóságos démonok. Mikor Rhea a csecsem Zeust

el akiarja rejteni Kronos elól, ók veszik a gyer-

meket ápolóijukba és lármás táncuk zajával túl-

barsogjic a gywmek sivltását. E lármás tánc

képzetearra vezetett,bogyaK .-et utóbb a koryban-
tokkal azonosították.

Kurety, kisk. Hunyad vm. brádi j.-ban, (i9io)

941 oláh lak., kis aranybányával ; u. p. és n. t.

Kristyór.

Knórföld. 1. Kurland-
Kurg (ani;. (Joorg, ind. Kodagu), brit provincia

Délnyugat-Klindiában, 4100 km*. (i9ii). 175,004
iak. Fvárosa Merkara, 6732 lak. Az egész tarto-

mány begyes, pompás serdkkel. Ffolyama a
Kaveri. Van 502 faluja s két városa. A lakosok
jobbára kávetermeléssel foglalkoznak.

Kuxgán v. korgón, 1. Kunhalmok.
Kurgán, kerflíeti székhely Toboiszk orosz-

ezíbíriai kormányzóságban,atransz8zibiríai vasát
mellett, melsnek felvürágzását köszönheti, (19111

36,700 lak. Nevét a körny^éa nagy számmal el-
forduló sírdombok — knrgánok — adták.

Kurhessen, 1. Hessen-Kassel.
Kúria ílatj, l. Curía. — Magyar királyi Kúria,

1. Királyi Kúria.
Kúriai bíráskodás, 1. Képviselválasztás.
Kuriális prelátnsok, 1. Pápai prelátmok.
Kuriális rendszer, 1. Pápai niulszer.

Kuriális stílus. I. Hivatalos stílus.

Kuriális szavazat, több szavazásra jogosult

által adott összszavazat így pL az 1848 elttirendi
táblánál a szabad kerflleteknek összesen egy, a
városoknak összesen szintén egy szavazatuk
volt ; a vármegyék, habár két-két követ által

voltak képviselve, szintén csak egy-egy szavazat-

tal birtak ; ellentéte a személyi virilLs szavazat,

amidn minden szavazónak külön szavazata van.

Kuxialisták, 1. a római (pápai) Curia hivata-

laiban múköd tisztviselk. — 2. iC a pápai ha-

talom védi, kik a pápai hatáskör és szuverenitás

növelése mellett kardoskodnak. L. még Pápai
Kúria. — 3. A' a régi magyar úrbéri jogban
azok, akik nem úrbéri, hanem ellenazolgálatok

fejében majorsági bbtokot kaptak a földesúrtól.

Épen azért a földtehermenteeítés reájuk ki nem
hatott ; a szolgáltatásokat azonban az 1896. XXV.
t.-c. értelmében állami közvetítéssel megváltfaa^

ják (1. Majorsági zsellérek).

Kuria-Muria-szigetek, sziklás szigetcsoport

Arábia D.-i partján, területük 76 km'. Gyér la-

kosságuk a szemközt lev szárazföldön lakó beni-

gharah törzshöz tartozik, de nyelvük elüt az

arabtól. A Kr. u. 1. sz.-ban ínsidae Zenobiinévoti

említik. Most guanójuk miatt bérbeadták.

Kurili tea (növ), 1. Chamaenerium.
Kurilok (Ci-sima). 1200 km. hosszú szigetBwr,

amely az Okhookí- és Nagy-oceán közt, Kam-
csatka déli végétl Jesszo szigetéig nyúlik ; terü-

letük 14.826 km», 16 jelentékenyebb és több ajH-ó

szigetbl állnak. A nagyobbak: Kunasir, 8i-

kotan, Iturup vagy Yetorufu, Urup, Simusir,

Sziaszkotan, Karimkotan, Onekotan, Paramusir

és Sumsu. Míg keleten óriási mélység (8513 m.)

környékezi, Ny.-on a tenger alig mélyebb 600
m.-nél. A szigetek vulkáni eredetek. Milne 52 vul-

káni kúpot sorol föl, melyek közt 9 mköd és köz-

tük Alaid a legnagj'obb. Az Uruptól É.-ra fekv szi-

getek nagyobbára hóval vannak takarva, a D.-re

fekvket azonban terjedelmes erdk borítják. Az
állatvilágiróka, farkas, coboly) srbb D.-en, mint
É.-on. A lakosok ainók, számuk kb. 3000. 1875
óta japáni birtok. Vries Gerrit, hollandi kapitány

volt 1643. az els európai, aki hírt adott a K.-ról.

Benyovszky, midn Szibíriából menekült, szin-

tén több szigetet m^látogatott és leírt közülök.

Kurilovec, adók. Zágráb vm. nagygoriczai

j.-ban, (1910) Í064 horvát lak., u. p. és u. t Nagy-
goricza (Velika Gorica).

Kurima, kisk. Sáros vm. glrálti j.-ban, (1910) 983
tót és német lak., postahivatallal, u. t. Mai^onya.
Kurinszk, sziget a Kaspi-tenger DXy.-i part-

ján, Baku transzkaukáziai kormányzóságban.
Halásztelep van rajta, mely évenkint kb. 2 millió

korona érték halat és halterméket ad el.

Kurir (franc, courrier) a. m. futár (L 0.).

Kurisches Haíf, 98 km. hosszú, 45 km. széles

tengeröböl Poroszország É.-i részén, amelyet a

Kurische Nehruna hosszú homokturzása (120

km. hosszú, 2—3 Km. széles) zár el a Keleti-ten-

gertl s avval csak 250—600 m. széles vízi úton

van összeköttetésben.

Kurityán, kisk. Borsod vm. edelényi j.-ban,

(1910) 436 magyar lak., u. p. Pelsönyárád, u. t.

Disznóshorvát.

Kuijak, adók. Lika-Krbava vm. udbinai j.-ban,

(1910) 607 szerb lak., u. p. és u, t. Udbina.

Kurjantó, Fülöpszálláshoz tartozó puszta Pest-

Pilis-Solt-Kiskun vm. kunszentmiklóei j.-ban,

(1910) 4-Í4 lak., u. p. és n. t. Pülöpezállás.

Kurkreis, a régi szász választófejedelemség

egyik kerülete az Élbe mindkét partján, mely
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Wittenberg vidékét foglalta magában. 1815-ben

Poroszországhoz került és most Sachsen tarto-

mány egy része.

Kurkuma (növ.), festanyag és olaj egyes Cur-
cMwa-fajok (1. o.) testében. Ezek közül a G. longa

fajt sárgagyökérnek vagy gurgemei-nek nevezik.

Kurkuma-keményitö, 1. Arrow-root.
Kurkuma-olaj, 1. Curcuma.
Kurkuma-papiros, indikátor-papiros, lúgok-

tól bamássíirga szín lesz, savanyú oldatokban

pedig világo^rga. A Curcuma longa Lin. nev
növény gyökerének kivonatából készül, úgy hogy
a szúröpapirost ebbe bemártják és megszárítják.

Eurkumasárga, 1. Kurkumin.
Kurkumin, kurkumasárga: Q^^^S^i{OCB.^\.

Vöröses sárga, ISS^-on olvadó prizmák. Alkohol

és éter jól, széndiszulíid nem oldja. Oldata inten-

zív sárga és zöldesen fluoreszkál. Alkáliáktól

vörösbarna színvé válik, ezért mint indikátort

használják (1. Kurkuma-papiros). A kurkuma-
gyökérben (curcuma longa és curcuma viridiflora)

fordul elö és a széndiszulflddal zsírtalanított gyö-
kerekbl éterrel vonják ki. Tisztítás céljából forró

benzolból v. metilalkoholból átkristályosítják.

Kurland (Kurföld, Kursemme, Kurlyand-
szkaja guhernija), orosz kormányzóság Livonia,

a Rigai-öböl, a Keleti-tenger, Kelet-Poroszország,

Kovno és Vitebszk között, 27,286 km« területtel

(ebbl 261 km^ tó), (i9io) 741,200 lak. Partjai

laposak és csaknem egyenes vonalban húzód-

nak a Memeltl a Domesnás-fokig ; velük egykö-
züen homokpadok vonulnak el ; azért csakis Li-

bau , Polangen és Vindau a jó kikötök. Nagyobb
síkság a partokon és az Aa mellett a Mitaui. A
kormányzóság többi része dombos. A Duna és

Aa közti földhát és vízválasztó a Kuri-felföld

;

az Aa és Vindau közt pedig a Kék-hegyek emel-

kednek. Tavainak száma .300. Az éghajlat mérsé-

kelt ; a júliusi középhömérséklet 22, a januáriusi
— 13, az évi 6-2«. A lakosok 76«/o-alett, 7%-a né-

met, 8«/o-a izraelita, -i^/o-a orosz, a többi lengyel,

litván stb. A ffoglalkozás földmlvelés, továbbá
áUattenyésztés, halászat és kereskedés. A gyár-

ipar (kb. -400 gyár) Libau és Mitau városok ki-

vételével csekély jelentség és fkép mezgaz-
dasági termékek feldolgozásával foglalkoznak. A
vasúti vonalak hossza kb. 400 km. Kikötibl a
kivitel évenkint mintegy 62, a bevitel 28 millió

rubel. Tíz járásra oszlik. Fvárosa Mitau.

Története. K. nevét slakóitól, a lett szárma-

zású kuroktól kapta, kiket a XIII. sz. folyamán
a német lovagrenddel rokon kardrend (Schwert-

orden) vitézei hódítottak meg és térítettek keresz-

tény hitre. Iö61-ben Kettcler Gotthard (1. o.) sze-

kularizálta a rend birtokát, a protestáns hitre

tért 8 K.-ból hercegség lett lengyel fenhatóság

alatt. Kettelert 1587. fiai, Friayes (megh. 1642) és

Vilmos követték az m*alkodáaban, de ez utóbbit

a nemesség 1616. megfosztotta az uralomtól. Ez-

után Jakah (1642-1682), Vilmos íla lett K. her-

cege, ki 1658. a svédek fogságába esett s az

olivai békében kapta vissza szabadságát és or-

szágát. Utána fia, Frigyes Kázmér (1682- 1698),

majd ennek fia, Frigyes Vilmos (1698—1711)
uralkodtak. Ezután Ferdinátul herceg, Prigyos

Kázjnér öccse következett, kiben 1737. kihalt a

Ketteler-család. Ekkor Anna cárn III. Ágost len-

gyel király beleegyezésével kegyencét, Biron Já-
nos Ern herceget ültette K. trónjára. Bironnak
1740. számzetésbe kellett mennie, mire K. rend-
jei 1758. Károly szász herceget választották
luralkodójuknak. De II. Katalin 1763. vissza-

helyezte Biront, ki 1772. halt meg. Fiát, Péter
herceget a K.-i rendgylós 1795 márc. 18. letette

s az országot orosz fenhatóság alá helyezte. Azóta
K. orosz tartomány, mely 1860 óta ersen oro-

szosodik. V. ö. E. Seraphim, Geschichte Liv-,

Esth- u. Kurlands (Reval 1895-1896, 2 köt.).

Koriander Ignác, meteorológus, szül. Balassa-

gyarmaton 1846 dec. 25. Egyetemi tanulmányait
Bécsben végezte. 1870-ben mint asszisztens ke-
rült a meteorológiai intézethez, melynek 1875.
obszervátora és 1890. aligazgatója lett. Ily min-
ségben 1899. nyugalomba vonult. Földmágnességi
méréseket végzett az országban, melyek Föld-
mágnességi mérések a magyar korona orszá-

gaiban 1892—1894 cím alatt jelentek meg (Ter-

mószettud. Társ. kiad. 1896) ; azonkívül fképen
a meteorológiai évkönyvek szerkesztésében vett

tevékeny részt.

Enrlandi királyok, az orosz Kurland tarto-

mány és a Kurische Nehrung «Goldinger Amt»-ja
hót falujának lakosai, kik magukat a régi törzs-

fnököktl származtatták s századokon át nagy ki-

váltságokat élveztek (adó- és katonamentesség).

1854-ben elvesztették e kiváltságaikat. Lettül be-

szélnek és csak egymás közt házasodnak. Számuk
400-ra tehet.
Kurmark, régebben a brandenburgi rgróf-

ságnak volt frésze, míg kisebb része Neu-
mark volt. K.-hoz tartozott Altmark (fvárosa
Stendal), Vormark v. Prignitz (Perleberg) és

Mittelmark (Brandenburg); továbbá Ukermark
(Prenzlau) és Beeskow meg Storkow uradalmak,
összesen 25,000 km*. Nevét akkor kapta (1.356),

mikor Brandenburg ura is választófejedelem

(Knrfürst) lett. A tilsiti béke után Altmark hozzá-
kapcsoltatott Vesztfália királysághoz, míg Bran-
denburg a magdeburgi hercegséget kapta. Alt-

mark ezután 1813. a poroszoké lett.

Korna (Harpactes fasdatus Penn., áiiat), a
Varjúszer madarak (Coracomithes) rendjébe, a
Trógon-félók (Trogonidae) családjába tartozó

madárfaj. Malabár, Közép-India és Ceylon sr
erdeiben honos. Rovarokkal táplálkozik. Hossza

31, szárnya 13, farka 15 cm. hosszú. L. még
Trógon-félék.
Komik, város Posen porosz kerület Schrimm

járásában, a K.-tó mellett, (igio) 2552 lak. Neve-
zetessége Zamoyski gróf gazdag könyvtára, mely-

bon fleg a lengyel történetre vonatkozólag igen

sok értékesm és kézirat van (140.000 köt., 200
inkunábulum és 1100 kézirat).

Karó, kisk. Sáros vm. bártfai j.-ban, (i9io) 505
rutén lak., u. p. Galbat^, u. t. Bártfa.

Koroglo, nép, 1. Kulugli-
Korok. A mai Kurland slakói, Hnn ere-

det nép, mely mint hírhedt tengeri rabló a rigai

öböl felöl veszélyeztette a szomszédokat. Hatal-

mát a német lovagrend törte meg (1260), a ión-

raáradt töredék a szomszéd lettekkel olvadt

össze. V. ö. Somtner, Das kurische Haff (1898).
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Karoki, Tamemoto, báró, japáni tábornok,

szül. Szagában 1&Í4 márc. 16. 1871-bon mint

fizázadoe rószt vott a tokiói császári hadsereg

aaervezéeében, 1878. pedig a íölkelö szacumaiak
ellen vívott harcokban kitnvén, ozredoí^ ne-

vezték ki. A japáni kinai háborúban 189 febr.

16. Vejhajvej bevételénél tnt ki. Az orosz-japáni

háborúban 1904— Oö. az 1. hadsereget vezényelte

é8 máj. 1. a Jalu folyón való átkeléssel a japániak

réaiáre kedvezen vezette be a háborút. Jún. ha-

vában tovább elnyomulván, a Pön^uilín-hegység

hágóit ejtette birtokába, júl. végén pedig érint-

kezésbe lépett a másik két japáni hadsereggel és

szept 4. a liaojáni csatában, valamint az ezt kö-

vet Sahó-monti ütközetokbén ós a dönt muk-
deni csatában K. hadser^nek jelentékeny része

volt a gyzelem kivívásában.

Knron. keletindiai pénz, a. m. crore (1. o.).

Koropatkin. Akkszej Nikolajevics, orosz ka-

t^mai író é?; hadvezér, srtU. 1848 m^ro. 29. A ve-

zérkari akadémia elvégzése ntán a vezérkarba
került, ahol késbb az ázsiai szekció fnöke lett.

Ai 1877— 78-iki orosz-török háborúban Szkobe-

lev vezérkari fnöke volt, 1898-ban pedig had-

ügyminiszter ée a cár fhads^éde lett. Az orosz-

japáni háború kitörése alkalmával 1904. a cár az

összes csapatok fparancí^nokává nevezte ki. K.

elejétl v^ig szerencsétlenül harcolt a japániak

ellen és az egész hadjárat alatt a japániak tá-

madó fellépésével szemben majdnem kizárólag

mindig védekezni volt kénytelen. A katonai iro-

dalom torén nagy munkáságot fejtett ki. Irt a
többek között az 1877—78 iki orosz-török hábo-
rúkról (1885—90, 3 köt). Legújabb munkáiban
az orosz-japáni háborúban tanúsított szereplését

igyek.^zik igazolni, de kevés eredménnyel.
Knro-Szivo (Kuro-Sio, a. m. fekete só), tenger-

áramlás .Ázsia és Japán keleti partjain a Csendes-

t>ceánban. Formozától keletre az észak-ekvatori-
áii.s áramlásból indul ki, egy ága a Sárga- és a
Japáni-tengerbe megy és Szakhalin szigeténél

egyesfli a Japán keleti parsain húzódó fággal.

^y része a Bering-tenger felé megy, más része

pMlig a nyugati szél hatása alatt egészen kelet-

nek, majd DK.-nek tart és Kalifornia Ny.-i part-

jain, mint kaliforniai áramlás halad D. felé, hogy
« Sandwich-szigetek körül az észak-ogyenlítöi

áramláshoz csatlakozva zárja a viz köráramlását.

A különben melegviz áramlás hatása Japán klí-

májára annyiban nem nyilvánul, hogy Japánban
a középázsiai nagy légnyomás monszunja miatt
télen É Ny.-i szél lévén az uralkodó, ez a szigetek-

tl K.-re lev áramlás melyebb, páradús leveg-
jét a szigetiekre nem engedi jutni.

Korotrophos (gyermekeket tápláló), több gö-

röi? istenn mellékneve.

KorovBzky Zsigmond, fémkohász, szül. 1860.
Szinérváralján.megh. 1913. Zalatnán. 1885-91-ig
Knpnikbányán mködött, ahol a fémlúgozás ieirén

új eljárást dolgozott ki. 1891-ben az orosz kor-

mány meghívására a Dél-Szibíriában lev Zyria-

novszka bányatelepre utazott, hogy eljárását ott

is meghonosítsa. Hazatérvén, a kapnikbányai
kohó fnöke lett 1897. pedig a úatnai kohó veze-

tésével bízták meg. 1908. ugyanitt a bánya- és

kohóhivatal fnöke lett.

Knrpeny, klsk. Uunyad vm. hátszegi j.-ban,

(i'jio! 2^^) oláh lak. ; u. p. és n. t Hátszeg.

Karpény, kisk. Hunyad vm. algyó^ j--ban^

(1910) 484 oláh lak. ; u. p. Algyógy, u. t. Alkenyér..

Kurpíalz, 1. Pfalz.

Knrrachee, város, 1. Karacsi.
Kurrens betfi, Így nevezik a könyvnyomtatók

a kis (a, b, stb.) hetüket ellentétben a verzális,

vagyis nagy hetükkel (A, B, stb.).

Knrrentálás a. m. körözés G- o.) a büntet el-

járásban.

Knrri (növ), I. Paprika.
Korsachsen, a volt szász választófejedelemség^

1. Szászország (története).

Korsid, 1. K. pasa, 1. Guyon.
2. K. (Chursid} pasa, török hadvezér, 1806.

szerencsétlenül harcolt az egyiptomi Mehemed
Ali ellen, ellenben 1810. és 1813. a szerbek ellen

több eredményt mutatott fel s azután Bosznia

kormányzója lett 1822-ben Epiruszba küldetvén,

a janinai Ali pasát megfutamította ugyan, do

miután a háború további folyamán Missolunghit

bevennie nem sikerült, még ugyanazon év nov.

havál>an Laríssában mérget ivott és meghalt.

Kárszalon, valamely fürdhelyen mulatság
és szórakozás száraára épült díszesebb épület,

rendesen kávézó-, étkez- és játszó-helyiségek-

kel kapcsolatban.

Kurszán (KoJf-Tov, török jelentése kalóz), Könd
fia. Árpáddal együtt az etelközi magyarok vezére

volt, midn 893 táján a nemzet Simon bolgár

fejedelem ellen Bölcs Leo császár követével, Ni-

ketasz Szklerosz-szal szövetségre lépett. Nevét
Kézai és a Képes Krónika Kusvd-rA (Cusid) fer-

díti 8 némelyek Csörsznek ejtik. A Névtelen (6>

és 46. fej.) csak mint Könd fiát említi. Tle szár-

mazott a K. vagy Kartal nemzetség,

Kurszk, 1. orosz kormányzóság Orel, Voro-
nezs, Kharkov, Poltava és Csernigov között-

46,456 km» területtel és (i9io) 3.016,700 lakossal.

Csakis keleti részében vonul át rajta földhát

;

egj'ébként sík. A földhát legnagyobb magassága.
34<) méter. Több mint 500 folyóvize van, melyek
a Dnyepr és Don környékéhez tartoznak. Egy
sem hajózható. Az éghajlat enyhe. K. városban
az évi középhmérséklet 4, a januáriusi —48,
a júliusi 152''. A föld, némely homokos folyó-

mentét kivéve, fekete föld és igen termékeny, a.

talaj 700/0-8 mvelés alatt áll ; a fótermék a rozs

és árpa, azonkívül búza, kétszeres, köles és ken-

der ; termesztenek még cukorrépát, dohánjrt ; is-

meretes végül az alexejevkai ánizs. A városok

közelében sok a gyümölcsös. Az erdk alig takar-

nak fél millió ha.-nyi területet. Virágzó az állat-

tenyésztés Ls. A gyárak és nagyobb múhelyek
száma meghaladja a 400-at, ezek fképen cukor-

gyárak, szeszégetök, malmok, brcserzk, szap-

pan-, gyertyagyárak és gyapjumosók. K vasúti vo-

nalak hossza &58 km. 15 járásra oszlik. — 2. K.,

az ugyanily nevti kormányzóság és járás fvá-
rosa, püspöki székhely a Kur és Tue^or össze-

folyásánál, vasút mellett, (1910) 82,530 lak., élénk

iparral . t<'>zsdévei, tanítóképzvel, sebésziskolával.

Kurta baing (4u»t), 1. Baing.
Knrtaiejüség (gör. brachykepkatía) alatt oly

koponyaalakot értünk, melynél a
"
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lességi jelz í= !E£Pi^éie6ségXjiOo\ ^^^^^^ g^ ^
\ kop. hosszúság /

még annál is nagyobb. Erösebb foka a túlságos

rövidfejüség (hyperbrachykephalia), ha a jel^

értéke a 85-öt is meghaladja. Legjellemzbb a K.

a mongolfóle népekre. Kisebb számban azonban

csaknem minden népnél elfordul. A mai magya-
rok is kurtafejüek. L. még Koponyajelzö.
Kurtakalapács (kék harkály, Sitta L. áiiat),

az Éneklök rendjébe, a Küllöfélék családjába tar-

tozó madámem. Csre egyenes és csak kevéssé

van oldalt összenyomva, fejhosszáságú ; a fels

káva széle domború ; farka egyenes ; a csd olyan

hosszú, mint a hátulsó ujj. Hazánkban csak egy
faj, a közönséges K. (S. caesia W. et M.) él.

Háta szürkéskék, szemein keresztül fekete sáv

húzódik, hasa rozsdasárga, torka fehér. Szürkés-

barna evezötollai világos szegélynek. A küls kor-

mánytollak feketék, hamuszín csúccsal, a közép-

sk ellenben szürkéskékek. Csre szurokfekete,

lábai sárgák. Hossza 14, szárnyhössza 8, fark-

hossza 5 cm. Hazája Európa. Erdinkben egész

éven át közönséges kóborló madár. Bogarakkal és

olajdús magvakkal táplálkozik. Faodukban fész-

kel, melyeknek nyílását sárral kitapasztva alakítja

kisebbre. Április vége felé 5—8 fehér, vörösen

pontozott tojást rak, melyeket a nstény egyedül

költ ki. Fogságban könnyen tartható.

Kurtakér, nagyk. Arad vm. tornovai j.-ban,

(1910) 2192 oláh lak. ; u. p. és u. t. Tornova.

Kurtakeszi.kisk. Komáromvm.udvardi j.-ban,

<i9io) 1058 magyar lak., postahivatal, u. t. Hetény.
Ktirta kígyó, a közönséges vipera (Vipera be-

^-us L. := Pelias Berus Merr.) régi székely neve.

A közönséges viperát a latin «berus» név átido-

mításával béri kígyónak is nevezik. L. Vipera.
Kurta kocsma, faluvégi kis kocsma, szegény-

legényeknek, utas embereknek szállása, mulató-
helye.

Kurtapatak, kisk. Háromszék vmegye kezdi

j.-ban, (1910) 545 magyar lak. ; u. p. Esztelnek,

u. t. Bólafalva.

Kurtatopp (növ.) a. m. szálkaperje, 1. Brachy-
podiuni.

Kurth, Godefroid, belga történetíró, szül. Ar-

lonban 1847 máj. 11. A lüttichi egyetem tanára
volt 1872— 1906-ig, azután a belga történeti in-

tézet igazgatója lett Rómában. Fbb müvei : Les
originesdelacivilisatiou moderné (Bnixelles 1902,

5. kiadás) ; Les corporations ouvriéros au moyen
Age (u. 0. 1893) ; Clovis (Paris 1901, bv. kiad. 2
köt.) ; St. Boniface 680—755 (u. o. 1902, németiU
Pulda 1903) ; Notger de Lióge et la civilisation

an X. siöcle (u. o. 1905, 2 köt.).

Kurtics, község, 1. Kürtös.
Kurtidae (áUat), 1. Kurtus-félék.
Kurtikios, görög vezér, 1129. H. István ma-

gyar király ellen hsiesen védelmezte, de nem
tudta megoltalmazni Barancs várát. K. a vár
végs veszedelmének láttára menekült, miért
János császár mint árulót megvesszztette.

Kurtina, 1. Bástya.
Kurtizán, 1. Courtisan.
Kurtka, a lengyel lovasok nemzeti viseletéhez

tartozó, zsinórokkal, sujtásokkal, stb.-vel díszített

rövid katonakabát.

Kurtulázás (ném. Kurteln,Seüauflegen), fo-

lyamhajózási mnyelven a. m. a hajót vagy csó-

nakot vontató kötélnek a cserjéktl, fa-ágak- ós

törzsektl, szóval ágtól-bogtól menten való tar-

tása, a szükségnek megfelelleg rövidebbre sze-

dése, meghosszabbítása és az útban lev akadá-
lyokon átvetése.

Kurtulázóía (ném. Aufstricker), hajók partról

vontatásánál használt dorong, mellyel a vontató-

kötelet az útba es akadályokon a kurtulás (a

vele bánó ember) átvetegeti.

Kurtus-félék (Kurtidae, áiiat), a töskésszámyú
csontoshalak (1. GsontoshalakJ egyik csoportja,

amelybe a trópusi tengerekben él, mintegy 8 faj

tartozik. Legismertebbek a Pempheri^-halak

a- 0.).

Kurtya, kisk. Krassó-Szöróny vmegye facsádi

j.-ban, (1910) 1325 oláh lak.; postahivatal, táv-

beszél.
Kurtz, Johann Heimich, német evang. teoló-

gus, szül. Montjoieben, Aachen vidékén, 1809 dec.

13., megh. Marburgban 1890 ápr. 26. 1850— 70-ig

dorpati rendes tanár. Fbb mvei: Bibel und
Astronomie (Mitau 1842, 5. kiad. Berlm 1865)

;

Lehrbuch der heiligen Geschichte (Leipzig 1895)

;

Christliche Religionslehre (1902); Lehrbuch
der Kü'chengescbichte für Studierende (u. o. 1899,

2 köt.); Abrissd. Kirchengeschicht^ (1901) ; Hand-
buch der allgemeinen Kirchengeschichte (1858).

Bibliai történeteit Fabó A. fordította magyarra.
Kuru, óindiai néptörzs és mondai király, ki a

szent Dehli körül uralkodott.A kurumezn (kuruk-

setra) esett a nagy csata, mely a nagy ind eposz-

nak, a Mahábháratának tárgya.

Kuruc, a császár vagy a német ellen támadó
felkel magyar vitéz. Legelbb 1673. fordul el
e név, 8 legsrbben Thököly ós (II.) Rákóczi

(Ferenc) kurucait emlegetik. Ellentéte a labanc

(l. 0.).

Kuruc dalok, így nevezzük azokat a magyar
nótákat, amelyekrl feltehet, hogy Thököly Imre
és II. Rákóczi Ferenc korában keletkeztek. Dal-

költésünk váratlan és nagyszer fellendülést vett

ebben a korban, amelynek zenei termése b éa

értékes. A dalok legnagyobb részének szerzit nem
ismerjük. Valószín, hogy komponáltak is Barna
Mihály (1. 0.), Gzinka (1. o.), Gedron mester (1. o.)

és a többi cigány és udvari zenész, de bizonyosat

csak kevés dalról tudunk. A szatmári békekötés

után a kuruc nótákat nem volt szabad többé éne-

kelni, st a kor kedvelt hangszerét, a tárogatót

is elégették. A nóták mégsem mentek feledésbe.

A régi dallamra új, nem rebellis szöveget énekelt

a nép és Bécs úgy vélte : a muzsikától nincs mit

tartania, nem veszélyes. A kuruc nóták közül

1892. harmincat összegyjtött ós feldolgozott

Káldy Gyula (1. o.).

Kuruc költészet, így nevezi az irodalomtör-

tónet a kuruc mozgalmak idjébl, tehát a XVlí.

sz. második felébl ós a XV Hl sz. elejérl fen-

maradt ama költi munkákat, melyek a kor val-

lási és politikai küzdelmeire vonatkoznak. A ku-

ruc költemények nagyrésze népies eredet : pro-

testáns papok egyházuk üldözését, hazafiak a né-

metek garázdálkodását és a haza szenvedéseit

panaszolják, vereségeken búslakodnak. Nagyrit-
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kán szó vnn egy-egy diadalról ; itt-ott megszólal
a kuruc önblzalioa és hetykeeége, a német ellen

érzott pylölot és megvetés ; azonban legtöbbször

tví I»>^:njoi,'hatóbban a legyzött, itthon, vagy ide-

jjonl* bujdosó katonák nyomorúsága és bánata.

Éhhez képoát a K. általában szubjektív. Az el-

botszólóst míndüstjze egypár krónikás versezet

képviseli : Dalnoki Veres Gerson székely vitéz

..iho^/élése Ráki'tczl hadjáratáról, Széhudvari Já-
iMvkeinét pusztulásáról (1707) s egypár
^ külteraóny (Kerekes Izsák); az ural-

k i lira, a dal és elégia, melynek ter-

iK'hány igen szép és számos sikerült

itó : Te vagy a legény Tyukodi
' JJ magyar a németnek; Mikor

vonul ; Ki/nmczói harc ; Most jöttem Erdrly-
hl; Geszti Isti'dn dala; Gond^el édes atyám ;
^ hIosó szegénylegény ; Édeshazám szánjad

n ; Rákóczi keserqje ; Rákóczi imája ;

Mit búsulsz kenyeres stb. A kornak híres ter-

méke a Ih'tkóczi-nótn is, melynek bánatos, síró

da'" " ' utóbb a Rákóczi-indulót szerzettek. E
k' j't jórészt Thnh) Kálmán í^yüjtötte

osv.c -.-< Mi/ulte Adalékok a Thököly- és iJákóczi-

kor irodalomtörténetéhez e. kétkötetes munkájá-
ban (Pest 1872), míg dallamaikat Káldy Gyula bo-

csátotta közre (Kunic dalok). A Thaly-féle gyj-
temény ellen azonban idóvel alapos kifogások me-
rültek föl. Tolnai Vilmos (Egyet. Filolójíiai Közi.,

1913)08 különösen Riedl Frigyes (Irtxialomtörtó-

Tiet, 1913) súlyos érvekkel mutattak rá, hogy
Thaly a valódi kuruc maradványok közé több
saj/it alkotású költemónjl; iktatott (Esztergom
ineijnV léröj : (hskay Lászlóról ixiló ének : Be-
zerédi nótája : Ujjának dioiéretéröl ; A kölesdi
harcról: Nagy Bercsényi Miklós; Balogh Ádám
nótája ; Német sas i'ert fészket ; Dunántídi buj-
dosó kurucok éneke), melyeket az irodalom év-
tizedeken át a K. legkiválóbb termékeinek ismert
ée ennélfogva a hagyományozott anyag a tudó-
sok részérói még szigorú bírálatra szorul.

Irodalom, Arany László, A m. polit. kdltésietröl, Budapesti
Siemle, 1874 ; Kerenczi Zoltán, A Intrac vllát; énekei, Pi^elö,
18S^ ; Kis Sándor, A konic vilig kfiitéssete, lt(8S ; B. Kiss
Istr Ao, Adalékok, Ssásadok, 19M ; Badics Ferenc, Kuruc vi-

li^ és kuruc kltéiaet, Budapest 1906 ; Harsányi, Qnlyás és
Sinionti, A kuruc balladák liitelessége, gibtMipatak 19íi.

Komcsesme, Konstantinápoly egyik külvá-
rosa a Bosziwrusz európai partján, Ortaköj és Ar-
nautköj közt, a tenger és egy meglehetsen me-
redek hegylejtö közt terül el. Nagyobbára görö-
gök lakják.

Koruczfalva (azeltt : Kudlócz), kisk. Zemplén
vm. homonnai j.-ban, (i9io) 691 tót és magyar
lak. ; u. p. és u. t. Homonna.
Korai ftirdk, 1. Coury-les-Bains.
Karnman, a Délafirikai Unióhoz tartozó Be-

csuana-föld egyik helysége és míssziótelepe, ahol
Livingstone 18 K). elször kezdte meg téritl ós
kutató munkáját.
Kortime, japáni város Kiu-siu szigetén : Chi-

kugo tartomány fvárosa, a Simaliara-öböl kö-

zeiében : lakóinak száma kb. 30,000.

Korns, 1. Kyros.
Karos, a Kaukázus legmagasabban fekv hely-

sége 2494 t. sz. feletti magasságban, kb. 5000
lak.

Korospán (ntfr), a Balaton mellékén a Buxus
(1. o.).

Korozalás a gyógyítás, betegkezelé.s megfelel
jogosultság (orvosi diploma) nélkül. A mi tör-

vényeink (1876. XIV. t.-c.) csak akkor büntetik,

ha azt valaki keresetképen zi ; ugyanígy van ex
Ausztriában is, míg Németországban az 1869-iki

í partörvény az ipari szabadságot az orvosi pra-

xisra is kiterjesztette ; azonban újabban a K.-t

ott is sok tekintetben megszorították. Régebben
az orvostudomány és a K. határai összefolytak,

részben, mert az orvostudomány .sem tudott sok po-
zitivet felmutatni, másrészt az orvosok képesí-

tése, kiképzése sem volt egységes ; azonkívül az
orvostudomány is sok olyan eszközzel dolgozott,

amelyet ma a kuruzslók módszereihez kell sorol-

nunk. Ma, midn az orvostudomány a modem ter-

mészettudományok alapján áll, a K. káros, st
veszélyes konkurrenso annak. A K. rendszerint

csak pénzszerzés miatt történik, ha sokszor nem
is közvetlen úton ; ilyen módon tekintélyes össze-

gek mehetnek el hiábavalóságokra (Németország-
ban az utóbbi 16 év alatt 14-5 millió márka). Leg-
nagyobb baj azonban a K.-nál az, hogy általa

igen sok, kezdetben gj'ógyítható bétegs^ kerüli

el az idejekorán való orvosi beavatkozást (rák),

továbbá, hogy különösen a fertz betegségeket
fel nem ismerik, vagy ha fel is ismerik, a ható-

ságoknak be nem jelentik s ilyen módon a jár-

ványok meggátlása, elfojtása esetleg nagy ne-
hézségekbe ütközhetik.

Koro23ló, a törvény szerint: mindenki, aki

hivatásszeren foglalkozik gyógyítással arra szer-
zett képesítés nélkül ; a nép közt pedig K. az, aki
hagyományos babonaszerekkel vagy babonás kö-

rülmények között szerzett füvekkel stb. gyógyít.

A nép egyéb babonasággal foglalkozó alakjaitól

abban különbözik, hogy nem rontó tormószotú,

nincs bajokat okozó hatalma, mint a bbájos, va-
rázsló, táltos, boszorkány, garaboncás, stb.-nek

(l. Babona). A gyógjitáshoz értök közül is inkább
a ritkábban elforduló férfit hívják K.-nak, míg
az ilyeshez tudó asszonyt többnyire javasnak
(l. o.) nevezik. Mesterségük ugyanaz, t. i. gyjtik
a bajban hathatós füveket, rzik a jobbulás igé-

zetes szavait, fzik az ír-ek bbájos keverékét,

amely anyagok megszerzése is körülményes ha-
gyományokhoz van kötve, míg a ráolvasásnak
(1. 0.) szertartásos gesztusai vannak, mellyel a
testbe küldött baj (démon) onnan kizhet. Szinte

biztosnak vehetjük, hogy a K. az si turáni b-
bájos satnán-nak (1. o.) leszármazottja nálunk

;

mely utóbbi azóta differenciálódott s rontó hatal-

mát mások, a javítót a K. vette át örökül. A szé-

kelység a K.-t kanta néven ismeri, füves szerei

is kanta-ír-ék. V. ö. Krohn, A flnn-ugor svallás
(Budapest 1908) ; Mészáros Gyula, A csuvas s-
vallás emlékei (u. o. 1909, 268-392. 1.): Kandra
Kabos, Magyar mythologia (Eger 1897).

Korveométer (curveiometer), 1. Görbemérö.
Korz. 1. Heinrich, német irodalomtörténetire,

szül. Parisban 1805 ápr. 28. német szülktl,
megh. Aarauban 1873 febr. 24. Mint a keleti nyel-

vek alapos ismerje Mtlncbenben a kinai gram-
matikáról tartott felolvasásokat. Bgy ellenz<'>ki

költeménye miatt két évi várfogságra ítélték.
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Megszabadulván, Svájcbament, hol tanár lett. Sok
irodalomtörténeti tanulmányán kívül összefog-

laló fömüve : Geschichte der deutschen Litteratur

(1851—68 és újabb kiadások 1882).

2. K., Hermann, német novellaíró, szül. Reut-

lingenben 1813 nov. 30., megh. Tübingenben 1873
okt. 10. Egyideig lelkész volt, majd az írói pá-

lyára lépett. Karlsruhéban 1844—48-ig a Deut-

schos Pamilienbuchot, majd Stuttgartban 1848—
54-ig a demokrata szellem Beobachtert szerkesz-

tette. 1863. a tübingeni egyetem könyvtárosa lett.

A sváb iskola inkább lirai tehetség költi között

csakhamar a népies irány felé hajló ers elbeszél

tehetségével vált ki. Regényein (Schillers Hei-

matsjahre, 1843; Der Sonnenwirt, 1855) kívül

legmaradandóbbak többnyire a svábok életébl

vett jóíz humoreszkjei ós novellái (Das Wirts-

haus gegenüber ; Wie der Grossvater die Gross-

mutter nahm) s bájos elbeszélései (Der Weüi-
nachtfund ; Die beiden Tubus) ; Ariosto-fordítása

is nevezetes. Irodalomtörténettel is foglalkozott

:

Zu Shakespeares Lében und Schaffen (1868) ; Zum
Lobén Gottfrieds von Strassburg (1870). összes

müveit Paul Heyse adta ki, aki életrajzát is meg-
írta (Gesammelte Werke, Stuttgart 1874—75,
I—X.). Nem teljes, de jó a Fischer-kiadás is (Leip-

zig 1904). V. ö. Isolde Kurz, H. K. (München
1906) ; Sulger-GeUng, H. Kurz (Boriin 1904).

3. K., Isolde, K. 2. leánya, német novella-

Írón és költn, szül. Stuttgartban 1853 dec. 21.

A kilencvenes évek egyik kedvelt írónje. Elbe-

széléseinek javarésze olasz ég alatt játszik, ro-

mantikus és érzelmes. Versei ers formaórzékre
vaUanak. Müvei : Godichte (Stuttgart 1889) ; Neue
Gedichte (u. o. 1905) ; Florentiner Novellen (u. o.

1890); Phantasien und Marchen (u. o. 1890); Italie-

nische Erzáhlungen (u. o. 1895) ; Von dazumal
(Berlin 1900) ; Die Stadt des Lebens (Leipzig 1902)

;

Lebensfluten (u. o. 1907) ; Florentinische Erinne-

rungen (u. o. 1909) ; Wandertage in Hellas (1913).

Megírta atyja életrajzát is (1. K. 2.).

4. K., Joseph, német színész, 1. Bemardon.
5. K., Selma, német operaénekesn (koloratur-

szoprán), szül. 1876 okt. 15. Bielitzben. Bécsben,

Ressnél tanult énekelni. Els szerzdése a frank-

furti operaházhoz kötötte. Rövid id alatt világ-

hír lett. 1901 óta a bécsi Hofoper tagja, kamara-
énekesn. 1910. Halban professzor bécsi norvos
felesége lett. Több ízben fellépett Budapesten is.

Kurzbauer, Eduárd, osztrák fest, szül. Lem-
bergben 18-iO márc. 2., megh. Münchenben 1879
jan. 13. A bécsi akadémián tanult, azután München-
ben Pilotynak volt tanítványa, (ienreképei nagyon
kedveltek voltak és reprodukciókban világszerte

elterjedtek, kivált Az utolért szökevények (1870,

Bécs, udv. múzeum), továbbá : A visszautasított

kér. Oktalan féltékenység, Viharos eljegyzés.

Temetés eltt, A rágalom (drezdai képtár) stb.

Kurzív (új-lat., a. m. futó, ferdén járó), a könyv-
nyomtatílsban a. m. dlt bet ; 1. Betünernek.
Kurzus (lat.) a. m. futás ; tanfolyam, vmely

tudomány összefügg eladása, vagy több rokon-
tudomány rendszeres tárgyalása ; maga a tanul-

mány ideje is, pl. egy félévi K. — K. A tzsdén
jegyzett cikkek hivatalos megállapított ára, ár-

folyama (l. 0. ós Jegyzés).

Kus (héber, egyipt. Kos), a zsidó hagyomány
szerint Hámnak legidsebb fia és a róla elneve-

zett K. földje a Septuagíntában és Vulgatában
a. m. Etiópia, majd általán az ókorban a. m.
Nubia és az a föld, mely Nubiától délre egészen
a mai Khartumig terjed. Különösen a Nilus völ-

gyére terjesztették ki ezt a földrajzi fogalmat és
annak is arra a darabjára, mely a Kék-Nilus tor-

kolatáig húzódik. Kiisiták nevén egyébként Lep-
sius óta sokáig nem csupán K. lakóit, hanem
mindazon kelet-afrikai, nem sémita néptörzseket
értették, akikrl Lepsius föltételezte, hogy mint
hajós nép az Bufrát mellékén keletkezett kultú-

rát Afrikában és Elö-Ázsiában elkészítették. Lep-
sius elméletét ma már nem tartják helytállónak.

V. ö. Lepsius, Nubische Grammatik (Berlin 1880).

Kus-Adasszi (Scalanova, gör. Nea Ephesos),
kikötváros Aidin kisázsiai török vilajetbl, mint--

egy 8(XX) lak., szU- és gabonakereskedéssel. Ki-
kötjét Kus-Ada és Szamosz sziget rzik.
Kusaly, kisk. Szilágy vm. zilahi j.-ban, (igioV

811 oláh és magyar lak., postaügynökség, u. t.

Diósad. 1450—1550-ig virágzó Ferenc-rendü ko-

lostor volt itt, melyet a K.-i Jakcs-család építte-

tett. Itt irta Ilosvai Selymes Péter a XVI. század-

ban egyik versét.

Kú-san-c', ezüstbánya, közelében vas- és szén-

bányákkal, kinai-mongol területen Pekingtl É.-ra-

kb. 8 napi járásra ; amerikaiak kezelésében van.

Kusics (azeltt : Ktissics), nagyk. Temes vm.
fehértemplomi j.-ban, (1910) 2823 szerb, cigány é&
oláh lak. ; u. p. ós u. t. Fehértemplom.

Kusid, 1. Kurszán.
Kusiták, 1. Kus.
Kusk-i-Nakhud (Kisk-i-Nakhud), afganisz-

táni város Kandahartól Ny.-ra. Az angolokat itt

Ejub khán 1880 júl. 27. megverte.

Knskus-gyökér vagy vetver-gyökér (növ.), az
Andropogon squarrosus gyökere, 1. Andropogoiu
Kusma, kisk. Besztercze-Naszód vmegye jádi

j.-ban, (1910) 672 oláh ós német lak. ; u. p. ós u. t.

Petres.

Kusmanek Ármin (huryneustddteni), cs. és k.

gyalogsági tábornok, szül. Nagj'szebenbon 1860.

A bécsújhelyi katonai akadémián tanulmányait
végezvén,hadnaggyá nevezték ki. 1883-ban vezér-

kari szolgálatra Budapestre rendelték; 1889. a
hadügyminisztérium elnöki osztályába osztották

be, amelynek késbbvezetje lett. 1908-ban vezér-

rnagy lett és dandárparancsnok Gyrött, majd
Linzton, 1911. altábornagy és hadosztályparancs-

nok Laibachban. 1914-ben a háború kitörésekor

przemysli várparancsnokká nevezték ki. A Lem-
bergtöl történt visszavonulás uti\n szept. közepén
az oroszok körülzárván Przemyslt, a várat hösi-

leg védelmezte. Okt. 10. Przemysl felszabadult

K.-nak a király a vár védelmében tanúsított vi-

tózségóért a hadi ékítménnyel díszített I. 0. va&-

koronarendot adományozta. 1914 nov. pedig gya-
logsági táboraokká nevezte ki. A lengyelországi

hadmüveletek során az orosz túler ellenében a
német és osztrák-magyar hadseregek ismét a
krakói vonalra lévén kénytelenek visszavonulni,

nov. 11. Przemyslt az oroszok ismét körülzárták.

A várat négy hónapon át tartotta a helyrség,
amely több^rös kirohanással érzékeny veszte-
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Hegeket okozott az ellenségnek. Ezalatt a vár-

ban teljesen elfogyott az élelem. Az éhségtl is

elcsigázott védöeereg 1916 márc. 19. kitörést

kisértett meg. de sikertolonlil. Felsbb parancsra

márc 22. reggel, miután az erdöket és ágyukat
felrobbantották, K. feladta a várat. Az oroszok

hsiességének elismeréséül meghagyták kardját,

majd veaérkarával együtt Klevbe vittek. A király

külön rendeletben méltatta vitézségét.

Kosnicza, község, 1. Kovácsrü.
Kasonje. adók. Pozsega vm. pakráczi j.-ban.

iiMo) 909 szerb lak. ; u. p. Spanovica, u. t. Pak-

rác'Z.

Knsonjski Lipovac, adók. Pozsega vm. pak-

ráczi j.-ban, 11910! 54-1 szerb lak. ; u. p. ápanovica,

u. t. Pakrácz.
Koaseinoui eryst«Ills«tnin, 1. Hagenia.
Kosser Zsigmond János, 1. Cousser,

Kussics. község, 1. Kusics.
Knssmaol, Adolf, német orvostanár, született

Kiirlsruhe mellett ürabenben 1822 febr. 22.,

mogh. Heidolbergben 1902 máj. 28. 1855-ben Hei-

delbergben. 1859. Erlangonben, 1863. Freiburg

i. Br.-ban, 1876. Strassbui^ban tanár. K. egyike

volt a legkiválóbb belgyógyászoknak, aki .számos

vizsgálattal és önálló gyógyeljárással gyarapí-

tottaaz ismereteket.A gyomormosásnál új irányba

terelte a terápiát. Fbb mílvei : Untersuchungen
über das Seelonlcben des neugebomen Menschen
(3. kiad. 1895Í ; Die Störungen der Spraciio (3. kiad.

1885) ; Cbcr dio Bohandlung der Magenerweite-
rung duroh eine neuo Methcíie (1869) stb.

Knsszala (növ.), a Hagenia abyssinica, 1. Ha-
genid.

Kusszó (hussoj, 1. Hagenia.
KoBszóvirág (nOv), 1. Hagenia.
Knstánfalva, ki.sk. Beregvm. munkácsi j.-ban,

(1910) 521 rutén lakossal; u. p. Órhegyalja, u. t.

Munkác.*;. Határában több shalmot találtak.

Kustánszeg, kisk. Zala vm. novai j.-ban, (i9io)

S52 maíryar lak. ; u. p. Csonkahegyhát, n. t. Nova.
Kustány (azeltt : AUó- és Fels-Kustány),

kÍ!<k. Zala vm. zalítózentgróti j.-ban, (i9io) 530
magyar lak., vasútállomás táviróhivatallal, u. p.

Zaliiszentlászló.

Kustély, község, 1. Mélykastély.
Kosnnda, Nepál egyik hegyi népe, a csepang

néptl Ny. felé es területen. A nepáli slakosság
maradékának mondják.

Kosz, az egyiptomi Kena tartomány egyik
nagyobb városa, (i907) 7263, nagyobbrészt keresz-

tény kopt lakossal.A város az ókori ApoUinopolis
helyen épült s még a XIV. sz.-ban az arabok-

nak oiryik k><ra(igyobb kereskedvárosa volt.

Kuszkokvim, folyó Alaska észak-amerikai ter-

ritóriumban, 1300 km. folyás ntán a Bering-ten-

ger K.-<Mébe ömlik.

Kuszknss (fíialanger, iiiat), a Kevésfogú er-

szényesek (Diprotodonta, 1. Erszényesek) egyik

neme. Az idetartozó 10 faj esetlen termet, csu-

pasz és fogódzó farkú, tömött bundájú, repül
vitorla nélküli állat. Hazájuk : Új-Guinea. Oelebes,

Molukki-szigetek és Queensland É.-i réeze. L^-
ismertebb a rangál v. foUos K. (Ph. maculatus
E. Geoffr.). feje es törzse 60, farka 48 cm. hosszú.

Húsát eszik. A malájok ktmi néven ismerik.

Koszkosz (nsr.), 1. Pntnisetum.
Koszknsz-gyökér, 1. Kttskus-gyökér.
Knsskasz-Kása, 1. Pennisetum.
Knszma (iiiat). 1. Törékeny kuszma.
Kúszó íkusso), 1. Hagenia.
Kúszóbankák (Irrisor), a Rikácsolok (Gora-

diformes) rondjébe és a Bankafélék (Upupidae)
családjába tartozó madárnein. Nyúlánk, hosszú-

esörü, kurtolábú és száruyú, hos.szúfarkú mada-
rak. A nem 12 faja Afrikában ós Madagaszkárban
honos. A piroscsör kúszóbanka (Irrisor viri-

dis Licht.) körülbelül akkora, mint a mi búbos
bankánk. Szép fómfény, kék, sötétzöld és bíbor-

szin csillogá.ssal. A széls farktollak végén fehér

folt. Társaságban mászkálnak a fákon, nagyon
összetartanak, különböz rovarokkal táplálkoz-

nak. Faodvakba 6—8 kékeszöld tojást tojnak.

Kúszógéb (Periophthalmus Koelreuteri Bl.

Schn., áiut), a (iéb-félék (Gohiidae) családjába

tartozó halfaj. Arról nevezetes, hogy mellászói

kúszásra alkalmassá módosultak ; a K. mellúszóit

láb gyanánt használja és segítségükkel a tenger-

parton ós az i-szapban ide-oda szaladgál. Táplálékát

a parton keresi. Mindössze 15 cm. hosszú. Szín«

és mustrázata különböz ; alapszíne rendesen vi-

lágosbarna vagy szürkészöld, ezü-st- és bamaszínú
foltokkal. Afrika njTjgati partjain honos.

Kúszóhal (Anahas scavdens DaldorfiF, áUat), a
Labyrinth-halak (Labyi-inthid) családjába tar-

tozó csontos halfaj. Arról nevezetes, hogy a vízbl
kimászik és szárazon nag>'obb utakat tesz meg.
Els tudományos észlelje : Daldorff 1791. egy
K.-at pálmafára felkúszva talált. A .'^záraz idszak
kezdetével az iszapba fúrja be magát. Ilyenkor a
benszülöttek az iszap felásá.sával halá.sszák ezeket

a különös halakat. Hossza rendesen 20 cm. Háta
bamászöld, hasa sárgás ; hátúszója és alsó úszója

ibolyáskók, hasúszója és mellúszója vöröses,

farkúszója bamászöld. Indiában, Ceylonban, a
Filippi- és Maláji-szigetek folyóiban és állóvizei-

ben honos.

Kúszólóher a. m. fehér lher (1. o.).

Kúszómadarak (Scansores). Régebbi madár-
tani rendszerekben egyesítették e néven a Kaku-
kok (Cuculiformes), Harkályok (Piciformos) és a
Papagályok (Psittaciformes) rencijót. Kúszólábuk
van, bár te.stalkotásban és életmódban nagyon is

különböznek egymástól. Rendesen középnagysá-
guak, fészeklakók. Különböz alakú és nagyságú
csrrel, billenty nélküli orrlyukakkal. Lábaik

négy njjuak, melyek közül rendesen kett elre,

kett hátrafelé áll s ezek segítségével az erdk-
ben, ahol tartózkodnak, a fákon iigyesen tudnak
kúszni. A kúszásnál azonkívül segítségükre van
többnyire farknk is, melynek tollai merevek és

ersek. Némelyeknek vetél ujjú lábuk van. Nyel-

vük különböz, majd húsos (papagály), majd pedig
messzire kiölthet, ragadós nyállal borított s a
végén visszafelé álló horgocskákkal ellátott és

így a rovarok megfogására kiválóan alkalmas

(harkály). Csrük majd egyenes, ers, vésszorü
(harkály), majd pedigvaskos és kampós (papagály).

Szárnyaik aránylag rövidek. Többnyire erdkben
élnek és rovarokkal táplálkoznak, t<>hát ha.szno-

sak. Egyes családok azonban gyümölccsel és

növényekkel is élnek. Az egész földön el vannak
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terjedve, de leginkább a trópusi vidékeken tartóz-

kodnak.
Kúszönövények, nem azonosak a kapaszkodó

növényekkel, amelyeket a liánokhoz sorolnak. A
K. nem iparkodnak a magasba, hanem ers, gyö-

keresed képesség gyökértörzseikkel, vagy ta-

rackokkal vagy pedig indákkal kúsznak, illetleg

képesek helyeikrl tovább terjedni, pl. Iris, Fra-

garia, Ajuga reptans, tarackbúza. K.-nek mond-
ják azokat is, amelyeknek hever szára a talaj

felületén heverve növekedik, pl. Lysimaehia num-
mularia.

Kúszópatkány, 1. Capromys.
Kúszósül-félók (Coendidae, áiiat), a Rágcsálók

(Eodetiiia) rendjének egyik családja. A gyalog-

sül-félékkel (1. 0.) a legközelebbi rokonságban
állanak, azonban termetük karcsúbb, farkuk több-

nyire kapaszkodó,
gereznájuk szrei
közt rövid tüskék

vannak ; a nsté-
nyeknek csak négy
emlbimbójuk van.

16 fajuk ismoretes,

melyek Ameriká-
ban honosak. Kö-
zönségesebbek : az

urzon (1. Urzon), a

mexikói sül (Coen-

du twvae-hispaniae
Briss.), az amazon
sül (Coevdu pre-

h€n.silish.)és akuji

(Coendu viUosus
Cuv.). L. Coendu.

Kúszóvas, 1. 30—40 cm.-nyi magasságokban
a falazatba vert patkóalakú gömböly vasak, me-
lyeken mint fokokon a kémény szádjához vagy

&bra. A m. kir. postánál haszná-
latos kúszóvasak.

8. ábra. A kússóvasak alkalmaiAsának módja.

tzfalra, fára stb. fel lehet mászni. — 2. ^.-ak
a telegráf- ós tolefonépltéseknél használato-

sak és arra valók, hogy külön létra alkalma-

zása nélkül a vezetékekre felvigyázó egyén az
oszlopokra felmehessen és ott a szigetelkkel és
huzalokkal dolgozhasson. Az 1. ábra a m. kir.

postánál használatos kúszóvasakat tünteti fel, a
2. ábra pedig azt mutatja, hogy miként dolgozik
a felvigyázó a K.-ak segélyével. A K.-ak szerke-
zete olyan, hogy a lábhoz szljjazat segélyével
felkapcsolható, a kinyúló horog azután az osz-

lopot körülfogja és ennek segélyével a vonalfol-

vigyázó az oszlopra felhághat.

KuszpidíB (cuspidin, ^v.), víztiszta v. halvány
rózsaszín, üvegfény, lándzsaalakú, egyhajlású
kristályok. Kalciumszilikát: 2CaO.SiOj, kevés
kalciumfluoridot is tartalmaz. A Monté Sommá
(Vezúv) mészkbombáiban fordul el.
Kút (ném. Brumien, francpuit). Az altalaj egy

része a vizet át nem bocsátó rétegekbl (tömör
kzetekbl, agyagból stb.) áll, melyek át meg át
vannak szve olyan erekkel és rétegekkel (kavics,

homok, likacsos kzet), melyekon képes a víz

áthatolni. A vízátbocsátás mértéke nagyon külön-
böz. Görgetegbl és durva kavicsból álló talajok

szita módjára olyan ersen bocsátják át a vizet,

hogy azokon át a talajszüie alatt valóságos föld-

alatti folyók folynak. A közepes és aprószem
kavics, a durva és ílnom homok vizátbocsátó ké-
pessége fokozatosan kisebb. A nagyon flnom-
szemü, iszappal stb. kevert homok már csak ke-
vés vizet bocsát át, úgyszintén a humusztalajok is.

A kútnak, mely egy függleges csbl vagy
aknából áll, az a célja, hogy a föld felszínérl
hozzáférhetvé tegye az altalajban lev, vizet át-

bocsátó rétegeket. Ezt a felszínrl az alsóbb réte-

gekbe vezet nyilast (kutat) nemcsak a víz fel-

tárására (hozzáférhetésére), hanem — különösen
kevésbbé átbocsátó talajokban — a hosszabb idn
át lassan beszivárgó víznek az összegyjtésére is

felhasználják. Néhol a vízátbocsátó ereken át for-

rások (1. 0.) alakjában egészen a talaj felszínéig

jut a víz és ott kibukkan. E források vizének
összefoglalására szolgáló medencéket v. egyéb
építményeket is kútnak szokták nevezni.

A kutak legprimitívebb alakja a közönséges
nyilt k- V. téglakút. Ezt úgy készítik, hogy egé-
szen a talajvíz színéig szárazon egy gödröt ásnak,
abban egy rendszerint deszkából álló, vasalt vágó-
éllel ellátott dobot készítenek, melyet azután tég-

lával V. kvel falaznak ki. Ezt nevezik kútkoszo-

rúnak v. kúttlobnak. Amikor a koszorúban belül

vlzmerítés v. szivattyúzás mellett elkezdik a föl-

det kiemelni, a koszorú fokozatosan lejebb sülyed.

Ennek megfelelen a dob falazatát fent állandóan
magasítják. Ez a mvelet addig folyik, míg a kút
vágóéle lejut a kell mélységre. Ha annyi víi

jön, hogy vízmerítéssel v. szivattyúzással már
nom gyzik stilyesztós közben a kút belsejét szá-

razon tartani és még lejebb akarnak menni, a
sülyesztést víz alatt való földkiemelés (kotrás) se-

gélyével folytatják. Kö V. tégla helyett újabban
a kutakat gj^akran beton- v. vasbetótes beton-

gyrkbl (c,>Jödarabokból) készítik.

A kutak fbb csoportjai : 1. ivóvíz nyerését*
szolgáló kutak ; 2. üzemi (gyári) kutak ; 3. alor

pozás céljaira sülyesztctt kutak ; i. nyel kutak.
1. Az ivóvizet szolgáltató kutaknál rondklviU

fontos, hogy a felszínrl ne folyhasson be a rend-
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gzerint fertösött viz a kútba. Bsért az ájabb ka-

tak fels réezét gondcsan elzárják. A közönséges
ivókutak V. falazottak, 1*0—1-6 m. átmérvel,
y. pedig alul siflr kosárral ellátott vascsövekbl
állnak. Kz utbbi csoportba tartoznak az á. n.

^ar^n-kntak (1. o.). melyek egyaiertten n földbe

vert vascsüvokbl állnak. A mélykntakat I. Ar-
tézi kút alatt.

2. Az üzemi vizet szolgúll^, gyárakkal vagy
('t^yób nagy Üzemekkel kapcsc^iatos kutaknál a
legfontosabb az, hog>' nagy vlzmennyisógot szol-

gáltassanak. Ezért nag^'obbára folyók v. patakok
mellett ée olyan mélyre készülnek, hogy a leg-

kisebb vízállásnál is 2—4 m. vlz legyen a kútban.

Az üzemi kutak közé tartoznak a viz szine alatt

végrehajtandó alapozási mnnkák (1. Alapozás)
sziirazon való végrehajthatása céljából szükséges
építési szivattj'úkutak is.

3. Azokat a kutakat, melyekre építményeket
helyeznek rá, I. Alapozás.

i. A nyelökutakat (v. negativ kutakat) ott al-

kaluinzzák, ahol a föld felszínén vag>' a fels
rétegekben összegyl vizeket egy mélyebb ré-

tegbe akarják levezetni. Ilyenkor a talajt egészen

eg>' alsó, ersen vizátbívsátó ós kell lefolyással

biró rétegig megfúrják. K katakon át a fels vizek

lehúzódnak az alsó rétegekbe és a talaj felszíne

szárazzá válik. Így mocsarakat is csapoltak le.

Az ivóvizet szolgáltató kút vize ugj'anolyan
elbírálás alá esik. mint általában az ivóvíz (1. o.).

A kútvíz rendesen kemény és ezért fzésre, mo-
sásra kevésbbé alkalmas, mint pl. a folyóvíz.

Igen fontos továbbá, hogy a kút ne fertzött ta-

lajba, régi ember-, ill. állatlakások, temetk stb.

helyen fnrassék, mert az ilyen talajból nyert víz

is fertzött s az egészségre ártalmas lehet. Meg
kell azonkívtU a kutakat arra nézve is vizsgálni,

hogy vájjon nem függ-e valahogyan össze az
árnyékszékkel, gazdasági-, baromfiudvar talajá-

val stb. Járványok esetén az ilyen befertözött

kutak — mivel általában a kutaknak öntisztulása

rossz — igen sokáig lehetnek fészkei a fertz
betegségeknek.
Kntacska (fontiadus, olaszosan : fantanella),

az újszülött koponyáján a koponyatetö csontjai-

nak találkozásánál kimaradó, csak kötszövettel
borított nyílás. Megkülönböztetünk : 1. nagy kn-
tacskát a homlokcsont és falcsontok találkozásá-

nál (a gyermek feje lágya) ; 2. kis kutacskát há-

tul a falcsontok és a nyakszirtcsont találkozásá-

nál í ''"'v és hátulsó oWöí-kutacskát ; ezek
jel "k. A K.-nak, nemkülönben a kopo-
nya— ..: - izéle között lev hasadékszerü héza-

goknak nagy jelentségük van a szülésnél, ami-
kor a csontok egymásra tolódását s a fej megki-
sebbedését teszik lehetvé. A kutacskák a cson-
tok növése folytán már a legels életévekben el-

tnnek, a gyermek *feje lágyai 1 Vi éves korban
«n<5 6«».

Kútágas, gémes kutaknál a kút közolében füg-

glegesen a földbe állított s a fels végén két-

ágú gerenda, melynek ágai közé & gémfát (1. Kút-
gém) helyezik.

Kutahija (Kutahia, Kjutakija), az ugyanily
nev szandzsákság fvárosa Khodavendikjar kis-

ázsiai török vilajetben, K.-ezn mellett, termékeny

vidéken, mintegy 30,000 lak., sznycgkészítéssel

;

pamut-, dohány- és sznyegkereskedéssel, bires

fayonce-készitéÍBsel. Az antik Cotyaeum helyén
épült város egyike Kls-Ázsia leggazdagabb ós

legélénkebb forgalmú helyeinek. Kossuth Lajos
bujdosása alatt 1850—51-ig itt volt internálva.

1833 máj. 4. Mehomed Ali itt kötött békét a por-

tával.

Kntaisz, 1. orosz kormányzóság Transz-Kau-
káziában a Fekete-tenger, Kzuhum-Kale, Terek,
Tiflisz, Achalcik és ázsiai Törökország közt
21,093 km« területtel, (t9io) 990,800 lak., akik közt
vannak imoreciaiak, guriak, adzsarok, mingre-
liaiak és lázok, szvanetok, örmények, abkházok,
izraeliták, törökök, osszetek, lnu:dok, görögök ós
oroszok. A Rion-medencét kivéve, egész K.-t a
Kaukázus-hegyrendszer ágai takarják. A folyók
mind a Fekete-tengerbe torkolnak, ezek : az In-

gur, a Khopi, a Rión a Kvirilávál, a Szup.sza,

Natanebi ós a Csoloka. Legnagyobb tava a Pale-

osztom. Az éghajlat a hegyek közt zord ; ellenben

a Rión völgyében enyhe, st a tenger mellett forr
és egészségtelen is. A hegyekben mangánércek,
kszén, márvány, ólom-, ezüs1>-, rézércek találha-

tók. A völgyekben a talaj igen termékeny ; ter-

mesztenek kukoricát, búzát, szllt, a magasab-
ban fekv helyeken rozst és árpát ; gyümölcs
(szelid gesztenye, füge, gránátalma) szintén b-
ven terem. Az állat- és méhtenyésztés virágzó^

a selyemtenyésztés f jövedelmi forrás. Az erdk
nagy terlUeteket foglalnak el. Az ipar jelentékte-

len ; a forgalom, különösenakikötkben (Szuhum-
Kale, Poti és Batum) igen élénk. A belföldi forga-
lom szolgálatában 387 km. hosszú vasüti vonal
áll. A kormányzóság, amelyet 1846. Guria, Min-
grelia, Imerecia, Abkházia, Lazisztán s Szvanotia
részeibl alakítottak, 7 járásra van fölosztva

;

ezek : K., Szugdidi, Lecsgum, Oszurgeti, Racsa,
Szenakj, Saropani ; ezekhez járul Szvanetia, Ro-
dut-Kale és Poti, amelyeknek külön közigazga-
tásuk van. — 2. K., az ugyanily nev kormány-
zóság és járás székhelye, a Rión mellett, közel a
Kvirila torkolatához, vasútnál, kb. 39,500 lak.,

meglehets iparral, gazdasági akadémiával. A
magaslatokkal körülvett, félkörben épült város
nagy része európaias külsej. Legrégibb épülete

a templom, régiségérl az is tanúskodik, hogy
Procopius a VI. sz.-ban Kutatision néven ismeri.

Sokáig Georgiának volt a fvárosa. 1810-ben ju-

tott véglegesen Oroszország birtokába.

Kút-akna, 1. Akna, 3.

Eútalapozás, I. Alapozás.
Kutas. kisk. Somogy vm. nagyatádi j.-ban,

(1910) 1462 magyar lak. ; vasútállomás, posta- és

táviróhivatal.

Kntasó (azeltt : Kutassó), kisk. Nógrád na.
szíráki j.-ban, (i9io) 248 magyar lak. ; u. p. Cser-

hátszentiván, u. t. Pásztó.

Kutasy János, esztergomi érsek, szül. a XVI.
század els felében, megh. 1601 szept. 16. Nagy-
szombatban. Ugyanott tanár, 1577-ben esz-

tergomi kanonok, 1587. pécsi, 1692. gyri me-
gyés püspök lett. 1597 jan. 22. esztergomi ér-

sekké és kir. helytartóvá nevezték ki. Többször
követségben járt el, a török ellen segélyt sürge-

tend. Azonkívül az ország bels kormányzata-
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ban is nagy része volt. Halála eltt visszaállította

az esztergomi szemináriumot. Mve: Kutassi

Joan. Episcopi Jaurin.ac JoannisJoo Personalis,

Oratorum Regni Hungáriáé ad SS. et 00. Imperii

(Regensburg 1594). V. ö. Zeüiger A., Egyh. Írók

csarnoka.
Kutasz, 1. Kutató.
Kutatás, a bányajogban ásványoknakmúszerü

felkeresése természeti fekvónyeikben. L. Bánya-
jog, Bányamívelés és Turzás.

Kutatási jog, l. Bányajog, Házkutatás,"Sze-

méhjmotozás.
Kutató (kviasz, szonda) névvel a sebészetben

az eszközök két csoportját szokás összefoglalni.

1. A sebkutatónak két alakja van használatban

:

a gombos sebkviató, 10—20 cm. hosszú, fémbl
{acélból, ezüstbl, sárgarézbl) készült, vékony
pálcika, mely egyik végén kis gombban végzdik.
Ezzel határozzák meg a sebek mélységét, járatok

irányát, tágasságát, ezzel keresik a sebekben az el-

halt csontdarabkákat, idegen testeket (lövedékek,

üvegdarabok), ezzel vezetik a sebek mélyébe a

szükséges kötszereket. A vájt sebkutató (vályús

szonda, vezet K.) 3—4 mm. széles, vaskosabb
vályúalakú fémeszköz, mélyebb sebek ejtésénél

az egyes rétegek metszéséhez irányítóul szolgál

(1. még Itinerariiim). 2. Az üreg-kutatók a szon-

dák másik csoportja, amelyek a legkülönbözbb
testüregek (húgycs, húgyhólyag, bárzsing, vég-

bél, méh, könnycsatoma) vizsgálatára használa-

to.«ak és a célnak megfelelen különböz alakúak.

Kutatóakna, 1. Akna.
Kutei (Köti, Kúti), Borneo szigetének vidéke, a

D.-i ós keleti rezidensség ÉK.-i része, Bandzser-

masszin es a Mangkasszari-szoros közt. Az egész

vidék síkság, a K. vagy Mahakkam folyó lapálya.

Ftermékei a rizs és cukornád. Lakóinak számát
100,000-re becsülik. Fhelye Szamarinda, a K.

folyó jobb partján.

Kuterevo, adóközs. Lika-Krbava vm. otocsáni

(otocac-i) j.-ban, (i9io) 1214 horvát lak. ; n. p. és

u. t. Otocsán (Otocac).

Kutesk (Kötesk), a moldvai besenyk pogány
vezére, 1085. betörtMagyarországba, elpusztította

a Szamos és Fels-Tisza mellékét ; a Nyírség É.-i

részén azonban Szent László tönkretette seregét.

Salamon és K. «mint a karvaly körmétl meg-
tépett rucák, futva menekültek». László a csata

helyén templomot építtetett. K. azontúl nem há-

borgatta az országot.

Kútfalva, nagyk. Alsó-Fehér vm. kisenyedi

j.-ban, (1910) 1890 oláh lak.; u. p. és u. t.Koncza.

Kútfej, a mocsaras helyeken mutatkozó nyilt

mélységek.
Kútfej, kisk. Zala vm. letenyei j.-ban, (laio)

450 magyar lak. ; u. p. Kerkaszentmiklós, u. t.

Alsólendva.

Kútílóra alatt foglalják össze mindazokat az

alsóbb rend kriptogam-növényoket, különösen

Diatomákat, Protococcacoákat és hasadó gombá-
kat, amelyek holyenkint v. idközönkint a kút

vizóbou megjelennek. A hasadó gombák közül

elssorban a szálasbaktériumok említendk, mint
amin a Cladothrix és a nyálkás hüvelyében vas-

oxidot tartalmazó Crenothrix ós Leptothrix, ame-
.4yek fehéres, rozsdaszínü v. sötétbarna úszó v.

a kút szilárd részeihez odantt pelyhes csomókat
V. szálakat képeznek, a vizet élvezhetetlenné, un-
dorítóvá, st még némely ipari célra is használ-

hatatlanná téve. Hasonlóképen viselkedik a Phy-
comycetákhoz tartozó Leptomitus la teus. Tiszta

források táplálta kutakban rendszerint nem ta-

lálni baktériumot v. csak nagyon keveset ; szi-

vattyús és vedres kutakban nem ritkán már na-

gyobb mennyiség baktérium van, mint pl. a Mi-

crococous ureae, Bacillus putridus, st a trágya-

tartók és pöcegödrök közelében (10 m.-en belül)

lev kutak K.-ja bségesen tartalmaz baktériumo-

kat és nem ritkán pathogén baktériumokat, mi-

által vizük élvezésekor a betegségeket terjesztik

(tífusz, kolera). A kutak vizének 1 cm^-ben talál-

ható baktériumok számával határozzák meg a

kutak, vízvezetékek vizének használhatóságát.

Bizonyos körülmények közt raagasábbrendü gom-
bák miceliumai is bejutnak a vízbe, st a vi-

rágos növények (pl. füz, éger, nyár) gyökerei is,

különösen pedig a vízvezetékekbe és a tömötten
fejldött járulékos gyökereik alkotta gyökérvar-

koccsal azokat eldugaszolják.

Kútf vagy kútforrás, általában véve jelenti

ama helyet, hol a forrást képez vízmennyiség a

fold felületét eléri ; átvitten továbbá a történelmi

tudományos búvárlat segédeszközeit (könyveket,

emlékeket, gyjteményeket).
Kútgém, a kútágas gémtengelyén billen, alsó

végén inkább megterhelt gerenda, melynek fels,

vékonyabb végéhez a víz merítésére szolgáló ved-

ret tartó pózna, az ú. n. kútostor van függesztve.

Kutha, ókori temetöváros Babiloniában, amely-

ben egy helyi istenségnek, az alvilág istenének,

Nergal-netk. temploma volt. Ezt a templomot, mely-

nek története szorosan összefügg K. város törté-

netével, az angol Rassam tárta fel a Babilontól

öt órányira fekv Teli-Ibrahim halmon.

Kuthen (Kötöny v. Kötény), a Dnyepr balpart-

jától a Donig tanyázó kunok vezére volt 1238.,

midn országára rontottak a mongolok, kikkel a

Kalka vize mellett már 1224. harcolt. A csatával

együtt most országát is elvesztvén, 40,000 fnyi
népével IV. Béla magyar királytól kért befogadta

tást. IV. Béla a kereszténység növekedését s a

királyi sereg és tekintély nevezetes gyarapodását

várta e telepítéstl. 1239 szén Magyarország ha-

tárán IV. Béla nagy fénnyel fogadta ket. A nép

még itt fölvette a kereszténységet s K.-nek maga
Béla lett a keresztapja. A király a Temes, Maros és

Körös közében telepítette le. A magyarok növe-

ked elégedetlenségének láttára a király 1240. a

ki monostorban a magyar ós kun urakkal tanács-

kozott s elhatározta, hogy a kunokat nemzetsé-

genként külön megyékbe osztja fel s a magyarok
és kunok közt való igazságtételt az illet megye
ispánjára bízza. A kunok szét is oszlottak a me-

gyékbe, maga K. pedig Pesten telepedett le. A bi-

zalmatlanság azonban egyre tartott s midn az

óv végén a mongolok jövetelének híre terjedt, a

nép szerte hirdette, hogy K. s kunjai c-^k elre-

küldött kémeik, kik a mongolok betörése után

azonnal a magyarokia támadnak. Midn 1241

márc. 12. a nádor már megütközött a mongolok-

kal, IV. Béla a németeken kívül a kunokat is

Pest alá rendelte. Midn itt portyázás közbon az
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('[fogott mongolok közt kunt Ls találtak, utcai

foiTadalom tört ki s a tömog ostrom alá vetto a

kun vczCr házát. K.-t és bázam^pét lokasza-

N>lván, holtto^toikot az ablakokon át az utcára

<lobta. Krro a vidi-kon is elkezddött a kunok ül-

döztetéí^o. A kuuok. kik yoái^ ópinn a király-

fioz két^zUltek csatlakozni, köményen ollonálltak,

diiltak, pu.sztltt»ttak s ha cgy-ejry magyart lovág-

r
'

'oson hozzji tettek: «Kzt Kuthonórt!»

-yrészUk a Száván át Bolgárországba

i. . u. .Miii. (Hí>gerius Siralmas éneke.)

Kothen ( Harina Vendel), költ, szül. Kiskun-

1 ala.vdn 18^0 okt. 20., niegh. Tápiógyörgyén
isT.') aug. 3. mint ottani lelkész. Már papnöven-
(i- k korában folU-jK'tt mint költó, verseket és he-

>/t'lyeket irt. VA< gyUjteniényet Költefnéinjek c.

alatt Kalocsán 189. adta ki, Újabb költeményeit

1 • (iig Pesten 18H6. Kleinte tisztán a vallásos köl-

tt .-/ettél foglalkozott, majd hazafias költeménye-
ket, dalokat, népdalféléket és elbeszél népies

költeményeket is irt. Nem volt erösebb egyéni-
sége, de lírájának volt lendülete s csinja és jeles

minták hatását éreztette. Hátrahagyott költemé-

nyeit ntestvére megbízásából Gyurinka Antal
nagykrösi esperes rendezte sajtó alá (Nagykrös
1888). Egyéb müvei : A fispán családja (re-

gény, Pwt 1861) ; Fehér Bandi (u. o. 1865) és

egyéb népiratok.

Kuthy, 1. Dezs, zoológus, szül. Szarvason
d'ékés várm.) 1844 jún. 7. Jogi tanulmányokat
végzett a budapesti egjetemen. Súlyos tüdbaja
jizinban a szabad természetbeni foglalkozásra

i.talta s ezért a zoológia tanulmányozására adta
magát. A Magyar Nemzeti Múzeum révé, majd
ÍLazgató-révé nevezték ki. 1914. nyugalomba
v( nult. Évekig tartó entomolcgiai tanulmányai-
nak eredményét : rendszertani és i.skolai rovar-

íijüjteményeit az 1885-iki országos kiállítás

juryje a nagy éremmel, az 1891-ben tartott tanár-

egyesületi jubileumi kiállítás pedig díszoklevéllel

ti ntette ki. A Természettudományi Társulat meg-
i;!/ii.>-ából megírta A Magyar birodalomból eddig

i-mert állatok rendszeres lajstroma (Fauna Regni
llungariöo) clmü munkának bogarakról szóló ré-

-zét (Budapci^t 1896).

2. K. Dezs, orvos, 1. Okolicsányi-Kuthy.
3. A'. Lajos, novella- és szinmlró, szül. Ér-

mihályfalván (Bihar vm.) 1813 janiiár 9., megh.
18Í54 aug. 27. .Mint református lelké.>-z fia, ö is a
papi pályára ké.<zült Debrcczenben, de 1833. oda-

hagyta a te<jlógiát s nevelnek ment. A bihari ne-

messég csakhamar megkedvelte, megválasztották
aljegj'zónek és az oi"szágg>Tilési követ mellé pat-

varistául felküldtek Pozsonyba. A Lova.ssy-perbe
keveredvén, elbujdosott Krdélyto, onnan atyjához
menekült, de 1835. elfogták és csak két év múlva
bocsátották szal)adon. Klíoglalta újra aljegyzi
állását, majd fölment I'estre jurátusnak. Politikai

magatartása miatt nem kapván engedelmet az ügy-
vétli vizsgálatra, 1838. Íróvá lett. Az Athenaeum-
lan megjelent els novelláit egész csomó elbeszé-

lés, regény és dráma követte, melyek K.-t csak-

hamar a legkedveltebb prózaírók sorába emelték

;

az Akadémia 1843., a Kisfalndy-Társaság 1845.
tagjai közé iktatta. Jó modora, derült kedélye,

.'^zellcmes társalgása utat nyitottak számára a

furl társaságba is. Batthyány Lajos gróf magán-
titkárául fogata 8 e réven a g^áralapitó-társa-

.ság j<>gyzje lett. Most már maga is nagyúri életet

folytatott, estélyein a fváros legjelesebb íróit s

az elkel világ számottev alakjait gyjtötte
össze. Résztvett Batthyány gróf oldalán a po-

zsonyi országgylésen s a szabadságharc alatt

miniszterelnöki irodaigazgató, majd a belügy-

minisztériumban osztálytanácsos lett. A világosi

katasztrófa után nagy nyomorba jutott. A jómód-
hoz, gondtalan élethoz szokott Hnomlelk ember
nem tudta elviselni a nélkülözésekot, hosszú lelki-

küzdelem után elfogadta az Albrecht fhercegtl
fölkínált megyei bizt<»si állást. Szatmárt, Aradon,
majd Pesten hivatalnokoskodott, amiért a köz-

vélemény a legkegjetlenebb büntetéssel sújtotta

:

mindenki kerülte, legjobb barátai elfordultak

tle. Az iránta érzett megvetés fként akkor tört

ki nagy ervel, mikor K., valószínleg kényszerí-

tés, st fenyegetés hatá.sa alatt, üdvözl költe-

ményt írt Erzsébet királynéhoz (1856). Még a ha-

talom is elejtette, s bár utóbb újra adtak neki

állást a nagy-váradi törvényszéknél, mikor 1863.

csdbe került, nyugalomba küldték. Önmagával
s a világgal moghasonolva élt diószegi szöllöjé-

ben, mígnem 1864. megváltotta szenvedéseitl a
halál.

K.-nak a harmincas évek végén írt dráma-
kisérletei (Ariadné, színre került 1838 szept. 24.

a Nemzeti Színházban ; Fehér éy fekete, u. o.

1839 fobr. 19. ; /. Károly és udvara, nyomt.

18-ÍO) Victor Hugó romantikus irányának hajtá-

sai, annak minden túlzásával, er.sebb drámai
élet azonban nincs bennük. Publicisztikai dolgo-

zatainak, így a Polgári Szózat c politikai röp-

iratának (1841) som volt nagy hatása, annál na-

gyobb és kötetrl -kötetre növekv tetszéssel ta-

lálkoztak magyaros, ragyogó stílusú novellái,

melyek A', munkái c. alatt 8 kötetben 1842— 52-ig

összegyjtve ls megjelentek. A közönséget meg-
kapta e novellák érdekfeszít, sót idegizgató me-
s«'je, melyeket a féktelen romanticizmus minden
szertelenségével és borzalmával alkotott meg.
Hatásának és népszerségének tetpontjára a
Hazai Bejtelmek cím regényével emelkedett

(1846—47., újra 1901. és 1906.). Ebben a Suo ha-

tása (Les mystére de Paris) alatt keletkezett regény-

ben K. fantáziája már tobzódik a megrázó, ka-

landos, borzalmas képekben. Meséje képtelen, a
lelki élet, a társadalmi állapotok rajza hazug,

nyelve modoros, de mesteri az érdekkeltés m-
vészete s a szenvedélyek egy-egy nyilvánulását

megkapó ervel és plaszticltással rajzolja ; külö-

nösen híresek alföldi képei és genre-jelenetel.

A királyné olvasója c történeti regénye, mely
a Budapesti Hírlapban jelent meg (1860), nem tett

hatást, a Korvin c, melyen diószegi magányá-
ban dolgozott, már meg sem jelent. Mint írónak

az a jelentsége, hogy novelláiban és regényei-

ben nagy sikerrel rajzolta a magyar világot és

életet és stíljével hatott az elbeszél próza fejl-

désére. V. ö. Degré Lajos, Emlékbeszéd e^ el-

ítélt fölött (Kisfaludy-Társaság Évlapjai, Uj fo-

lyam, V., az els hang, mely K.-t védelmébe
veszi a közvéleménynek megokolt, de túlságosan

szigorú Ití^letével szemben) : Vált Béla, K. élete
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ÓS munkái (1888) ; Wallentinyi Dezs, K. élet-

rajza (1897) ; Weszely Ödön bevezetése a Hazai
Rejtelmek 1901-iki kiadása eltt; Kovács János,

Sue hatása a magyar regényirodalomra (1911).

Kúti, adók, Pozsoga vm. bródi j.-ban, (i9io) 704
horvát ós lengyel lak., u. p. Brodski Stapnik, u.

t. Oriovac.

Kúti, vidék Borneo szigetén, 1. Kuiei.
Kúti drótféreg, 1. Phreoryctes.
Kutigurok, nép, 1. Kuturgurok.
Kutikula (növ.), az a vékony, kutintartalmú ré-

teg, mely a földfölötti növényrészek felbrének
küls falát vonja be. A K. már fiatal korban meg-
különböztethet az alatta lev cellulózás réteg-

tl ; kutintartalma késbb növekedik és a felbrt

a küls behatásokkal szemben ellenállóbbá teszi.

A K. küls felülete néha rovátkolt, máskor, kü-

lönösen trópusi növények levelein, tükörsima,

ersen fénylik ós visszaverve a fénysugarak egy
részét, védi a növényeket az ers napsütés ellen.

A K. csökkenti a levelek víz-elpárologtatását

is, azért a száraz vidékek növényein különösen
vastag a kutikula.

Kutikuláris párolgás (növ.), 1. Párolgás.
Kutin (növ.), a szuberinhez (1. o.) hasonló anyag,

mely glicerin- és más összetett eszterekbi, to-

vábbá kloroformban oldhatatlan, de kálilúggal

felbontható anyagokból áll. L. Kutinosodás.
Kutina, adók. Belovár-Körös vm. K.-i j.-ban,

(1910) 3105 horvát, német és magyar lak. ; a já-

rási szolgabírói hivatal széke, járásbírósággal,

vasüti állomással, posta-, telefon- ós táviróhíva-

tallal. K. a Moszlavina-hegység legjelentékenyebb
községe, igen régi község, mely már XIV. sz.-belí

oklevelekben Kotinna néven fordul el.
Kutinica, adók. Belovár-Körös vm. garesnicai

j.-ban, (1910) 237 szerb lak., u. p. Velika Brsljaca,

u. t. Gareánica.

Kutinosodás (növ.), a kutin-nak a cellulóza-tar-

talmú sejtfalba való lerakódása. A K. hasonlít

az elparásodáshoz, de ettl abban különbözik,
hogy a kutinban nincs felionsav, míg az elpará-

sodást okozó szuberinben ez mindig kimutatható.
Az elkutinosodott sejtfal igen ellenálló (1. Kuti-
ktUa), még tömör kénsav sem támadja meg. Klór-
cinkjódtól sárgásbarna, kálilúgtól sárga lesz, réz-

oxidammoniák nem oldja.

Kutira (növ.), 1. Astragalm.
Kutiramézga (növ.), 1. Gochlospermaceae.
Kut^evo, adók. Pozsega vm. pozsegai j.-ban,

(1910) 1750 horvát, magyar és német lak., állami
méntoleppel, posta- ós táviróhivatallal. A ciszterci-

táknak itt nagy uradalmuk volt, mely 1700 óta a
jezsuiták, utóbb a horvát-szlavón tanulmányalap
tulajdonában volt s jelenleg a Turkovics testvé-

reké. Ez uradalomban kiterjedt gesztenyések van-
nak. K. határában ásványos forrá.sok fakadnak.

Kutkeled, 1. Gutkeled.
Kútkoszorú, 1. Kút.
Kútmérgezés, a kutak vizének mogmérgezóse

révén létrejöv megbetegedés. A kút vize meg-
mérgezödhotik gyárak, istállók stb. szennyvizé-
nek böjutása, tudatlanság v. méregnek szándékos
bolekeveréso révén. Az utóbbi fleg háborúkban
volt azeltt szokásban. Nem tévesztendk a K.-sel

össze azok a betegségek, amelyek a baktériumok

(tifusz, kolera) által megfertzött kút vizének él-

vezete folytán keletkeznek. — Jogi szempontból
1. Közegészség elleni büntettek.

Kútmester, az az egyén, aki a kutak készítésé-

vel iparszerüleg foglalkozik.

Kutnjak, adók. Várasd vm. ludbregi j.-ban,

(1910) 824 horvát lak. ; u. p. ós u. t. Rasinja.

Kutno, az ugyanily nev járás .székhelye Varsó
orosz-lengyel kormányzóságban, az Okhnia és
vasút mellett, (1910) 11,250 lak. 1914 nov 15.

Mackensen német tábornok nagy gyzelmet ara-

tott itt az oroszokon ; zsákmánya 23,000 fogoly,

számos ágyú és gépfegyver volt. L. Vüághá.ború.
Kutonaqua (Kootenay), kihalt északamerikai

indiánus nép, a Kolumbia folyó forrásvidékén.

Kútostor vagy kútsudar, a gémes kutaknál a
gémrl lelógó vékony pózna, mely a vedret tartja.

Kutovi, adók. Veröcze vm. nasiczi j.-ban, (i9io»

654 horvát, szerb és magyar lak. ; u. p. Zdenci,

u. t. Cacínci.

Kutrigurok, nép, l. Kuturgurok.
Kutschera, Hugó, báró, osztrák-magyar dip-

lomata, szül. Bécsben 18i7 márc. 16., megh. Vö3-
lauban 1909 szept. 1. A keleti akadémiát elvé-

gezvén, 1873—82-ig a konstantinápolyi követsé-

gen mködött. 1882-ben a bo.szniai korminy bel-

ügyi osztályfnökévé nevezték ki, majd 1887.

Appel báró meUett Bosznia és Hercegovina pol-

gári adlátusa lett. Mint kiváló orientalista, tapin-

tatos ós méltányos kormányzásával nagy nép-

szerségnek örvendett különösen a mohammedán
lakosság közt. Érdemeit az uralkodó 1886. bárói

címmel jutalmazta, 1891. titkos tanácsos, 1904. a
közös pénzügyminisztériam egyik osztályfnök©
lett.

Kutschker, Johann Baptist, bíbornok, bécsi

hercegórsek, szül. Wieseben (Osztrák-Szilézia)

1810 ápr. 11., megh. 1881 jan. 27. 1852-ben bécsi

udvari plébános, 1862. carrhei püspök in part
infidelium és a bécsi egyházmegyének érsekhely-

nöke, 1875. bécsi hercegérsek, 1877. bíbornok lett

Fbb mvei : Die gomiscliten Bhen (Wien 18-38)

;

Das Eherocht der katholischen Kirche nach seiner

Theorie und Praxis (5 kötet, u. 0. 1856—57).
Kuttenberg, város, K. cseh kerületi kapitány-

ság székhelye, vasút mellett, (1910) 15,671 csefc

lak., vasöntéssel, orgonaópítóssel, sör-, cukor- és

mezgazdasági eszközök gyártásával ; rajz-, min-
tázó- ós földmíves-iskolával és tanítóképzvel a
régi Hradek várban. K. legkiválóbb épületei : a
gót Borbála-templom (1390-bl), a gót Jakab-
templom (a XIV. sz.-ból) és az egykori pénzvOTö,
amelybon 1300. az els ezüstgarasokat verték.

K. több cseh király szókhelye volt, országgylé-
seket is tartottak itt. Egykori virágzását ezUst-

bányáinak köszöni, amelyeket 1237. fedeztek föl

;

a XVIII. sz.-ban nem mívelték, de 1874. ismét
üzembe helyezték.

Kutter, igen kedvelt egyárbocú vízi járómft, me-
lyet tengeri v. belföldi vizeken való utazásokra,

halászatra s különösen sportcélokra használnak.

Kutter, Wilhelm, német vízépítószeti mérnök,
szül. Ravensburgban 1818 aug. 23., megh. Bern-
ben 1838 raáj. 6. GanguUlet-Yol együtt a vízmoz-
gássebességének mérésére szolgáló formulát szer-
kesztett. Ugyancsak Gaojj^ulUet-yel tette közzé

:
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\prsiuh zur Aufstellung einer nenen alig. Por-

inál fiinlit' írlfk-liídiinig*? Bowegang dee Waasers
iuK" . n n .iKliLSíjen(Benil877);lrtatovibbáa

Dio rmoln für die Bewegung des Was-
st'rw : . .. -!í und regebiiüssií«?n Plusstreckon

(Wion 1877, 2.kiad.)c. 111

Kutti. nairyköiB^. l J
Kuttyogató a. ni. buttyogató {\. a.).

Kutu. afrikai vidék, 1. Khutu.
KuturguTok (kutigurok, kutrigurok, kotra-

iinJ:>. :\ hiinüoknjTigati ága, melyeta VI. sz. elaó

1 kezdenek emlegetni a keleti ággal, az

. kai együtt A két vér, nyelv és szokások

-.uMiut toetvéraép valószínleg Imákb halála

IIum vált el egymástól s mivel a K. neve ultzia-

i'lófordul, ez pedig megfelel a török

mii) szónak, a K. név sem lehet
- -ír-ugor akut-ngor», «hatugoro,

it-ugor». A két testvérnép a
Li kereskedésben élt egymással ; a

V az avarok vetettek véget, kik

.,.. „ . uépet meghódították s a K. nagy-
neszét luagakkal ragadtáka mai Magyarországba.
Kntnzov, Michail llarionovics Qolyeniscsev-

enszki herceg, orosz táborszemagy,
,) szept 16., megb. Bunzlauban 1813

apr. ife. Résztvett a lengyelek ellen viselt had-

járatokban (1764—69), majd 1770-tól kezdve
Romanzov alatt a törökök ellen küzdött. Krím-
ben azonban fején veszélyesen megsebesült s

egyik szemét elvesztette. Részt vett Odessza és

B<^nder ostromában, a rimniki csatában (1790)

is hsiesen viselkedett. Pál cár ekkor Konstanti-

nápolyba küldte, majd Finnország kormányzó-
jává és azután berlini nagykövetté nevezte kL
Pál cár m^gj'ilkoltatása után I. Sándor cár

a franciák ellen küldött orosz hadak fvezérévé
tette (1805). Résztvett az austerlitzi csatában is.

1806— 11-ig Kijev kormányzója és a török ellen

küldött hadak fvezére lett. A bukaresti béke-

kötés (1812) után átvette az L Napóleon ellen

folytatott hadjárat föparanomokságát s elbb a
franci.i csiL-zárt verte meg egy véres ütközetben

B 'I 'tt, majd Dttvoút és Ney egyesült

haia i.'yözelmet aratott Szmolenszk mel-

lett Hzert kapta a szniolenszki herceg címet. A
franciákat Kalischig üldözte, honnan egész Enró-
pához Idáltvánjt intézett (1813 márc. 25.), hogy
irtóháborút üzenjenek Napóleonnak. De megbete-
gedvén, még a háború kezdete eltt meghalt.
Bimzlaaban, ahol meghalt, és Szt.- Péterváron
emMkszobrot állítottak neki. Életrajzát megírta

Damüevszkij (franc. ford. Fizelior, Paris 1860).

Kuty, város Qalicia koszovi j.-ban, a Pruthba
öml Ceremosz mellett, (i9io) 67él többnyire né-

met-zsidó és rutén lak., szattyánböigyárral.

Erdi szurkot, gyantát, kátrányt és terpentin-

olajat szolgáltatnak. A határos K-Sztare (Ó-K.)

faluban nitének laknak.

Katya (elO, 1. Kutyák.
Kutyaadó, 1. Ebadó.
Kutyabarlang (ol. G rótta delcaví')- 1. Anitano.

Kutyabenge (nor.), 1. Benge.
Kutyabetegaég, L Szopomyica-
Kutyabogyó (oSt.), 1. Solaniim.
Kutyabolha, 1. Bolhák.

Kutyabr, 1. Br. A szrmekereskedelemben
l^töfa^zör a mamlzsuriai házikutyának gerei-

nájával találkozimk. Le^yakrabban a fekete,

szürke és sárga szinvegyülékkeLNem nagy érték,
de ott, ahol olcsó, nagy hidegek ellen véd szr-
mérl van szó, már tartóssága miatt is nagy a
keleté. Említend még a mongol kutya, valamint

a farkashoz hasonló keletszwíriai kntya, szint-

úgy a kamcsadál kutya.

Kntyacsereaznye (dOt.), Diószegiek szerint a
veres berkenye (1. Berkenye) meg a Lonicera xy-

losteum (1. Lonicera)- L. m^ Prumis.
Kutyacsillag, a. m. Siriu3, elsrend csillag a

Niigy Kutya (Canis maior) csUlagkópben. Az ég
losrfényesebb állócsillaga. Szabályosan változó

saját mozgásából Bessel arra következtetett, hogy
a Sirios kettscsillag. A Sirius gyengefóny kisó-

rójiH A. Clark fedezte fel 1862., midn a chica-

gói obszervatórium részére készített refraktorát

akarta kipróbálni.

Kutyaegér (Cynomys, Aii«t), a Mókus-félék

családjába tartozó emlsáUat-nem. Alakra és

nagyságra az ürgék ós marmoták közt áll. 5 faj

ismeretes. Észak-Amerikában honos. Legközön-

ségesebb a társas K. vagy társas prairie-kutya

(C. ludovicianus Ord.). Felül szürkósfekeiével

tarkázva vörösesbarna, hasa piszkos-fehér ; rövid,

bozontos farkavóge bamacsíkú. Hossza io cm.,

mibl a farkára 7 cm. jut. Nevét kutyára emlé-

keztet hangjáról kapta. Nagy telepekben él.

Kutyaemberek. 1. Az emberi embrió egész

testén mindenütt szrös, de már a születés eltt

vagy pár hónapra a születés után elveszíti testé-

nek nagy részérói a szörtelepeket. Néha ez a vesz-

teség nem következik be, amikor a telepek tovább

fejlMnek és definitív szröket eredményeznek.
Ilyenkor az egész test, a tenyerek és talpak kivé-

telével, tehát a homlok, orr, pillák stb. is síirü

szrözettél lehet beborítva, úgy hogy az illet

állatra emlékeztet külsvel bírhat Ritka és

egyes családokban csoportosan fellép jelens^.

L. Hipertrichózis. — 2. K., 1. Farkaskoldus.
Kutyaia möv.i, 1. Benge. Egyik fajának, a

kutyafa-bengének (Rhamniis franguki) kérge,

levele és gjüraölcse levébl nyerik a katbarin-

savhoz hasonló m»ghajtó avornv'-t.

Kutyafej majmok, 1. Ebfejü majmok.
Kut^a-félék (Canidae, áiut), a Ragadozók

(Carmvora) rendjébe, a Hasadtujjú ragadozók

(Fissipedia) alrendjébe tartozó emlsállatcsalád.

A ragadozók közül leginkább a K. alkalmazkod-

tak a futáshoz. Testük karcsú, végtagjaik hosz-

szúak, ersek, fejük hosszúkás, arcorruk meg-
nyúlt többé-kevésbbé hegyes, nyakuk gj-önge.

Elüls végtagjaikon 5, a hátnlsókon 4 ujjuk van,

melyek ers, de tompa, vissza nem húzható ka-

rommal vannak ellátva. Fogazatuk 38—48 fog-

ból áll : ezek közül a fels és az alsó állkapocsban

6 metszfog, 1—1 szemfog és 4—4 elzápfog
számban állandó, az utózápfogak száma nemek
szerint változik, így pl. a kut^'áknál, rókáknál és
a hiénakutyáknál felül 2—2, alul 3—3, a lapát-

fülü rókáknál (Otocyon) felül 3—8 vagy 4—4,
alul 4-4, a nyostkutjáknál fölül 1—1, alul 2-2.

A metszfogak a fels álUu^>ocsban nagyok, a
külsk csaknem elérik a szemfog fejlettségét A

tv
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szemfogak nagyok és kissé görbültek. Felül a
negyedik, alul az ötödik zápfog a tépfog. A fels

tépöfog taraja tompa, elüls csúcsa nagy és hátra-

felé hajlott. Nemkizárólag állati táplálékkal élnek

s nem olyan vérengzk, mint a macskafélók. Az
emls állatokon, madarakon, gyíkokon, halakon,

rovarokon stb. kívül gyümölcsöt, gyökereket,

füveket, rügyoket s különböz növényi részeket

is megesznek. Átlag 4—9 kölyköt szülnek. Az
egész földön el vannak terjedve. Ma 70 él és -iO

kilialt fajt ismerünk. B családba tartozik a farkas

(1. 0.), a sakál (1. o.), a házi kutya (1. Kutyák), a
nyestkutya (1. o.), a róka (1. o.), a vadkutya (1. o.),

az erdei kutya (1. o.), a hiénakutya (1. o.) és a
lapátfülü kutya (1. o.).

Kutyaha^gyma (növ.), az Allium viiieale L., ba-

juszos v. fekete hagyma, vad mezei hagyniafaj.

Kutyahal, a tarka menyhal (Lola vulgáris
Cuv.), a lábi póc (ümhra canina Marsigli) és a
botos kölönte (Cotíusgobio h.) népies neve. Egyes
vidékeken K.-nak nevezik a békaporontyot is.

Kutyahús, 1. Hús.
Kutyák (négy kéiymelléklettel), a Ragadozók

(Garnivora) rendjébe, a Hasadtujjú ragadozók
(Fissipedia) alrendjébe, a Kutya-félék (1. o.) csa-

ládjába, a farkasok (Canis) nemébe tartozó házi

kutya (Canis familiáris K.) fajnak igen válto-

zatos fajtái. A K. pontos jellemzése, minthogy a
fej, arcorr, fogazat, termet, fark s általában az
összes küls jellegeik nagyon változatosak, alig

adható meg s éppen ezért a rokonfajoktól is alig

választhatók el élesen. Linné egyik fjellemvo-
násuknak balrahajló farkukat nézte. Nagyságuk
az ers farkasé és a patkányé közt váltakozik

;

termetük majd zömök, majd karcsú és vézna;
arcorruk rövid és durva alkotású, majd hosszú
és hegyes ; lábaik magasak vagy rövidek ; fülük

fölálló, lehajló vagy lecsüng ; bundájuk rövid és

símaszr, vagy szálkás és lompos, gyalcran gön-
dör, olykor, némelyik fajtán, selyomszörii. Színe-
zetük és szrük mintázata, továbbá természetük
és képességeik is végtelenül sokfélék. Éppen
ezért a K. származásának kiderítése az állattan

legnehezebb feladatainak egyike s még máig sincs

megoldva. Nagyon valószín azonban az a föl-

tevés, hogy a «Kutyák» neve csak gyjtnév,
mely különböz farkas-, sakál- ós vadkutyafajok-
nak az ember által megszelídített származékait
és keresztezésének eredményeit foglalja magá-
ban. Pelzeln vizsgálatai .szerint a házi kutya
fajtái legalább kilenc, esetleg azonban még több
vadon él, vagy egykoron élt farkas-, sakál- és

kutyafftjtól származnak s az egész földön min-
denütt az ember közremködésének és tenyészt
hatásának köszönik keletkezésüket. A K. egyik
fjellemvonása a tanulékonyság, jóindulat, h-
ség, gyorsaság és az éles szaglótohetség. Táp-
lálók dolgában nem válogatósak, kiválóan szere-

tik ugyan a húst, de azért mindazt megeszik,
amit az ember nekik juttat. Majdnem valamennyi
kitnen úszik és fut, de megleheti^s ügyetlen,
st rossz mászó. Alvásuk éber. Évenkint kétszer
párzanak, rendesen februárban és augusztusban,
63 nap múlva 4—-6 kölyköt hoznak a világra,

amelyek csupán 10—12 napos konikban kezde-
nek látni. Fogváltásuk a 3-ik v. i-ik hónapban

következik be. Életkoruk meglehets rövid, a 25
évet csak ritkán érik el és 12 éves korukban már
az elöregedés jelentkezik náluk. Az emberre nézve
a K. nólklözhototlen háziállatok és sokféleké-

pen hasznosak. Egj'^ik-másik néptörzs liúsukat is

megeszi. Brüket különböz célokra dolgozzák
fel, leggyakrabban cipt varrnak belle, ná-
lunk régebben fontos okmányok, oklevelek kiál-

lításánál a pergamentpapir helyett alkalmazták.
Bundájukat néhol prémnek dolgozzák fel. Éle-

tükben ház- és nyájrzkként, vadászatra, kocsi-

húzásra, szánkahúzásra használják, az utóbbi

célra különösen a sarkvidékek lakói. Alig van
még egy másik olyan állatfaj, amelynek egymás-
tól annyira eltér és oly sokféle fajtája lenne,

mint a K.-nak. A fajták csoportosításában még
nincs megegyezés. A természetes csoportosítást

megnehezíti az a körülmény, hogy sok fajtának

származását nem ismerjük pontosan.

A fbb csoportok a következk : 1. Agarak (Ca-
nis familiáris grajus). Valószínleg az abesz-

sziniai vörös farkastól (Canis simensis Rüpp.)

származnak. Jellemvonásaik: Fejülc kicsiny,

hosszú, felülrl lapított; homlokuk lapos; arc-

orruk hosszú, hegyes ; ajkuk feszesen lesimuló

:

fülük keskeny, hosszú, hegyes, tövén felálló, csú-

csán lecsüng ; nyakuk hosszú és vékony ; tör-

zsük karcsú és vézna; mellk keskeny; vég-

tagjaik karcsuk és magasak, az elülsk egészen

egyenesek ; farkuk meglehetsen hosszú és na-

gyon vékony ; szörözetük rövid és sima, de van-

nak bozontos-szörek is. Ismertebb féleségei: a
símaször közönséges agár, a nubiai, perzsa,

skót, ir, olasz, görög, orosz agár, csupasz agár.

2. Szelindekek (Canis familiáris molos.'im'). Fejük

nagy, gömbölyded és magas ; homlokuk feltnen
domboiTí; arcorruk rövid, magas, elrefelé nem
keskenyed és nagyon tompa ; ajkuk lecsüng

;

fülük hosszú és nem nagy, széles, csúcsosan kere-

kített, félig fölálló; nyakuk nagyon vastag és

rövid ; törzsük zömök ; mellk széles ; végtagjaik

ersek, középmagasak, az elülsk egészen egyene-

sek ; farkuk hosszú és vastag ; szörözetük többé-

kevésbbé rövid és lesímuló. Idetartozik : a dán,

német, kubai, tibeti szelindek, a boxer, a közön-

séges szelindek, a bulldog (dog), a mopsz stb. 3.

Tacskók (Canü familiáris vertagus). Fejük nagy
és hosszú ; arcorruk nagy, hosszú és tompa csúcsú

;

fülk hosszú, széles és csüng ; nyakuk vastag,

rövid ; törzstik hosszú és zömök ; mellk széles

;

végtagjaik nagyon rövidek és vastagok, az elülsk

a kézcsulvlóban feltnen befelé görbülnek és ki-

felé hajlanak ; farkuk rövid és vastag. Ismertebb

fajtái : a közönséges gajcsoslábú tacskó, melybl
a tacskónak számos alakja származott (szálkás-

szr, hosszúszr, hasítottorrú, egyeneslábú,

disznófarkú, tarka-, hullámosszörii tacskó stb.).

Idesorozzák a vidraobot is, mely valószínleg az

egyeneslábú tacskó és a bozontos pincsi korcsa.

4. Vadászkutyák (Canüf familiáris sagax). Jel-

lemzésük a sok változatos és nagyszámú fajta

miatt úgyszólván lehetetlen. Mindannyian izmos,

gyors áUatok és kitn érzékeik közül különösen

tinóm szimatjukkal tüimek ki. Legismertebb féle-

ségei: a vizsla, a véreb, a szarvasz kutya,

az angol símaszrú véreb (Greyhound), a skót
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szálkásszörü véreb (Deerhound), a rókaeb, a fox-

terrier, a kajtató ob stb. A vizslák küzUl hazánk-

ban leginkább a rövidazörú, iiosszúszörfi ée osál-

káaasörú német vizsla, továbbá a rövidszörú an-

gol vizsla (pointer) ée a ho?= ~ angol vizsla

(setter) vuu elteijedve; az 3 alakját

(angol. Gordon- és ir aotter) Wu^us^iiik. . Selyem-
szr K. (Onm familiáris extrarius). Kéjük
hosszúkás : fUlUk hosszá, széles, kerekített és le-

csüng : tönuiitk zömük, lágj'ékuk táján bebúzó-
(liitf i:ili)iik küzopes hoaszságuak. erusek, de

i\- >k, az elülsk egészen egyenesek, a

ha! U1C8 vendégkarom : farkuk középvas-

tag és közepesen bosszú ; szrözetUk hosszá, bo-

zontoe ée selymes ; színük különb<)zó. Idetartoz-

nak : az ájfundlandl kutya, a bernáthegyi kutya,

az uszkár. 6. Pincsi httyák (Canis familiáris

aryphxvs). Csupán csontvázuk és koponyájuk al-

karban tf'Hiek el a selyemszörú kutj'áktól. Ide-

tai ^tkáuyfogó eb, a bolognai kutya és a
ni 7. Tulajdonkéveni házi kuti/ók (Ca-
'I < ; . in íUurisdomesticus). Jellemzésük Fifzinger
/ ruit a következ: Fejük közepes nag>', hosszá

08 nem mav^as ; homlokuk kevéssé domború, vagy
lapos ; arcorruk meglehetsen rövid, középmagas,
elre keskenyed és csüesoshegj^ ; fülük rövid,

hegyes vég, egészen v. felig felálló, csúcsa kissé

lekon^Til, vagj' kajla; nyakuk rövid és vastag;

törzsük kis.sé zömök, ritkábban némileg karcsá

és telt ; mellük nem Igen széles ; lábaik közepes

magasak és ersek; farkuk vastag és hosszú;

szrözetük hosszú, rendesen sima és bozontos.

Pelzeln az ide tartozó K.-kat két csoportra osztja

:

a) farkasalakú K.-ra és h) hegj^esfülü K.-ra. Az
elbbiek nagy, gyaio'an Igen nag>' állatok ; arc-

orruk közepesen hegyes ; füleik felállók ; végtag-

jaik magasak; bozontos farkuk lecsüng; bun-

dájuk hosszúszr; arckifejezésük a farkaséra

emlékeztet. Pelzeln ezeket a közönséges far-

kastól származtatja. A hegyesfülú K. termete

zömök ; fejük vastag és széles ; arcorruk vé-

kony, a rókáéhoz hasonlít ; füleik felállók ; vég-
k meglehetsen alacsonyak ; bundájuk hosz-

li ; farkuk bozontos s azt rendesen a há-

tuK icle kunkorítva hordják. A hegyesfülú K.

Pelzeln szerint nogj-edkori kihalt fajtól szilrmaz-

nak. A tulajdonképeni házl-K. legismertebb féle-

ségei: a farkas-K., a pásztor- v. nyájórzö-K.,

ezek közt a magyar komondor (1. o.), a kuvasz,

a spic. a puli, az eszkimókutya (1. o.) stb. Az el-

vadult házi-kutj'ák közül említend az ausztrállal

vadlnitya vagy dlngó (1. Dingó) és a páriakutya

(1. o.).

A K. tenyésztése. A szuka kilencheti vemhes-
eég után elli le kölykeit, ezek 3—4 hétig szop-

nia ; az anya érdekébl a negyedik hétben már
tk kell azokat választani s eleintén tejeslével,

zabkásával, rizzsel, kutyapogácsával s lágy cson-

tokkal táplálni. A K. tulajdonképen mlndentevók,
de a húsnéiküll táplálékot nem bírják ki hosszabb
ideig. Ersen sós és fszeres eledelek nem
valók nekik. Kiskorukban najwnta többször kell,

de kevéssel, kifejlett konikban csak egyszer kell

etetni. Fogváltáskor (háromhónapos koruk vége
felé) keményebb csontokat Is kaphatnak, de ba-

romflcsontok nem valók nekik, mert molión. nem

eléggé megrágva nyelik le s az éles csontdarabok

beleiket megsérthetik. TLazta Ivóvízrl mindig
gondoskodni kell részükre. Egyes K. elhelyezé-

sére szolgálnak az inkább fából, mint téglából

épített kisebb házikók v. ólak, ezekben a fekv-
hely legyen száraz, a deszkapadló tiszta szalmá-
val v. fagyapottal legyen beágyazva s többször

változtiitva ; az ól nyílása a szélmentes oldalon

legyen s téli Idben egy darab zsákot v. pokrócot

kell elélK) akasztani. Nas^yobbszámu K.-nak, pl.

kopófalkának, v. tenyésztótelepen (kennel) na-

gyobb ós különálló istiUIót építenek külön fekv-,
klfnt4>- és etetöhelyekkel az ú. n. kutyaudvarban.
A tenyészt ketrecekben egy pár állatni 1"5—
2 m* helyet számítanak ; minden ketrechez kell

egy homokos kifutó és egy kis eludvar. A fekv-
hely alapja lehet mindenütt beton, aszfalt v.

tégla, de erre deszkapadkát kell még fektetni és

tiszta szalma-, f.igyapot- v. llnom forgácsból b
almot adni. Az Ilyen nagj' telepeket még ftésre
Is berendezik.

A K. idomítása. Az idomítás az állat bizonyos

hajlamainak s képességeinek kifejlesztése az em-
ber céljainak szolgálatára. Az Idomításnak álta-

lános szabályai nincsenek, legfeljebb azt lehet f-
tanácsul felállítani, hogj' az idomítiisnál az állat

természetét s hajlamait kell alaposan megtigj'elni

s az állatot ezek szerint kell kezelni. Házi álla-

taink Jdomltásánál az erszakos és durva bánás-

mód nem vezet célhoz ; kitartó türelemmel, szelíd-

séggel, de a szükséghez képest alkalmazott erély-

lyel legtöbbre lehet menni a K.-nál, melyeket a
természet már eredetileg nagy tanulékonysággal
s az emberhez való ragaszkodással látott el. AK.
körében leginkább a vadászebek Idomításáról lehet

szó, melyeket ü—8 hónapos konik eltt nem aján-

latos az Idomltásra befogni. A küísó idomltást

megelzi a szobai idomítás, aminél bizonyos szol-

gálatokat, engedelmasséget és szófogadást kell

jól begyakorolni. Ezután jön a szabadban vab*

Idomítás és pedig elbb pórázon, utóbb szabadon.

A rendri és pásztorebek idomítása e felvek
alapján, de a különleges célnak megfelelen tör-

ténik, V. ö. Oherlander, Dle Dressur u. Führung
des Gebrauchshundes (Neudamra 1907); Wörz.
Der Vorsteh- u. Gobrauchshund (u. o. 190Ji;

Mika Károly dr., A vizsla par force idomítása
(Budapest 1894).

A K. beteffséyei. A K. sajátos betegségei közül

leggyakoribb és legismertebb a hunúos és ideaes

kutyabetegség (1. Szopomyica). Ehhez némileg

ha.sonló, de lényegében eltér és ritkább a kutya

-

tifiisz. Az emlwrre és más állatokra való yeéáé-

lyességo miatt Igen fontos a i^eszettség, mellyel

gyakran összetévesztik a fertz nyúlt relbénu-
last. vagy At{jeszky-fé\e betegséget. A lépfene

csak kivételes és a takonykór még ritkább a K.

l)etegsógel között, giimkórban ellenben gyakrab-

ban megbetegednek. Szervi betegségeken kívül

gyakoriak a parazitás l>ot<>gségek a brön, bélben

stb. A küls élsdiek közül leginkább a bolhától

(Pulex canls), azután a tetvektl, a kullancstól és

a rühatkától szenvednek. L. még Oalandféreg-

kór, Gilisztabetegség. A' '''', Kutyatifuxz,

Légcsférgesség, Paru írüi. Pirofias-

mo.tis. Rühösség. Tubtik-, ^'---rttség.
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írodnJom. Brehm-Móhely, Az Allatok Világa, 8 köt., Buda-

pest 1908, 63—170. lap; Mlvart, A monograph of the Ca-

nidae, London 1890; KUenberíier-Baniii, Anatomie des Hnn-

des, Berlin 1891; Stader, Dle praehistorischen Hunde in

ihrer Beziehung z. d. gegenwSrtig lebenden Raseen, Zürich

1901; Nolde. Galorie edler Hunderassen, 2. kiad., Leipzig

1880; Chaw, Illuatriertes Buch vom Hunde. u. o. 1888,

2 köt.; Bnntjartz, Kynos; Handbuch zur Beurteilang der

Rasaenreinhelt des Hundes, Stuttgart 1884; Beckmann,
Gesohichte und Beschreibun? der Rasson des Hundes,

Brannschweig 1894—96, 2 köt.; StrÖse, Unsere Hunde,

Nendamm 1003, 8 köt. ; Bcliön, Rassekennzeichen der Hunde
nach offlzlellen Festsetzungeu, 2. kiad., München 1904;

Strebel, Die dcnt«cben Hunde und ibre Abstammung, u. o.

1904; Borgmiller, Unsere Hunde, 19 színes és 8 fekete

képmelléklettel, Stuttgart 1909; Btröse, Grundlagen der

Hundezucht, Neudamm 1897 ; KJtzinger, Der Hnnd u. seine

Rassen, 1891; Specht, Hunderassen, Stuttgart 1876; Bun-

trartz, Illustriertes Muster-Hundebnch, Hamburg 1890;

KlUgel, Hunderassen, Boriin 1891; Sperling. Rassehund-

typen und Hundeiwrtrate. Eberswald 1896 és Der Jagd-

hund, 16 táblával, Berlin 1909.

Kutyakiállítás. A K.-okaz 1863- iki hamburgi

8 az 1869-iki altoiiai gazdasági kiállításokkal

kapcsolatban iudultak meg s nyomukban kezdet-

tek megalakulni az ebtenyészt egyesületek is.

Angliában a vadászebek nemesítése'céljából 1872.

alakult Kennel club rendez évente K.-t és 1874

óta adja ki a Kennel Gazette lapot és a K. C.

Studbook törzskönyvet. 1878-ban a berlini Hek-

tor-egylet rendezett nagy K.-t, mellyel kapcso-

latban egy kiküldött bizottság megállapította az

egyes fajták jellegeit s ezzel aK.-ügy rendezésé-

hez és a bírálati eljáráshoz biztosabb alapokat

teremtett. Nálunk az Orsz. Magyar Ebtenyészt
Egyesület Budapest székhellyel és az Orsz. Ma-
gyar Foxterrier- és Tacskótonyésztö Egj^osület

Sátoraljaújhely székhellyel foglalkoznak az eb-

tenyésztés és kiállítás ügj'eivel ; az elbbi évenkínt
Budapesten, az utóbbi idnkint rendez K.-t. Ez
orsz. egyesületeken kívül még számos kennel-

tulajdonos foglalkozik fleg vizslatenyésztéssel

és idomítással.

Kutyakopogós, tánc, 1. Kopogós.
Kutyalábuak (Herpestinae, áiiat), 1. Oibet-

macska-fíiék.
Kutyalepény, az ebek etetésére való eledel,

melyet 1863. Spratt gyártott elször Angliában,

de azóta más gyárak is foglalkoznak elállításá-

val. A K.-t húslisztböl készítik liszt segítségével

ós a kétszersülthöz hasonló lepények alakjában
hozzák a forgalomba. Ilyen a Spratt-fóle Fibrine

Cakes és a Terrier Biscuit, a Fattinger-fólo hús-

rostos eblepény, továbbá a Polsterer-féleeblepény

,

puppy-lepény, csemegelepóny, Welpin stb. A K.
sok fehérjét tartalmazó tápláló eledol, melyet
felaprítva szárazon, áztatva, esetleg fzve is etet-

nek, télen zsír hozzákeverésével.

Kutyamacska, l. Gepárd.
Kutyamajmok, a cxjrkófmajmok (Cercopithe-

cidae) régebbi novo.

Kutya-örség, tengeri hajókon az éjféltl reggel

néíry óráig XaxV) rszolgálat.

Kutyapázsit (niiv), a. m.Cynodon dadylon (1. o.).

Kutyapecér a. m. gyepmester (l. o.).

Kutyapeije (növ.), hol a tarackbúza (l. o.), hol

a Dartyíis (I. o.).

Kutyapetrezselyem (nOv.), a mérges ádáz, 1.

Aethicsa.

Kutyatej (növ.). 1. Eitphorhia ; K-félék, lá^d

Evj)h(/rln(ireae.

Kutyatet néven a kutyán élsköd rovarokat

foglaljuk össze. Az egyik faj, a valódi K. (Hae-
matopinus püiferus Denny), a kutya vérét szívja

;

a másik, a kidyaszörtetü (Trichodectes canis

Deg.) a lehámló hámsejtekkel és fiatalabb szr-
szálakkal táplálkozik. Viszketést és ekcómás bör-

gyuladást okozhatnak. Parazitaellones szerekkel

elpusztíthatok.

Kutyatifusz, ebtíftisz (typhus canum), a ku-

tyák járványos fertz betegsége, mely 1898. Né-
metorazágban, késbb másutt is elterjedt s 1903.

Budapesten is megfigyelték. Kóroktana még isme-

retlen. Vérrel, tüdnedvvel, gyomor- és béltarta •

lommal a betegség átvitele kísérleti állatokra

nem sikerült. A betegség tünetei hányás, eleinte

szorulás, késbb hasmenés, elesottsóg, ingadozó

járás, étvágytalanság. A száj nyálkahártyáján,

nyelven, foghúson ólomszürke, majd csokoládé-

szín hártyák, leválásuk után pedig vörösalapú,

vérz fekélyek támadnak. A kórbonctani elválto-

zások közül a száj fekélyes gyuladásán kívül

legszembetnbb a gyomor- és az epésbél vér-

ömléses gyuladása, a lép és a bélfodorbeiinylrok-

mirigj'ok duzzadása. Orvoslása csak tüneti keze-

lésben és megfelel táplálásban állhat.

Kutyavargánya (növ., szi vargányagomba, ve-

res vargányagomba., hiripgomba, BoUtus subto-

mentosus L.). Kitn gomba. Kalapja domború,

10 cm. szélos. Teteje olajbarna v. vörösesbarna,

puha szrökkel fedett, ezért bársonyos, késöbh

repedezett. Bre alatt a hús megpirosodik v. meg-
sárgul. Húsa sárga, a törés feroietén halványan

megkékül. Tönkje tömött, sárgás, fölül szemcsé-

sen érdes. A kalap alsó felületén citromsárga csö-

vek vannak, melyek késbb kissé megzöldülnek.

A spórapor olajbarna. Különösen fenyvesekben

terem nyáron és sszel. Aszalni nem lehet.

Kutyazab (növ.), l. Loliunt.

Kutyfalva, kisk. Alsó-Fehér vm. marosújvári

j.-ban, (1910) 7i8 magyar és oláh lak., vasúti meg-
állóhely, postahivatal ; u. t. Marosbogát.

Kním-csaldd (osdolai, aróf), egyike a neveze-

tesebb erdélyi, székolyeredetü családoknak, mely
elönevét a Háromszék vmegyében fekv Osdola

faluról írja. A terjedelmes családfát K. Antal kezdi

meg, ki 1506. az agyagfalvi gylésen Kézdiszék

részérl jelent meg. Uralkodó volt a családban a

Gotthard, magyarosan mondva Kocsárd név.

Századokon keresztül ö.sszeházasodtak és sógoro-

sodtak Erdély legelkelbb nemzetségeivel, a

Keményekkel, Betíi lenekkel, Barcsayakkal, Gyu-
layakkal, Rhédeyekkel. Telekiekkel, Nopcsákkal,

Inczédiekkel, Kornisokkal, Bruckenthalokkal stb.

A család 1762. K. László és Istvánban grófi ran-

got nyert. A család levéltárát a Hóra-világ el-

pusztította, ez okból a család 1791. az országgji'i-

léstl adományleveleinek újbóli kiadását kérte.

— Nevezetesebb tagjai a családnak

:

1. K. Géza gróf, orientalista, szül. Nagysze-
benben 1837 dec. 28.. mogh. Budapesten 1906
ápr. 9. 1856— 58-ig a pesti ogyoteraon a klasszika-

filológiával és régiségtudománnyal foglalkozott,

majd 1858—69-lga göttingeni egyetemon Ewald
híras somitLsta eladásait hallgatta. 1857-bon

jelent meg els semitista értokozéso A sémi név-

módról a Magyar Nyelvészet III. kötetében,
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mely dolgozatát 1865-töl kozdve az öeszebason-

Ulö sémi nyelv ée régiségtudomány köréMl az

értáonéeék gazdag sorozata követi a Nyelv-

tndományi Közleményokbon és az Akadémia els
osztályának értekezései között. Különösen kieme-

lendök : A: irokkét-aláfág fogalmának kifejezése

a sthvinfff'lrtkl>er> f!P65); Az assyriologia tanul-

va 'sonlításra (lS6ö) ; A sémi
nt' ^i; Cyprvs-sziaet sémi fel-

íK. ^:A^ aíjaséminyelvivkonság elmé-
let . A moábitatmlék'körl(l8:7i) ; A bib-

Ha cnrcJKdogiájáról; A Ximenes bibomoktl
kiadott poUjijlott billiárl (1874) stb. A keloti

irodalom osryéb ágaival, különösen a törökkel is

fc>f?Ialkozott és e körbl több értekezést tett közzé

fAdalékok Krim történetéhez. Akad. 1878). Út-

tör munkája e téren a M. Tnd. Akadémiától
1880. kiadott könyve : Codex Cnmanicus ad
templnm Divi Marci Venetiarum primum ox into-

<;ro edidit, proleeomenis noíis et compluribus glos-

parlis instruxit Comes G. K., mely Eaty.«zabásü

ronnka nyomában még számos tanalmányt tett

közzé, nevezeteiben Additamentorum ad Ccdicem
Cnmanicom nova series il883); A kunok nyelvé-

rl és nemzetiségérl (1885) : Qninquaginta áenig-

mata cumanica (1888): Ujabb adatok a kún
Petranacodexhez (1892). Török tanulmányai
körébe tartozik : Kritische Beitráge zur ural-

altaischen Philologie (Westöstliche Rundí;chau,

1897). E tanulmányai a magyarság históriai etno-

gráfiájának búvárlására vezették ; szorgalommal
derítette fel a magyarság régiségeirl és vándorlá-

sairól szóló keleti értesítéseket, mely tanulmá-
nyainak eredményeit több munkában tí'tte közzé

;

legnevezetesebb nagy könyve : Relationum Hun-
gad!t)mm cum Oriente gentibusque orientális ori-

ginis História antiquL^ima (2 köt. Kolozsvár
1892—96) és a Pauler Gyulától szerkesztett A
magyar honfoglalás kútfi c. gyjteményben meg-
jelent Keleti Aií//A- (1898). A távolabbi keletre

vonatkozik tanulmánya : Ismereteink Tibetrl
(Akad. 1900). Nagy kodvvol mvelte eközben az
öeszehasonUtó vallástudomány kérdéseit; erre

vonatkozó dolgozatai 1875— 1903-ig évrl-évre
a Keresztény Magvetben jelentek meg ; közü-

lök különös említést érdemel Adalékok az imád-
fáa történetéhez c. tanulmánya ( 1 889). Nagyérdek-

Mdéseel viseltetett a hazai történettudomány kö-

rében Erdély régi és újabb története iránt, mirl
az Erdélyi Múzeumban, az Erd. írod. Társaság
kiadványaiban sún^n megjelent dolgozatai tanús-

kodnak. 1873-ban kiadta és bevezet tanulmány-
nyal kísérte anyai na?ybátyja, grófGyulai Lajos
naplótöredékeit, melyeknek feldolgozását 1904-

ben halála után ( P>dtlyi Múzeum 1905) megjelent
Ax 1884iki erdélyi országgyüiésröl c közlemé-
nyekben folytatta. Számos tudományos társaság-

ban, nevezetesen a Hunyadmegyei Régészeti Tár-
snlatbwi.az Erdélyi Irodalmi s a Magyar Néprajzi
Társaságban mint azoknak elnöke btizgó tevé-

kenységet és irodalmi közremOködést fejtett ki.

Bléok részt vett az erdélyi ev. rof. egyházi életben
is, mint az egyházkerület fgondnoka. Irodalmi
munkássága kiterjedt a külföldi, leginkább olasz,

todományos folyóiratokra is. Számos külföldi

tudományos testület választotta tagjai sorába, a

M. Tud. Akadémia 1867. levelez, 1883. tisztelet-

beli, majd igazgató tagjává, 1901— 1904-ig má-
sodelnökévé választotta meg; tiszteletbeli dok-
tora volt a leiden! és a kolozsvári ogyetMnttoek
(1895). A frendiház tagja s bels titkos tanáesos
volt. özvegye, szül. Keménu Fi/wa bárón, térjo

életének számos emlékét több kiadványban tette

közzé. Emlékbeszédeket Szádeczky Lajos az Er-

délyi írod. Társaságban (Erdélyi Múzeum 1905-iki

8. füzetében) és Goldziher Ignác a Magy. Tud.
Akad. ünnepélyes közgylésén, 1907 máj. 6.

(Emlékbeszédek, XIII. köt. i. szám) tartottak róla.

2. K. István gróf, gazda és költ, szül. Erdély-

ben 1842., megh. u. o. 1904. A hányatott sorsa

fúr egész életében szerencsétlen volt. Egy spa-

nyol leány iránti szerelme Peruba vitte, de a
leány kezét még sem nyerhette meg. Hazatérvén,
kétszer is megnsült, mindkét ízben szerencsétle-

nül. Nagybátyjával, K. Kocsárddal els házassága
miatt meghasonolva, szegény emberré lett s gaz-

dálkodásán sem volt áldás. Csalódásait és bánatát,

szenvedéseit és vívódásait megható versekbe fog-

lalta, melyeket K. hátrahagyott költeményei cím
alatt 1905. bocsátott közre az Erdélyi írod. Társ.

Életrajzát u. o. Felszeghy Dezs írta meg.
3. K. Kocsárd, Szapolyai János király hséges

hadvezére. 1528-ban Kassa mellett, Athinai Si-

monnal egyesülten megverte Ferdinánd vezérét,

Révay Istvánt. 1531-ben Szapolyaitól Algyógyot
kapta, mely már akkor hires volt meleg fürdi-
rl. 1536-ban Szapolyai t küldte ki Váradról
Szatmár vára elfoglalására. A vár ostroma alatt

lábaszárán egy ág3rúgolyó halálos sebet ejtett,

mely ót aug. 25. sírba vitte. Szapolyait a halál-

eset anyira felizgatta, hogy midn Szatmárt el-

foglalta, szokása ellenére kegyellen bo.^zut állott

Horváth Mátyás, tle elpártolt parancsnokon, Idt

karóba húzatott.

4. K. Kocsárd gróf, szül. Algyógyon 1803
jún. 26., megh. u. o. 1895 jan. 11. 1818-ban a
bécsi mérnöki akadémia hallgatója volt, majd
Nagyeuyedon bölcseleti és jogi tanulmányokat
végzett. Cgyvédi oklevelet nyervén, az erdélyi

gnbemíumhoz került 1 830-ban ali.'q)án lett, három
év múlva azonban lemondott s algyógyi birtokára

ment gazdálkodni. 1848-l>an országgylési képvi-

selvé választották, majd Hunyad vmegj'e fis-

pánjává nevezték ki. Az 1848—49-iki esemé-
nyekben, mint kormánybiztosnak nagy szerepe

jutott. A szabadságharc leveretése után jószágait

elkobozták s hat évig szenvedett Komáromban
várfogságot. 1856-bau szabadságát s jószágait

is visszanyerte s ezentúl gazdaságának élt. 1866.
Hunyad vmegye hátszegi kerülete képvií^elöjévé

választ4ítta s 1867. újra Hunyad vármegye fis-

pánjává nevezték ki, de e hivataláról megron-
gált egészsége miatt már egy év múlva kény-

telen volt lemondani. Társadalmi téren ós a
nevelésügy szolgálatában azonban igen érdemes
tevékenységet fejtett ki. A szászvárosi ref. kollé-

gium épületét, melynek fgondnoka volt, saját

költségén mogújíttatta s 120,000 frtnyi alapít-

vánnyal gazdagította, 1887. pedig negyedmilliö

érték algyógyi birtokát az Erdélyrészi Magyar
Közmveldési Egyesületnek ajándékozta, mely
örökös tiszteletbeli elnökévé választotta. Néhány
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évvel halála eltt megmaradt vagyonát : szász-

városi házát s földjeit is az Emkó-nok ajándé-

kozta. V. ö. Vasárnapi Újság 1866. 121. sz. ; K. K.

haditörvónyszéki Ítélete, M. Hirlap 1851. 581.

Kuva, Qoa (1. o.) régibb neve.

Kuvasz, ebfajta a pásztorebek csoportjából. A
komondornál kisebb termet, de nyúltabb arcorrú

ós nem lompos, hanem sima vagy kevéssé borzas-

szr állat. Eredeti színét fehérnek lehet venni,

de a sok keresztezdés folytán sok színváltozatot

nyert. K. névvel különben a nagyobbrészt külö-

nösebb fajtajelleg nélkül való falusi házi vagy
tanyai pásztorebeket illetik.

Kuveit (Kueit, Köveit), kis arab állam a Per-

zsaröböl É.-i csúcsán. Fvárosa Köveit (1. o.). Az
angolok sokáig fáradoztak azon, hogy fenhatósá-

guk alá kerüljön, de 1913 szén a kuveiti sejk

a török kormány fenhatóságát ismerte el.

Knvera, a gazdagság istene az indeknél, lásd

Kubera.
Kuvezdin, adók. Szerem vmegye mitroviczai

j.-ban. (1910) 570 szerb, horvát és tót lak. ; u. p. és

u. t. Óalma.
Kuvik, csuvik (iuat, AtJiene noctua Scop., képét

1. a Baglyok cikk képmellékletén), a Baglyok
(Strigiformes) rendjébe tartozó, nálunk közönsé-

ges bagoly. Felül sötétbarna, tojás formájú fehér

foltokkal tarkázott, alul fehér, barna foltokkal és

hosszsávokkal. Hossza 24—28, szárnya 15 — 18,

farka 8—9 cm. Elhagyott padlásokon, tornyok-

ban fészkel, esti kiáltozása révén alaptalan ba-

bona fíizdik hozzá (halálmadár).

Kuvin, község, 1. Aradkövi.
Kuvrát, kubánvidéki bolgár fejedelem, ki 630

körül elszakadt az avaroktól s az Azovi-tenger,

Volga ós Fekete-tenger északi mellékén önálló

államot szervezett az ott tanyázó hunn törzsek-

bl, ú. n. unugurokból, bolgárokból és a kutur-
gnrok maradványaiból (kotragokból). Halála után
öt fla külön hordát alapított (L. Bathajan és

Aszparuk), közülük a két legfiatalabb 678 kö-

rül Pannoniába költözött az avarok közé s az ö
népük maradványának tekintik némelyek a szé-

kelyek nyugati áigát.

Kux V. íciixa, 1. Bányarészvény, Bányatár-
sulat.

Kuxhaven (Cnxhaven), község Ritzebüttel
hamburgi j.-ban, a kis Wetterung ós az Élbe
összefolyíisánál, (igio) l-í',888 lak., halászattal és
halfüstölökkel; régi kastéUyal. K. a hamburgi
hajókalauzok állomása. Kikötjét, melyet 1901.
tetemesen kibvítettek, különösen télen nagy
hajók is fölhasználják. Tengeri fürdjót sokan
látogatják.

Kuyper (^tad: kejper), Ahroham, hollandi teoló-

gus és államfértiú, szül. Maaslulsban 1837 okt.

29. 1901. júUustól 1905. júliusig miniszterelnök
Ó8 bolügymini.szt«r volt egy kálvinista-katolikus
koalíciós kormány élén. Mint teológus a szigorú
kálvinista iránynak a híve ; 1880. Amsterdam-
ban szabad egyetemet alapított, melyen a teoló-

giát taiiítottív. adta kiJohannes Laski, lengyel
reformátor müvoit (Haag 1866).

Kuzai 1. Cuza.
Kuzisztán (Chuzisztán, Arabisztán), perzsa

tartomány Lurisztiin, Irak-Adzseml, Farzúsztán,

a Perzsa-öböl és ázsiai Törökország közt. A tar-

tomány Ny.-i része terjedelmes, tercier-kze-

tekbl álló síkság, amelyen a Kerkha ós Ka-
mu folyik végig és amely nyáron mocsaras,
télen száraz ós kopár ; a keleti rész dombos és
homokk-hegyláncok takarják. A parti síkság
forró, kopár és egészségtelen. A völgyekben riz.st,

búzát és árpát meg különféle gyümölcsöt ter-

mesztenek. Néhol tölgyerdk is láthatók. A la-

kosság gyér. Az egykoron fontos iszpahan-sus-

teri kereskedelmi út K.-on vonul át, de most el

van hanyagolva, mivel a bakhtijar törzs tagjai

a személy- és vagyonbizton.ságot rajta veszélyez-

tetik. K. az ókorban Susiaua vagy Kissia volt

Susa fvárossal. Ma Diszful ós Suster a legjelen-

tsebb helyei.

Kozma, 1. kisk. Vas vmegye muraszombati
j.-ban, (1910) 586 vend lak., u. p. Felslendva, u. t.

Gyanafalva. — 2. Ji., adók. Vercze vmegye
szlatinai j.-ban, (i9io) 277 szerb lak., u. p. és u. t.

Vocin.

Kiusmány, Karol, tót író, szül. Breznóbányán
1806 nov. 16 , megh. Turóczszentmártonban 1866
aug. 1-i. Elbb zólyomi, majd 1832 óta besztercza-

bányai ág. ev. lelkész. 18 Ír9—60-ig teol. tanár
a bécsi egyetemen. A pátens idejében elfogadta

a pátens alapján a szui)eriatendensi kinevezést .s

visszatért Beszterczebányára, azonban a patentá-

lis egyházak száma nyolcra olvadván le, 1863. el-

hagyta Beszterczebányát s Turóczszentmártonba
költözött, hol a Matica alelnöke volt, s úgy
egyházi, mint szépirodalmi téren nagy tevé-

kenységet fejtett ki. 1836— 38-ig szerkesztett©

a Hronka cím szépirodalmi lapot cseh nyelven,
de már a negyvenes évektl kezdve tótal írt. Irt

több iskolai imakönyvet és lirai költeményt,
melyek közül néhány ma is közismert. V. ö.

Chrastek, Nar. kai. na 1867.
Kuzmica, adók. Pozsega vmegye pozsegai

j.-ban, (1910) 267 horvát lak., u. p. ós u. t. Bladío-
Jaksic.

Kuzmik Pál (eperjesi), orvostanár, szül. Eper-
jesen 186-i jún. 22. 1891— 1908-ig Róczey tanár
sebészeti klinikáján mködött. 1898-ban magán-
tanári képesítést nyert a budapesti egyetemen,
1905. Pest vmegye tb. tiszti föorvo.sa liött, 1908
óta a fvárosi Szt. János-kórház sebész-forvosa
volt. 1909-ben a sebészeti mtéttan professzora

lett. 1908 óta az állami munkásbiztositó hivatal

orvosi tanácsának tagja. 1913-ban magyar nemes-
séget kapott. 1914-ben a sebészet ny. rendes ta-

nárává nevezték ki. Nagyobb mvei : A bóráiul'
telesrl (M. Orv. Archívum 1893) ; A bélvarrótok
bírálata (u. o. 1897) ; A traumatikus törések és

ficamodások alapvonalai és atlasza (Helferich H.

után fordítás 1898) ; Magyar orvosi vademecum
(1902, II. k. A sebészi rósz); A gyökeres rák-
mtéteknél követeivdö elvek (Orv. Hetilap 1907)

;

Az appe7uiicitis (Orvosképzés 1911); Adatok az
alsó vi'yIngok gyüjtöértágulatainak sebészeti ke-

zelésihez (Orvosi Hetilap 1912) stb.

Knzmin, adók. és pk. Szerem vmegye mitro-
viczíii j.-ban, (1910) 37t5 szerb és német lak.,

vasútállomás, postahivatal, u. t. Martinczi.

Kuzminec, adók. Várasd vm. ludbregi j.-ban,

(1910) 760 horvát lak., u. p. és u. t. Rasinja.
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Kozneok, mros Oroszország szaratovi kerüle-

tt'Dok ilynevú j.-ban, (i9io) 25,100 lak. Van 4
toinplonia. sok kovácsa, élénk bór- a gyapjú-
ipani.

Kozsinszky Bálint, történet- ée régiségtudús.

.szül. Szabíuikán 1864 nov. 6. 1887-ben a Mtvgyur
Vomzpti Mnzoum szolgálatába lépett. 1888-ban

:\ros megbízásából az aquincumi
tósét, melyek azóta rend-szeresen

lolynuk. A kiiUott tárgyakból berendezte a hely-

.szinón t'pltett és utóbb kibiHitett aquincumi mu-
zeumcU. 189y-ben a fvárosi múzeum tervezésé-

vol és vezett'sévol bízták meg, amelyet a Város-
ligetben rendezett be. 1892-ben magántanár lett

a budapesti tud. egyetemen, 1911. az ókori egye-
temes történelem rendes tanárává, 1914. palig az
orom- és régiségtan rendes tanárává nevezték ki.

1907-ben a M. T. Akadémia levolezótagnak vá-
lasztotta meg. Másodelnöke lett az orsz. régészeti
••8 embertani társa-ságnak és eladója a M. T.

Akad. archeológiai bizottságának. Tanulmányai
az Arch. ílitesítölwn, az Egyetemes Philol. Köz-
lönyben és Budapast liégisógelben, valamint az
l'ng. Revueben láttak napvilágot. Fóbb munkái

:

Aguitwum és romjai (Budapest 1890, magyar,
német és francia kiadásban) ; Pannónia és Dá-
lia (u. o. 1895, a Szilágyi-féle Miilen. magy. tört.

1. kötetében); Pannóniai föliratok (a Corpus
Inscr. Latin. III. kötetében); Magyarország em-
lékszer maradványai a római korban (a Beöthy-
féle Müvé.szettört. I. kötetében) ; A Balaton kör-
nyéke a honfoglalás eltti idkben (a Lóczy-féle
Kalaton-monogratiában) ; Római kemlékek a
riléki mtizeumokban és egyéb helyeken (1914).

Szerkesztje (a IV. kötettói kezdve) Budapest Bé-
i/iségei-nek.

Kuzu, az erszényes róka (Trichosurus vulpe-
lula Kqvt.) ós a foltos kuszkusz más neve. L.

Erszhiyes róka és Kuszkusz.
Küathoaa, görög edény, 1. Cyathiis.

Kübekháza, nagyk. Torontál vmeg>'e török-

kanizsai j.-han. (1910) 1817 magyar és német lak.,

postahivatal, távbeszél. K.-t csak 1843. alapí-

tották s a legvirágzóbb telepes köz.'^ek közé
tartozik.

Httchenm., termé>zeti-ajzl nevek után Kü-
ihenmeister Friedrich (1. o.) nevének rövidítése.

Küchenmeister, Friedrich, német orvos és
zoológus, szül. Buchheiraban (Lausigk mellett)

1821 jan. 22., megh. Drezdában 1890 ápr. 13.,

ahol orvos volt. A bélférgek, fleg a galand-
férgek és trichinák tanulmányozásával szerzett
nagy érdemeket. Sokat foglalkozott a halottége-
tés Ügyével is. A gothai krematórium egyik fó-

alapítója volt. Nagyobb mvei : Versuche . d.

Metamorphose der Finnen u. Bandwürmer (Zlttau

18ó3) ; Entdeckung íi. d. Umwandlnng der sechs-
hakigen Brut gewisser BandwUrmer und Blasen-
würiner (u. o. 1853); Cher Cestoden im all-

^eraeinen u. die des Menschen insbesondere (u. o.

1853) ; Die in und an dem Körper des lebenden
Menschen vorkommenden Parasiten (14 táblá-
val. Leipzig 1855-56, 2. kiad, 2JÜm-nel, Leip-
zig 1878-79).
Küchm., tud. állatnevek után Küchenmeis-

ter Friotlrich (1. o.) nevének rövidítése.

Köcsök (török) a. m. kicsi. K. Ahmed (kis Ah-
med), A'. Aja-Szófia (kis Aja-Szóíla), egy dzsámi
neve Konstantináp<iIyban.

Kücsük Kainardzsi ( Kncsuk KaimtrdzsiJ,
1913 óta liutnániáhii/ tartozó falu Dol)rudz8ában

;

ismeretes azon békérl, amelyet 1774 júl. 21-

II. Katalin kötött a portával, amelyben ez utóbbi
lemondott a Dnyepr és Bug közti birtokairól, el-

ismerte a krimi és kubáni tatárok függetlenségét
és Oroszországnak protektorátusát Moldva ót
Oláhország fölött.

Kficsok Menderez (ókori Kaystros), folyó KLs
Ázsia Ny.-i részében Aidin vilajet szmimai szan-
dzsákságában ; ered a Boz-dagon s 96 km. hosszú
szép völgyén átfolyva, 40—50 m. széles torkolat-

tal a régi Efezustól nem messze, a Kus-Adasszin-
öbölbe ömlik.

Kticsük Szaid pasa, török államférfi, 1. Szaid.
Küddow (KüMe), a Netze 105 km. hosszú jobb-

oiilail mellékfulyója ; a ncu-stettiui tóhátságos
ered, Useh várossal szemben torkollik, Jastrow
felett 89 km.-nyiro tutajozható.

Kügelgen, 1. Gerhard von, német fest, szüL
Bacharachban 1772 febr. 6., megh. 1820márc27.
Kómában tanult, azután Münchenben,inajd 1795—
1805-ig Oroszországban élt, 1805. a drezdai müv.
akadémia tanái-a lett. Akadémikus jelleg egy-
házi és mitológiai képeinél becsesebbek Goeáe,
Herder, Wieland és más híres kortársainak kép-
másai.

2. K., Kari von, német fest, az elbbinek iker-

testvére, szül. Bacharachban 1772 febr. 6., megh.
1832 jan. 9. Testvérével együtt tanult és ment
Oroszorszíigba, hol K. udvari fest lett ós I. Sán-
dor cár megbízásából Ki'imbe és Finnországba
tett útjain sok rajzot és festményt készített.

3. K, Wilhelm von, német fest, K. 1. fla, szüL
Szent-Péterváron 1802 nov. 20., megh. 1867 máj.
25. Drezdában és Rómában tanult, 1827—30-ig
Oroszországban, azntán Drezdában és Bernbnrg-
ban élt. Festményeinél nevezetesebb Jugenderin-
nerungen eines altén .Mannes (Berlin 1870) c.

könyve, mely sok kiadásban igen elterjedt.

Kohl, GotthAird, német fest, szül. Lübeckbea
1850 nov. 28., megh. 1915 jan. F'estészeti tanul-

mányait a drezdai akadémián kezdte meg, majd
.Münchenben (Wilhelm Dieznél) Parisban és Hol-

landiában folytatta. Mvészetének kialakulására
hatással voltak a modern francia naturalisták ós
a régi hollandiak, különösen Pieter de Hosch és

Jan van der Meer. 1895 óta a genrefestés tanára
volt a drezdai mvészeti akadémián. .Müvei genre-
képek, tájak, építészeti festmények, templom-
intórieurök, szobák. A Szépmvé.szeti Mnzeun
modem képtárában két festménye látható : Köt
árvák. Az Augustus-híd Drezdában.
Kuhn, 1. Julitis, német gazda ós tanár, szüL

Pulsnitzban 1825 okt. 23., megh. Halléban 1910
ápr. 14. A gyakorlati gazdálkodásban 19 évet
töltött. Közben 1855—57ig a bonni és a lipcsei

egyetemeken végezte felsóbb tanulmányait. Már
gyakorló gazda korában fontos megfigyeléseket
és felfedezéseket tett a kultúrnövények betegsé-
geirl s ezeket önálló munkákban irta le ; 1862.
a hallei egyetemen a mezgazdasági twa^tT^**

1 tanára lett. Kiváló érdeme, hogy az egyeteoi
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gazdasági intézetét megalapította, felvirágoztatta

8 a mezgazdasági szakma tanításának az egye-

tem körébe való bevonását kivívta. Irodalmi m-
ködése felöleli a természettudományok s a mez-
gazdasági ismeretek legtöbb ágát. Pöbb müveibl
kiemelendk: Die Krankheiten der Kulturge-

wöchse etc (2. kiadás, Berlin 1859) ; Die zweck-
mássigste Emáhrnng des Rindviehs (jutalmazott

pályamunka, Dresden 1864, 12 kiadást ért;

magyarra Cserháti S. fordította ily cím alatt : A
szarvasmarha okszer táplálása, Budapest 1879)

;

Über das deutsche landwirtsch. Unterrichtswesen

;

Das Stúdium der Landwirthschaft an der Uni-

versitát Halle (1888) ; Der Versuchsfeld des land-

wlrthsch. Instituts der Universitat (u. o. 1901).

V. ö. WohÜmann u. Holdefteisz, Jul. Kühn, sein

Lében und Wirken (Boriin).

2. K., Ludmig, német fest és rózkarcoló, szül.

Nürnbergben 1859 ápr, 24. A müncheni festészeti

akadémiát látogatta, hol Raab és Löfftz voltak

mesterei. Nevezetesebb festményei : Az anya ked-
venc dala ; Virágvasárnapján stb. Rézkarcaival
néha eredeti rajzait, de leggyakrabban mások (pl.

Prans Hals, Rembrandt, Tizian, Terborch, Gábriel

Max, Walther Pirle stb.) alkotásait reprodukálja.

Khne Ede, gyáros, szül. 1839. Hamburgban,
megh. 1903 dec. 13. Mosonban. Atyja egyik ala-

pítójavolta Bochumer Vérein nev világhír acél-

gyárnak. K. 1862. vezetje lett a mosoni Pabst
és Krauss cég gépjavító mhelyének, melyet ké-

sbb gazdasági gépgyárrá fejlesztett s mely
1869-töl kezdve K. tulajdona lett. A gyárban,
mely idvel a legkiválóbbak közé emelkedett,
állandóan több száz munkás dolgozik s vetgópei,
ekéi, rostál Európa keleti és déli államaiba is

nagy kivitelnek örvendenek. K. 1895. cégtársául
fogadta ílát Károlyt (szül. 1869 okt. 2., megh.
1912 okt. 15. Mosonban) ; 1908 óta a gyár rész-

Tónytársaság.
Kúhne, 1. Aitgust (írói nevén Johannes von

DeumU), német regényíró, szül. Herfordban 1829
Bov. 29., megh. Wiesbadenben 1883 ápr. 16.

Porosz testörségi tüzértiszt volt 1848—1875-ig,

róeztvett az osztrák (1866) ós francia (1870—71)
hadjáratban ós mint alezredes vonult nyuga-
lomba. Az irodalomban 1864 óta szerepelt. Fbb
müvei : Eine grosso Dame (1873, magyarra ford.

Bérezi öjTila : A nagyvilági hölgy, 1874) ; Der
Spielprofessor (1874) ; Auf schiefer Ebene (1880)

;

Nadina(1881); Gráf Rübezahl (1882); Ein Manu
(1883, ugyanezen évben magyarul is : Egy féiHu,

Relle Iván ford.) ; Der Kommandant (1884) ; Der
tolle Báron (1887); Bunte Bilder (1891); Skizzon
auB dem Feldzuge von 1866 (1868).

2. K., Ferdinánd Gustav, német regényíró ós

kritikus.szül. Magdeburgban 1806 dec. 27., megh.
Drezdában 1888 ápr. 22. A bölcsészeti doktorátus
elnyerése után újságíró, majd szerkeszt lett és az
JfjúNémetországegyik jelentékeny szoropIjo.Mü-
eiben eleinte a romanticizmuanak hódolt, késbbi
kiforrottabb alkotá.saiban már némi tendencia is

mutatkozik. A magyar származású Beck Károly-
nak ^yik fölfedezje és pártfogója volt. Novezoto-
sobb mvei: Qedichte (1831); Eme Quarantalne
lm Irrenhause (1835); Weibliche und mánnllche
Charaktore (1838); Mein Kamerái in Boriin

(1843) ; Die Freimaurer (1865) ; Die Verschwö-
rung V. Dublin (dráma, 1856); Schillers Deme-
trius, fortgesetzt (1859) ; Gesammelte Schriften

I—Vll. (1862-67).
3. E., Moritz, porosz tábornok és katonai író,

szül. Magdeburgban 1835 jan. 26., megh. 1900
márc. 12. Mint vezérkari tiszt részt vett az 1866.
és az 1870—1871-iki hadjáratokban. Fmve:
Kritischeund unkritische Wanderungen über die

Gefechtsfelder der preussischen Armeen in Böh-
men 1866 (3. és 4. kiadás Berlin 1888—1898, 5
füzet).

4. K., Wühelm, német fiziológus, szül. Ham-
burgban 1837 márc. 28., megh. Heidelbergben

1900 jún. 10. 1868 ban Amsterdamban, 1871-t/jl

haláláig Heldelbergben volt a fiziológia tanára.

K. sok élettani vizsgálatot végzett az izmok, ide-

gek, a táplálkozás és anyagcsere élettanában;

dolgozott a fehérje-emésztésrl, az aibumózokról
és peptonokról, a színérzésrl nevezetes felfede-

zéseket is tett. Pöbb mvei : Lehrbuch der phy-

siologischen Chemie (Leipzig 1866—68); a Her-

mann-fóle Handbuch der Physiologie-bon Fick- és

Heringgel : Die Physiologie des Gesichtssinnes

(1879). 1883-tól C. Volttal kiadta a Zeitschrift für

Biologie cím folyóiratot.

Khnenxann, Eugen, német irodalomtörténés/

és filozófus, szül. Hannoverben 1868 júl. 28. 1906
óta Boroszlóban fiskolai tanár, 1908,09 telén

mint cseretanár az ószakamerikai cambridgoi

Harvard-egyetemen tartott eladásokat. Müvei

:

Herders Persönlichkeit (1893) ; Kants und Schil-

lers Begründung der Ásthetik (1895) ; Herders
Lében (1895); Grundlehren der Philosophie(1899)

:

SchUler (1905).

Kühner, Baphael, német klasszikus filológus és

pedagógus, szül. Gothában 1802 márc 22., megh.
Hannoverben 1878 ápr. 16. 1825—63-ig a hanno-
veri líceumban tanár és igazgató. Fmvei : Aus-

führliche Grammatik der griechischen Sprache
(Hannover 1834-35, 2 köt., 3-ik kiadását Blass és

Gerth dolgozták át 1890-92; 1898-1904); Ausfhr-
liche Grammatik der latoinischen Sprache (u. o.

1877—79, 2 köt., 2-ik kiadása Holzweissigtl é.<

Stegmanntól 1912. folyamatban). Kiadta Cicero

Tusculanae disputationes-ét (Jena 1829, 5. kiad.,

Hannover 1874) ; Xenophon Memorabiliáját latin

kommentárral (Gotha 1841, 2. kiad., 1858), né-

mettel (Leipzig 1862, 6. kiad. 1902); Xenophon
Anabasisát (Gotha 1852).

Kühnit (.íksr.), 1. Berzeliit.

Ktikemez, kisk. Sáros vm. girnlti j.-ban, (laioi

391 tót és cigány lak.: postaügynökség, u. t.

Girált.

Kükenthal, IVilly, német zoológus ós utazó,

szül. Woissenfolsbcn 1861 aus. 4. 1898 óta a bo-

roszlói egyetemen a zoológia és az összehason-

lító anatómia tanára. 1883. és 1885-ben beutazta

Norvégia Ny.-i partvidékolt és a bergoni múzeum-
ban dolgozott, 1886. Tromsbl els sarkvidéki

útjára indult. 1889-ben a brémai földrajzi társa-

ság megbízásából még egy sarkvidéki utazást

tett. 1894-ben zoológiai ós etnográfiai szemi>ont-

bót átkutatta a maláji szigottongert, különösen

ptHlig a Molukki-szigetoket. Fbb müvei : For-

schungsroise in das europiilsche Elsmoor (Bromon
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1890): Porschungsreise in don Molnkken und
Borneo (Prankfnrt 1896) ; liOitfadon für das zoolo-

jíischo Praktikum (u. o. 1898. újabb kiad. 1908).

Kej'éb múvei az Abhandl. d. Senekonberg-Go-

<ollschaft-ban ée Sievors Alig. Landerkundo-bon
jo|pnt«>k meg.
Kükeros (aOr.), a kikirics (1. Colchicum) és a

kököm^in (1. Anémone)- Sái^ K., 1. Primula.
Kkléa, 1. Vedlés.

Kfikörcs (bOt.), 1. Primula.
Kököllei János, krónikairó, családi neve : Tót-

^iolymosi Avrái János, nemes Apród Miklós íla.

Atyja javaiból kiesve, a királyi nagy kancellária

íródeákja lett, s itt Ug>'e6ségével, szorgalmával

megszerezte a király kegyét ; visszanyerte Tó^
.Sólymos (Túlcselmes puszta Sáros vm.) birtokát

is. 135ó-i)en ktiküllel fóeeperes lett, 1.363—80-ig
az e6zter;;(>mi én>eknek lelkiekben és ideiglene-

sekben helytartója. Még 1395 körül írta össze

Nagy Lajos király vLselt dolgait uralkodása kez-

detétl egéez végiéig, sót az ország történetét

azon túl Is 1.386-ig. Hü és megbízható korirata

az Anjou-kor elsrangú történelmi kútforrása.

Mve Turóczi Krónikájának 111. könyvébe van
iktatva s legújabban Mát>'ás Flórián adta ki a

Fontes Domestici c. gj-üjteményben. Magyarul
megjelent a Középkori krónikások e. vállalatban.

V. ö. Századok, 1893. évf.

Kküll. Krdély két nagyobb folyója, a Maros
í>aloldali mellékvizei. 1. A Siagy-K. a K.-Fömozö
liegyen ered a Görgényi-havasokban, Udvarhely
vmegje É.-i részében, a Sika<z6 felvétele után

Bikafalváig lassan táguló völgyben DDNy.-nak,
azután Ny.-nak foljik, Segesvárt, Erzsébetvárost

éa Medgj'est érinti ; Kis- és N'agy-K. vármegje
közt ez a folyó a határ, majd Alsó-Fehér várme-
gyébe ér\'e, Mihál>*falva mellett torkollik. Hossza

190 km., esése 740 m., vízkörnyéke 5800 km'.
Nevezetesebb mellékvizei balfelói az Erked és

Viaa, jobbfelöl a Fejérnyikó, Gagj' és Kis-K. —
2. A Kis-K. a Nagj - K. forrásaltöl kissé É.-ra, a
Feleszilása hegj'en ered a Görgényi-havasokban,
I)Ny-i irányban folyik, Szovátánál Maros-Torda,
Kiskendnél pedig Kis-K. vm.-be ér és Balázsfal-

vánál a Nagy-K.-be ömlik. Hossza 144 km., esése

700 m., >izkömyéke 2300 km«, mellékvize a Ko-
rond és Küsmöd.
Kököllöalmás (azeltt : Szász-Kis-Almás),

kiák. Kis-Kükülló vm. erzsébetvárosi j.-ban, (wio)

833 oláh és magyar lak.; a. p. ErzBébetváros,

u. t Fx-zol.

KükUddombó (azeltt : DombJ, kisk. Kis-

Kükülló vm. dicsószentmártoni j.-ban, (loio) 1001
magyar és oláh lak. : vasútállomás, a. p. Dics-
szentmárton, u. t. Ádámos.

KtikfiUfajsz, Usk. Kis-KUkailö vm. hosszú-

aszói j.-ban, (1910) 875 oláh lak.; u. p. és n. t.

Zsidve.

KfikftUiklód (azeltt: Kis-Iklód). kisk. Kis-

KtUtüll vm, hosszúaszúi j.-ban, (1910) 538 oláh

lak. ; u. p. Szancsal, u. t. Halázsfalva.

Kiikúlli nyelTJáráB, a többi királyhágóntúli
nyelvjárástól (1. Nyelvjárás) c^ak az különbözt<^ti

meg, hogy nemcsak az é helyett ejt nyílt e-t s az
helyett nyílt a-t, hanem az ö helyett Is nyiit cb

magánhaíigzót, ugyanazt, melyet pl. a francia ejt,

csakhogy orrhanggal, az un névelben. Neveao-
tes továbbá e nyelvjáírásban az ajakhangú illflü-

kcdés hiánya : ökrek, fhez, sütett.

KükllkeménTialva, kisk. Udvarhely vm.
udvarhelyi j.-ban. iti^io) 591 magyar lak.; u. p.

Zetelaka, u. t. Székolyudvarholy.

Ktiküllkrös (azeltt : Köiös). nag^k. Kis-

Kükülló vmogye erzsébetvárosi j.-ban, (i»io) 1103
oláh és német lak. ; u. p. és u. t Darlacz.

Kükúllközi hegysor, a Kis- és Nagy-Küküll
közti (i(>nib<^k helytelen neve, mert ezek csak az

erdélyi medence halmai.

Ktikülllonka (azeltt: Lunka), kisk. Kis-

Küküllö vm. hosszúaszói j.-ban, (1910) 540 oláh

lak. : u. p. Hosszúa.szó, u. t. Mikeszásza.

Köküllmagyarós (azeltt : Szászmagyarós),
kisk. Kis-Kükülló vm. erz.sébetvárosi j.-ban, (1910)

577 német lak. ; u. p. és u. t. Szásznádas.

Kakúllmenti bor. Az erdély-küküllmenti
borvidék Nagy- és Kis-Küklill vmegyékre terjed

ki. E vidéken igen jó fehér bor terem, jó évek-

ben asszu is, vörös bort azonban csak keveset

termelnek. F szllöfajták : járdovány, leányka,

király, hóvíz, kövér és furmint, amit Erdélyben
somnak, a szá.szok Schmiegernek neveznek, mint
régiek, — rizling, tramini, carbanet és rulándi,

mint újabban behozottak míveltetnek.

Küküllpócsfalva (azeltt: Pocs/h /ra^, kisk.

Kis-Küküll vm. diesszentmártoni j.-ban, (1910)

484 magj-ar és oláh lak. ; u. p. Abosfalva-Vámos-
gáifalva, u. t. Dicsszentmárton.
Ktiküllsárd (azeltt: Sárd), kisk. Kis-Kü-

küllö vm. erzsébetvárosi j.-ban, (1910) 574 oláh ós

magyar lak. ; u. p. és u. t. Héjjasfalva.

Küküllsoljmos (azeltt : Oláhsolymos), kisk.

Kis Küküllö vm. erzsébetvárosi j.-ban, ü9io) 714
oláh lak. : u. p. és u. t. Kóródszentraárton.

Ktiküllszéplak, kisk. Kis-Küküll vm. dies-

szentmártoni j.-ban, (1910) 932 magyar és oláh

lak. : postaügynökség, távbeszél.
KükülI6vár(Kockelburg),nagyk, Kis-Küküllö

vm. diesszentmártoni j.-ban, (isio) 1767 oláh és

mag>'ar lak. ; vasúti állomással, postahivatallal

és éiénk vásárokkal. L. még Kis-Küküüö vm.
története.

Külbiztositás. A tzbiztosítások érvénye ren-

desen bizonyos helyhez v. helységhez van kötve.

Hogy azonban a biztosított ne legyen kénytelen

az esetleges helység- v. helyváltoztatásokat beje-

lenteni, a biztosítók külön megállapodás alapján

megengedik, hogj- a biztosítás érvénye a rendes

megrzési helyen kívül is érvényben legyen. F-
leg dívik ez a mezgazdasági átalány- (törzs-)

biztosításnál. L. Biztosítás.

Küldöttség (lat. deputatio), testület, társulat,

gylés által saját kebelébl egyes közös érdekek

képvLseltetésének megbízásával menesztett ta-

goknak összessége. A latin deputatio szót választ]

mány értelmében is használják.

Küldvény (ol. rimessa), az a külföldi váltó,

amelyet valaki a tzsdén aisért vásárol, hogy kül-

földi hitelezjét pénzküldés helyett az ilyen váltó

elküldosóvel íizeese. Küldvényezni v. remittálni

annyit tesz, mint valakinek más által kizetend
váltót adni birtokába. A küldvényezésnek igen

nagy fontossága van a nemzetközi kereskedelem-
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ben, amennyiben az áruk forgalma folytán elál-

lott tartozásokat és követeléseket ez úton egyenlí-

tik ki. Pl. Budapest kap Manchesterbl szövött áru-

kat ; ha az ekként keletkezett tartozást Budapest

úgy egyenlíti ki, hogy valamelyik budapesti bank-

tól Manchesterben fizetend váltót vásárol s ezt

hitelezjének elküldi : akkor Budapest küldvénye-

zett Manchesternek ; a szóban forgó váltó Buda-
pestnek is, hitelezjének is K.-e, a müvelet pedig

küldvónyezós lesz. A K.-nek vételével és eladá-

sával foglalkozó ügyleteket K.-iigyleteknék ne-

vezzük. L. még VáUó.
Küldvény-számla (ném. Rimessen-Konto),

az a számla, amelynek tartozási oldalára írják a
beérkez vagy a leszámítolt váltókUldvény
névértékét. Az egyes küldvények beszedése al-

kalmával névértékben (vagyis teljes értékben)

elismerik a K.-t. Ugyanezt az eljárást követik a
küldvények leszarnitoltatás a, illetve viszontleszá-

mítoltatása alkalmával. A mérleg aktívái között

ott találjuk a K. tartozik-egyenlegét, amelynek
össze kell vágnia a valóságos váltókószlet össze-

gével. L. még Váltószámía, Váliókatnaiszámla,
Viszontleszámítolt váltók számlája.
Külélsköd vagy epifita, ektoparazita (növ.),

a gazdanövény testének felületén marad és an-

nak felületén kifejlesztett testébl, a micéliumból
egyes ágakat mint szívókat (haustoriumokat)

bocsát a gazdanövény testébe, mint pl. a liszt-

harmat. A virágos élsködk legnagyobb része is

K.-kónt viselkedik. L. Élsköd növények.
Eülesély (ang. outsider), gyakran használt

turfkifejezés, amelyet a futásokban résztvev
lovak esélyeinek az elbírálásánál használnak.
K.-lyel bíró lovak azok, amelyeknek az elz ered-

mények alapján nincsen emminens esélyük. Az
ilyen lovak esetleges gyzelme jelont rendszerint

nagy totalizatr-osztalékot.

Külföld, államjogi értelemben ellentéte a bel-

földnek. Az állam területéhez nem tartozó terület

az illet államra nézve K.
Külföldi Viktor, szociáldemokrata agitátor, a

Népszava c. szociáldemokrata lap megalapítója,
sztü. 1844. Württemborgben, megh. 1894 márc. 5.

Budapesten. A családi neve Mayer-Rubcsics
Jakab volt. Kétesztonds korában hozták Magyar-
országba. 1870-ben megindította az Általános
Munkás-Ujság c. szociáldemokrata hetilapot, mely
azonban a 17. számmal megsznt. Egyik fvád-
lottja volt a budapesti Mtlenségi pernek (1. o.),

melyben fehmentették. Részt vett 1873. a mim-
káspárt megalapításában, a szociáldemokrattik
lapjának, a Munkás Heti-Ki'ónikának a szerkesz-

tésében ; majd párttaktikai kérdések miatt a pár-

ton belül ellenzéket teremtett és 1877 máj. megin-
dította a Népszavát. A szocialisták két lapja 1880.
egyesült, egy darabig a Népszava címen megje-
len lapot K. szerkesztette, de nemsokára vissza-

vonult a szociáldemokrata pártélettl. Több szo-

ciali.sta agitációs füzetet írt.

Külföldiek : idegen állam polgárai. Minthogy
Horvát-Szlavonország nem külföld, azok, akiknek
ez országokban van községi illetségük, nem K.
Bosznia- Hercogovinának állami hovátartozósága
egyelre nincs megállapítva, sem Ausztria, som
Magyarország államterületéhez nem csatoltatott,

de minthogy Bosznia-Hercegovina nem idegen
állam, az ottani tartományi illetség egyéneket
külföldieknek tekinteni nem lehet. Ausztria reánk
nézve külföld, állampolgárai K., bár egyes vonat-
kozásban a többi K.-nél kedvezbb elbánásban ré-

szesülnek. A modern jogfejldés általános elve
szerint a magánjogok ós az ipari jogosítványok
tekintetében belföldi és K. közt általában nincs kü-

lönbség. A közjogi jogosítványok elleniben (válasz-

tói jog, választhatóságjközhivatalviselési képesség
stb.) a belföldieknek vannak fentartva, aminthogy
a védkötelezettséget is csak belföldiek tartoznak
teljesíteni. Államrendészeti szempontból a kül-

földiek ittlakása bizonyos korlátozá.snak van alá-

vetve, amennyiben az 1903. V. t.-c. szerint er-

kölcsi eléletüket s azt, hogy családjukat tartósan

fentartani képesek, igazolni tartoznak, ellenkez
esetben kényszer útján eltávolítandók. A K., ha
bntett miatt elitéltetnek, egyúttal az országból

való kiutasításra is ítélhetk.

Külföldiek házassága. Ha külföldi Magyaror-
szágon akar házasságot kötni, tartozik kimutatni,

hogy házassága hazájának törvényei szerint aka-
dályba nem ütközik. Az igazságügyminiszter en-

nek kimutatása alól felmentést adhat (1894.

XXXI. t.-c. 113. §). Ami a külföldiek házasságá-
nak akadályait, valamint a házasság érvényessé-
gét illeti, az az általános szabály, hogy azt a
külföldi saját hazájának törvényei szerint kell

megítélni (108., 109. és 111. §). \^. még Hágai
nemzetközi magánjogi konferenciák.
Külföldiek letelepedése, 1. Bevándorlás.
Külföldieknek Magyarországon lakhatása,

1. Bevándorlás.
Külföldiek nyilvántartása magasabb állami

érdek lévén, hazánkban az 1903. V. t.-c. a beje-

lentés kötelezettségét a külföldiekre nézve is ki-

terjesztette, még pedig az ország egész területére.

Eszerint minden külföldi, aki Magyarország va-

lamely községében megszáll, úgy érkezésekor,

mint távozása alkalmával a szállást adó által 24
óra alatt bejelentend. A mulasztót súlyos p<hiz-

búntetés.sel sújtja a rendri hatóság. A bejelen-

tési lapok alapján azután a helyi hatóságok nyil-

vántartást kötelesek vezetni. Az áUandó tartóz-

kodáshoz külön lakhatási engedély szükséges. Az
aggályos külföldieket a rendrség felügyelet alá

helyezheti, indokolt esotben pedig kiutasíthatja.

A kiutasítási esetek ugyancsak belekerülnek a
nyilvántartásba. A települést két év után kérhe-
tik, a honosítást pedig csak öt év után nyerhetik
el azok a külföldiek, akik a fentemlített törvény
rendelkezéseinek elegnt tettek.

Külföldiek váltóképessége váltótörvényünk
szerint annak az oi-szágnak törvénye szerint íté-

lend meg, melyhez a külföldi mint alattvaló

tartozik. Ha a külföldi a vált<3kötelezett3éget bel-

földön vállalta el, abban az esetben is felels, ha
a belföldi törvény szerint váltóképes, bár hazája
törvénye szerint nem az.

Külföldi fanemek megtelepítésével és meg-
honosítiisával Európa majdnem minden államá-
ban kísérleteznek úgy az erre hivatott erdészeti

kísérleti intézetek, mint számos gazdagság. Arány-
lag kevés azonban még az a külföldi fafaj, amely-
nek megtelepítése gazdasági jelentst^get nyert
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volna. Uyoineic legssebb példáját nálank az

Bszak-Amertkából átszámuumtt akác nyújtja,

amely AlfOldttnkön teljeam meghonosodott. Ki-

yflloesaka Fraxinu.s amerkana, a Jaglans nigra,

az Aoer negundo. a rlunipcros vlrginíana és a

Pínus strobos emlitou<lök. miut uly fajok, me-
lyek megidepítéee sikerrl járt. L. a Fa cikknél

a ktUföldi saorfák siíiieB tábláját.

KöUöldi itálet eUsmer^ae, 1. ItéUt.

Koliöldi ítélet érvényessége, 1. Ítélet.

Külildi Ítélet joghatálya, 1. ítélet és Ktíl-

nUi itt'U-t r-ynlitijtása.

Koliöldi Ítélet végrehajtása, polgári birúsafri

itoletro nóíve 1. Végrehajtat. Büntet ügyben
kiilf'ildi bíróság Ítéletét a magyar állam terUle-

t.n nem lehet végrehajtani.

Knlíöldi kézbesítés, L Hágai nemzetközi ma-
konferenciák.
Idi ló. a Magyarország területén általá-

ii>> en t-nyü versenyszabályok szorint az, amelyet
Horópa bármelyik államában az ottani verseny-
~"» ''vik belföldinek minsítenek. A K. addig

!o vei-sonyben nem indulhat, míg mind-
......vul a külíúldi igazolványokat, amelyek aló
korát, nemét, sztonazását, színét és minden
eiryes ktUönös jelét, melyekrl az felismerhet,

tartalmazzák, az illet versenyegyesület bejelen-

tési hivatalánál nem deponálják. A viszonossági

egyezmény folytán kivétetnek e szabály alól azok
a németországi vagy külföldrl Németországba
l)Ovitt lovak, melyek a berlini ünion-Club lajstro-

maiba, mint versenybon már indultak, be vannak
iktatva.

Koliöldi részvénytársaságok, ha üzletüket

Mag^'arorszá^ban tiókintézet v. ügynökség által

saját cégilk alatt fol>-tatni akarják, cégüket ná-

lunk is tojegycztetni tartoznak, kötelesek továbbá
a keresk. törvénynek reájok felállított rendelke-

zéseit megtartani, jelesül a belföldi üzletrl külön
kitoyveket vezetni. Ugyanez áll a külföldi szövet-

kezetekre is. A külföldi biztosító társaságokra

nézve ezenkívül kereskedelmi törvényünk még
külön raegszoritó rendelkezéseket tartalmaz.

Külföldi váltó. Külföldön kiállított váltók lé-

nyeges kellékei annak a helynek tör\ énye szerint

ítilmiinir meg, ahol a váltónyilatkozat keletkezett

(loenB ragit actum), de belföldiek közt külföldön

fceletícezett váltónyilatkozatok érvényesek, habár
oaak a belföldi torvénynek felelnek meg. A K. f-
ként a nemzetközi forgalomttan. mint fizetési

eo^öz, a pénzküldemény helyettesítésére szol-

gát A keresked, akiiiek külföldön fizetnie kel-

lene, a tzsdén vásí^l olyan váltót, amilyet
abban az országban kell kifizetni, ahol hitelezje

lakik 8 ezt küldi el hitelezjének fizetés helyett

(1. KUdvény). Minthogy ennek folytán a tzsdén
a IL-k, 6. n. rimesszák, devizák, küldvények után
karadet van, azoknak árfolyamak alakul (váltó-

T. devizaárfolyam), amely a kereslet és kínálat

viBMiiyai szerint ingadozik, de rendszerint a pénz
^küldésének valor^os költségeit meg nem ha-

ladja. Váltóarbitráz.-< (váltó- v. dovizakémlés) az a
banlcárí üzlet, amellyel a bankár a fizetési célra

alkalmas váltók olyan beszerzésérl gondoskodik,
esetleg nem a fizetés helyáre tettAb, de az ottani

váltópiacon értékesitlietö olyan váltók m^véte-

lévol. ami mollott a tartozás kiegyenlítése a leg-

olcsóbb.

Kttliöldí váltó kémléee (deviza-arbitrázs).

1. Külföldi váltó.

Külildi váltók számlája ulet-iza-számla).

A vett és eladott külföldi váltók nyilvántart^

sara, ill. az árfolyamokon és kamatokon elért

nyereség v. veszteség megállapítására vezetik a
külföldi váltók számláját. A külföldi váltók el-

könj-yelésénél a felmerül kamatot, vagy disz-

kontot nem célszer külön számlára könyvelni —
mint a belföldi váltóknál — mert a külföldi vál-

tók értékének >riayÁ|p<tá«AnAl elforduló kamat-
V. diszkont-összegek pn.sztán az árfolyamot kom-
penzálják és így nagyságuk az árfolyam jegyzési

módjától fülig-

Kolloidon elkövetett bncselekmények. A
magyar btkv szorint : a) Alapelv a területiség

elve, amely a btkv. 5. g-ában nyer kifejezést,

amely szerint : a btkv hatálya a magyar állam

egész területére terjed ki (Horvát- és Sziavon-

országok kivételével) : az ezen a területen akár

magyar honosok, akar külföldiek által elkövetett

büntettek és vétségek a magyar btkv határozatai

szerint büntettetnek ; h) a magyar btkv szerint

büntetend az a magyar honos is, aki az abban
meghatározott valamely büntettet vagy vétséget

külföldön követ el ; c) a külföldi, aki külföldön

követ el bntettet vagy vétséget, a magyar btk\-.

szerint csak akkor büntetend, ha kiadatásának

helye nincs és az igazságügyminíszter a bnvádi
eljárás megindítását elrendeli ; d) külföldön elkö-

vetett bntett v. vétség miatt bnvádi eljárásnak

nincs helye, ha az elkövetett cselekmény a ma-
gyar törvény v. az elkövetés helyének törvénye

szerint nem büntethet, vagy azok egyike szerint

megsznt büntethet lenni, v. ha a büntetést az

illetékes külföldi hatóság elengedte : «>> ha az el-

követett bntettre v. vétségre az elkövetés helyé-

nek törvénye enyhébb büntetést állapít meg, mint

a magj'ar törvény, akkor az enyhébb törvényt

kell alkahnazni ; /) ha a bnös a külföldön reá ki-

szabott büntetést részben kiállotta, a büntetésnek

külföldön kiállott része a büntetésbe beszámí-

tandó. Ha a bnös a külföldön kiszabott büntetést

egészen kiállotta, akkor bnvádi eljárásnak helye

nem lehet, mert a büntetés kiállása által a cse-

lekmény megsznt büntethet lenni, de^) magyar
honos ellen, ha oly cselelanényt követett el, mely
miatt a magyartörvéuy szerint hivatalvesztés, v. a
politikai jogok gyakorlatának felfüggesztése van
megállapítva, e mellékbüntetések alkalmazása vé-

gett a bnvádi eljárás megindítandó akkor is, ha

külföldön büntetését kiállotta, vagj- azt a külföldi

hatóság elengedte ; h) bizonyos bncselekmények,

minthog>- a nemzet politikai s gazdászati életét

rendkíviil s közvetlenül érdeklik, feltétlenül s ki-

zárólag a magjar törvény szerint büntetendk és

pedig akkor is, ha azok miatt a bnös a külföldön

megbüntettetett ; ezek a következk : felst-arsértés,

htlenség, lázadás és magyar állampénztáraknál

fizetés gyanánt elfogadott pénzre s magjar köz-

hitelpapirokra vonatkozólag elkövetett pénzhami-

sítás, végül, de csak magyar honosra nézve, a

királysértés s a királyi ház tagjahiak megsértése

;

t> külföldön elkövetett kihágás nem büntetend.
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Ktiliöldön kötött házasságok. Ha magyar ál-

lampolgár külföldön köt házasságot, a házasság
alakilag órvónyos, föltéve, hogyha oly alakban
kötötték meg, amelybon a házasságkötés helyén
érvényes házasságot lehet kötni. így pl. alakilag

érvényes lesz az a házasság, amelyet magyar
állampolgár Ausztriában, Szerbiában stb. csupán
lelkész eltt köt, mert ezekben az országokban a
házasságkötésnek ez a formája vau megszabva.
Ugyanilyen szempont szerint kell megítélni a Hor-
vát-Szlavonországokban kötött házasságokat is.

A házasság anyagi érvényessége szempontjából
azonban mindegy, vájjon a házasságot Magyar-
országon V. külföldön kötötték. (L. Házassági j(^.)

A magyar állampolgártól külföldön (Ausztriában,

Németországban, Svájcban), ahol házasságot ki-

van kötni, tanúsítványt szoktak kivánni arról,

hogy házassága Magyarország törvényei szerint

nem ütközik akadályba. Ilyen tanúsítványt a
kihirdetést tanúsító bizonyítvány vagy felmentés
alapján az igazságügyminiszter ad.

Külképviselet, 1. Diplomata, Követek.
Külkereskedelem, I. Kereskedelem és Kivitel.
Küllene, kiköthely, 1. Klarema.
Küll, 1. Si geometriában némelyek így nevezik

a kör, illetleg gömb sugarát, azaz a kör, ille-

tleg a gömb valamely pontjának a középponttól
való távolságát.

2. jK"., a kocsikerék ama részei, melyek a kerék
agyát és talpát összekötik. Szívós és szilárd,

egészséges, görcstelen s egyenes rostszálú hasí-

tott fából készülnek. Legjobb anyagolí a hyckori,
kris, akác és tölgyfa. Keresztmetszetük tojás-

alakú, hogy forgás közben a levegnek minél ki-

sebb ellenállást nyújtsanak. Talpcsapjuk rende-
sen hengeres, de néha régi gall szokás szerint

prizmatikus is ; agycsapjuk mindig lapos prizma.A
K.-k összenyomásra és kihajlásra vannak igénybe
véve és együttesen a kocsi tengelye felé lapos
kúpszer boltozatot képeznek, minek folytán a
nagy oldalnyomásnak jobban ellentállanak, ami
rossz úton fképen teherkocsiknál fontos. Köny-
nyebb járómünél és gépkocsiknál a K.-k acéldrót-

ból készülnek és húzásra vannak igénybe véve.
Küll, 1. (Sitta caesia Mey. et Wolf., áiiat), az

Éneklk rendjébe tartozó madárfaj. Felül kékas-
szürke, alul fehér v. rozsdás, homlokán és szemei
fölött kissé fehéres ; a csr tövétl fekete sáv in-

dul, mely a szemen áthúzódva a nyak oldalára
terjed. Lábai rövidek, ersek ; ujjai ers, sarlós
körmökkel vannak ellátva ; három ujj elre, egy
liátra irányul. Csre ers. Hossza kb. li, szárnya
8-2—9, farka b—bb, csdje IG— 1'9 cm. Tojásai
fehér alapon rozsdásan permetezettek. Fészke
tág odú, melyet sárral annyira betapaszt, hogy
csak bebúvó lyuka marad. Közép- és Dél-Európá-
ban és Ázsia egyrészén honos. Hazánkban min-
denütt közönséges. Rovarpusztító, ezért hasznos.

2. K. fCoiopíes, illat), a Harkályfélék (1. o.) csa-
ládjába tartozó madámom. Araerikában honos és
mintegy 40 faja ismeretes. Az idetartozó fajok
csre vékony, lapos ós hajlott. Legismertebbek

:

az arany-K. (Golaptes auráim L.), a réz-K. (G.
mexicamis Iwains), a lármás K. (C. formihivo-
ru8 Iwains), a mezei K. (G. campestris Vieill.)és

a vöröafejü K. (a erythrocephalus L.).

3. K. (Qobio Cuv., áiut), a Pontyfélék család-
jába tartozó halnem. Pikkelyei meglehets na-
gyok, oldalvonala élesen látható, szája alsóállásü

és a szájsarokból ered két hosszú bajuszszállal
ellátott

;
garatfogai horgosán hajlók. Két faja is-

meretes. A folyami v. fenékjáró K. (Gobio flu-
viatilis Flem.), teste nyúlánk, farka oldalt össze-
nyomott, háta szürkés, zöldessárgába hajló, feke-

tén pettyezve, oldalain ezüstöskék, oldalvonalán
fekete foltokkal. 10—15 cm. hosszú. Egész Euró-
pában, kivéve az északi és legdélibb vidékeket, a-

folyókban mindenütt honos; jóíz húsa miatt
nagyban halásszák. ívási ideje tavasszal van.
A felpillantó K. (Gobius uranoscopus Ag.) teste-

még karcsúbb ós színe is sokkal világosabb, mint
az elbbié. Hos.sza 10 cm. A Duna és Dnyesztr
vízkömyékén fordul el.
Küll, kisk. Sopron vm. soproni j.-ban, (i9io)

558 német lak. ; u. p. és u. t. Sopronkeresztúr.

Külld (azeltt : Kollút), nagyk. Bács-Bodrog-
vm. zombori j.-ban, (loio) 2529 német lak. ; vasút-
állomás, postahivatal, u. t. Bezdán.
KüUdi vár, a mai Külld (elbb Kollut) he-

lyén állott Bács-Bodrog vármegyében. 1482-ben a
Geszthy-családé volt. 1529-ben Zápolya János egy
darabig itt táborozott. 1541-ben a t<)rök hatal-

mába jutott. Romjait ma Békavárnak hívják.

Kllnyök (AUat), a tengeri csillagok régi, el-

avult rossz neve. L. Tengeri csillagok.

KllTojt (növ.), 1. Erujeron.
KüUydi vár a. m. Juillödi vár (1. o.).

Külmérték. Fövenytorlatokban, folyammed-
rekben, különösen görgetegekben, torlaszhegyek-

ben V. elhagyott gorcokban található ásványokra,
valamint szemes vasércre és gyepi vaskre néz\'e

a bányamívolési engedély (bányaadományozás>
nem bányamérték (1. o.), hanem K. kijelölése útján

történik. Egy K. 32,000 négyszögölnyi térmér-

ték (mint maximum) és mélységben rendszerint

csak az alatta lev ktömegig terjed. Éppen
azért, minthogy nem a föld belsejébe hatol, neve-
zilí K.-nek. A K. nem tárgya a bányatelekkönyvi
bejegyzésnek. L. BánijajogosÜvány.

Külmisszió, 1. Hitierjesztés.

Különadó, átmeneti, pl. háborúokozta szük-

ségletek fedezésére kivetett adó, mely lehet akár
egészen önálló adónem, akár a létez adóknak
bizonyos pótléka.

Különalakuság, 1. Heteromorfizmus.
Különáram. Indukciós áram, s akkor keletke-

zik, ha egy áramkört nyitunk vagy zárunk, még:
pedig abban az illet áramkörben. Áramzáráskor
a képzdött külön (extra-) áram ellenkez irány-

ban kering, pl. egy dróttekorcsben, mint az öt lé-

tesít elsd (primer) áram. Áramnyitáskor, vagyis

mogszakítiiskor, ellenben a különáram ugyanazon
irányban keringene, mint az eredeti áram ; de
minthogy a vezeték meg van szakítva, nyitási

áram ugyan nem jöhet létre, de megvan az
elektromotoros ereje, mely bizonyos körülmények
között áramlást idézne el.
Külön bíróság, a rendes bíróságok szerveze-

tén (1. Birói szervezet) kívül álló bíróságok a
személyek v. ügyek bizonyos csoportjára, ilyen

a fudvarnagyi bíróság, a tzsdebíróság, a man-
kásbiztositási választott bíróság stb.



Különbözet KUlOnJocok

Kfllftnb&set (lat. differentia), a tAsedei Qzle-

letdc leezámolásáiiál a leszámoló-iroda által az

ogyes &deti felek javára. 111. hátrányára kimu-

tatott CsBxeg. Eb összegek beszedéséi ée kiflzetó-

áét nálnnk a Budapesti Oiró- és Pénztár-Egylet

r. t. vezetése alatt áUó leezámoló-iroda véf^i.

A kttlöuböaetl Összegek a tlzetönapon d. e. 9— 11

óra lUiaött fizetendk be a loszámolö-lrodánál,

amely azok kifizetését déli ^j^Vi ós 1 óra közt

eszközli. — L. még Különbség.
Különbözeti tanok, 1. Szimbolika.
Különbözeti tariiák, I. Differenciális tarifák

és Díjtétd.
Különbözeti ügylet, a kereskedelmi vételnek

OkZ a neme, molyaél a szerzd felek szándéka
nem az árúk valóságos szállítására irányul, ha-

ntim már elzetesen megállapodnak abban, hogy
• s ni^)ján csak az a különbség tórittes-

amely a vétel napjának és a lebonyoli-

uak árfolyamai között mutatkozik. (L.

s Beport.) A K.-nél a vevó mindig ár-

• nit'iKt" ii-'-sre számít, á la hausse spekulál, azaz

a vevó haussier ; az eladó ellenben áresésre, azaz

á la baisse spekulál. A K. egyik fajtája a díj-

ügylet (1. Prémiumügylet). Minthogy a K.-ek nem
a termelés és fogyaffitás érdekeit szolgálják, ha-

nem pusztán üzérkedés céljából köttetnek, s az
ir >iii uiást a tzsdejáték érdekében mestei-sége-

iyásolják, mind élénkebben nyilvánul

ivánság korlátozásuk iránt, amit a leg-

újabb idk tózsdereform-javaslatai törekszenek

iá megvalósítani. Nálunk .Magyarországon külö-

nösen az i^áriusok panaszkodnak amiatt, hogy
a tzsdei K.-ek a gabonaárak alakulására kedve-

zién hatást £r>akorolnak.

Különbözeti üzlet (differencia-üzlet), 1. JQií-

'•iiiÍHj:rtl ügylet.

Különbözeti vámok (differenciális vámok),
általában az oly vámok, amelyek az árúkat bi-

zonyos körülmények között a rendestl eltér
(különböz) alacsonyabb vagy esetleg magasabb
vámtételekkel terhelik. A különbözeti vámked-
vezmények legg>*akoribb célja bizonyos behoza-

tali útvonalak (pl. tengeri kiköt, a határ bizo-

nyos pontjain át vezet utak) árúforgalmának
mesterséges fejlesztése, rendszerint a külföldi

közvetitkereskedelem kiküszöbölése végett. Az
ily különbözeti vámkedvezmények lényege tiz,

hogy az illet kedvezményezett útvonalon át

szállított árúk vámtételei a rendes vámtételeknél

mérsékeltebbek. Egyes államok, így Franciaor-

szág, különbözeti vámkedvezményeket adnak a
saját gyarmataikból szállított árúkra nézve. A
nemzeti kereskedelem elmozdítását célozzák

azok a különbözeti vámok Ls, amelyek az idegen

lobogó alatt (stirtaxe de pavillon), továbbá az
onrópai kiköt közvetítésével szállított tengeren-

túli árúkat (surtaxe d'entrepöt) a rendes vám-
tételeknél súlyosabb vámokkal terhelik. A K.

közé sorozhatjuk azokat a vámpótlékokat (sur-

taxe) is, amelyeket az ú. n. brüsszeli cokoregyez-
ményt aláíró államok olyan cnkor behozatala

alkalmával szednek, amely cukorkiviteli jutal-

makat nyújtó állam területérl ered.

Különböztetés (a német nyelvészeknél Diffe-

renzierung), az a jelenség, mely szerint két egy-

eredet s régebben egyjelentésfl kifejezés idvel
bizonyos okok miatt két különböz kifejezéssé

válik szét. Pl. a/ö melléknév s a fej fnév erede-

tileg azonegy szó. Kégebben a fnév ls csak f-
nek (fé-nek) hangzott, de minthogy ez a szemóly-
ragos alakban került el legtöbbször (feje), lassan-

ként a fej alak terjedt el a fö rovására, míg az
átvitt jelentés fö (kUlönösen mint melléknév)

megmaradt. Ilyenek még jók és javak, jós ós ja-

vas, szól ós szaval, só ós sav stb.

Különbség v. különbözet (lat. differentia), álta-

láton véve ama jegyek összessége, melyekre
nézve két tárgy egymással meg nem egyezik. A
menayiségtanban 1. Kivonás.
Különbségek elmélete. Ha a számoknak egy

sora van adva s ha mindenik számot az utána
következbl kivonjuk, új sort nyerünk, melyet

az adott sorozat dsö v. elsrend különbségeinek

nevezünk. Ugyanazon a módon, amint az adott

sorozatból képeztük az els különbségek sorát,

ebbl képezhetjük az adott sorozat második kü-

lönbségeinek^ ebbl a harmadik különbségeinek

stb. sorát. Ha az utolsó különbségi sor tagjai

mind egyenlk egymással, a sort szíím/ont-nak

hívjuk, még pedig annyiadrendúnek. ahányadik
különbségi sorban egyenlk a tagok. A K.-nek

a differenciálszámítás némely fejezetében szerepe

jut. Leggyakrabban interpdádó-képletek leveze-

tésénél.

Különbzék a. m. differenciál, l. InfiriitezimáUs

számítás.
Különcsapat (franc, extra corps) az, melynek

tisztjel és legénysége különleges szolgálatok tel-

jesítésére képeztetnek ki ; ilyenek az aknászok
(mineiurs), hidászok (pontoniers), utászok (pio-

niers) stb. E csapatok legénységét rövidcsöv és

könny puskákkal fegyverezik fel s az ily puskát

K.-puskdnak nevezik. Jelenleg ez elnevezéstmár
nem igen használják.

Kölöniélék számlája (olasz, conio pro di-

versi). A keresked gyata'an jön abba a hely-

zetbe, hogy rövid idre kénytelen kisebb-nagyobb

összegeket hitelezni s ilyenkor nem érdemes az

adós részére különálló számlát nyitni. Ezért

az effajta követeléseket vagy tartozásokat közös

számlára vezetik, melyet K.-nak v. Többek szám-
lájának neveznek.
Különítmény (franc, détachement), a katona-

ságnál oly csapatrész, mely az egteztl külön-

váltan van hivatva bizonyos tevékenységek vég-

zésére, legkivált pedig a harcra. Ha a K. a három
ffegyvemem mindegyikébl, vagyis gyalogság-,

lova^ág- és tttzérs^bl alakul, akkor vegyes v.

mi)id a három fegyvernembl álló K. a neve.

Különít készülék, 1. Ércelkészités.

Külöx\jogok(ném. Sonderreckte), a német biro-

dalomhoz tartozó egyes államoknak a többi ál-

lamtól eltér külön jogállást biztosító jogai. A
magyar államnak is vannak jogterületei (Horvát-

Szlavonországok. Fiume és kerülete, Erdély és a
volt határrvidék), amelyeknek joga eltér az ál-

lam többi területének jogától s ily értelemben

szokásban van Horvát-Szlavonország, Fiume stb.

külön (területi, partikuláris) jogáról beszélni Más-
kor az egy-egy társadalmi osztály v. foglalknrtnl

ág különleges életviszonyait szabályctf jognar
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bályokat értik ez osztály (pl. a nemesség, a keres-

kedk stb.) külön joga alatt.

Külön kielégítésre jogosult hitelezk azok,

akik magukat a kielégítésükre szolgáló dologból

esödeljárás mellözé.sével kielégíthetik. L. Csd.
Különleges célokra szolgáló hajók (ném.

Spezialschiffe v. Schiff'e fiir spezielle Zwecke),
\. Flotta.

Külön osztályok. Abból a gondolatból kiin-

dulva, hogy 0.7. átlagos iskolai oktatás csak az
átlagos tehetsógti tanulókra lehet tekintettel s

nem részesítheti kell figyelemben sem az átla-

gon alul maradó gyengébb tehetség gyermeke-
ket, sem az átlagon felülemelked kiváló tehet-

ségeket, német pedagógusok K. felállítását sür-

gették e két utóbbi csoportba tartozó tanulók
számára s tettek is ily irányú kísérleteket. A
gyengébb tehetség gyermekekkel alaposabban
foglalkozó s ezáltal e gyermekeknek a tanulás-

ban való haladását jobban elmozdító K. (Neben-
hlassen v. Frderklassen) az elemi iskolákban
divatoznak, míg a kiválóan tehetséges tanulók-
nak nagyobb figyelembe vételével inkább a kö-

zépfokú oktatásban találkozunk. Több középisko-

lában ugyanis a tanfolyam vége felé nagyobb
szabadságot adnak a tanulóknak, hogy hajlamai-
kat követve kedvenc tanulmányaikra több idt
szentelhessenek s így speciális képességüket ko-
rán fejleszthessék. Ezért bizonyos határokon be-

lül választást engednek egyes tantárgyak között,

avégbl is, hogy a tanulókat lassanként önálló-

sághoz szoktassák s a középiskola és a tansza-

badság alapján álló fiskolai oktatás között némi
átmenetet teremtsenek. V. ö. Petzoldt, Sonder-
klassenfürhervorragend Befáhigte (Leipzig 1ÍX)5);

Bndde, Dio freiere Gestaltung des Unterrichts

«uf der Oberstufe der höheren Knabonschulen
(Langensalza 1910) ; Petzoldt, Die Binwande gé-
gén Sonderklassen für hervorragend Befáhigte
Leipzig 1911).

Különös büntettek, 1. Közös bürifettek.

Különös jövedelmi adó, 1. Adó.
Különös napok azok, melyeknek a babona jó

vagy rossz befolyást tulajdonít az emberek csele-

kedeteire (1. Babonás napok), másoknak viszont

* közhit az idöjóslásnál tulajdonít különös szere-

pet. L. Idjárási szabályok.
Különszirmuak (növ.), a. m. szabad- v. vált-

szirmuak, 1. Archichlami/deae.
Külön vagyon, azokban a jogrendszerekben,

amelyek a liáza-^^tái-sak között vagyonközössé-
get állapítanak meg, az a vagyon, amely nem
tartozilc a vagyonközösségbe. A magyar magán-
jogban, amely a házastái-sak között vagyonkö-
zösséget nem állapit meg, jelenti a közszerze-
ménnyel (1. o.) szemben azt a vagyont, amely a
házastársnál a házasság megkötésekor már meg-
volt, ós azt, amelyhez a házasság tartama alatt

ugyan, de öröklés vagy ajándék útján jutott.

Külön vámtarifa, 1. Autonóm vámtarifa.
Különvélemény, I. Szavazás.
Különvirágzás (növ.) a. m. aszin/famia (1. o,).

Különvonat, az érvényben lev menetrend-
ben nem lev, tehát külön befektetend, illetve

bevezetend vonat. Megjegyzend, hogy ha a
vasút sc{ját szükségletére vezet be különvonatot,

azt szükségleti vonatnak nevezik (1. o.). K.-nak
csak a magánosoktól rendelt vonatokat nevezik.

Ezek az indulás eltt 24 órával rendelendök meg,
díjtételük számításakor az alaptételen felül az
utazó .személyek száma, illetve a kocsiszükséglet

is figyelembe vétetik.

Különzéki hangok. Ha két, különböz rezgés-

számú test egyszerre hangzik, egy harmadik,
mély hang is hallható, melynek rezgésszáma a
két hangzó test rezgésszámainak különbségével

egyenl. Ha az egyik hang a másiknak magasabb
oktávája, tehát rezgésszáma kétszer akkora, mint
a másiké, akkor a harmadik hang nem hallatszik,

mert azonos a mélyebb hanggal. K.-at könnyíi

elállítani hangvillák erteljes megszólaltatásá-

val v. a Hclmholtz-fóle ketts szirénával. A K.-at

Sorge fedezte fel 1744. Hamburgban, Romieu
1758. Montpellierben és Tartini 1754. Padovában.
Külpe, Osivald, német filozófus, szül. Candau-

ban (líurland) 1862 aug. 3. Tanítványa G. B. Mül-

lornok Göttingenben ós Wundtnak Lipcsében, ki-

nek lélektani laboratóriumában 1887— 1894-ig

asszisztens volt. 1894-ben rendes tanára a filo-

zófiának Würzburgban, melynek lélektani labo-

ratóriumát külön lélektani iskola középpontjává
tette. 1909-ben Bounba hívták meg, 1912. Mün-
chenbe. Müvei számos értekezésen kívül : Grund-
riss der Psychologie (1893) ; Einleitung in die

Philosophie (6. kiad. 1913) ; Die Philosophie der

Gegonwart (1904); Immánuel Kant (3. kiad. 1912)

;

Erkenntnistheorieu. Naturwissenschaften (1910)

:

Die Realisierung (1. köt. 1912) ; Psychologie u.

Modizin(1912).

Külponti V. központkívüli, l. Excentrikus.
Küls ablak a. m. szimpla ablak, l. Ablak.
Küls-bels ablak a. m. dupla ablak, 1. Ablak.
Külsöböcs, kisk. Borsod vm, miskolczi j.-ban,

(1910) <i84 magyar lak.; u. p. Berzék, u, t. Alsó-

zsolcza.

Küls csésze (növ.), l. Csésze.
Küls ellenállás, I, Bels ellenállás.

Küls er, 1. a testekre kiviUrl haló er, el-

lentótben a testek belsejében érvényesül mole-
kuláris erkkel. L. Er. — 2. iC, szilárdságtani

és hídépítóstani mszó, jelenti azokat a mecliani-

kai természet behatásokat, amelyeknek vala-

mely tartó V. szerkezeti rész ki lehet téve. Igj'

K. minden, a szerkezetet megterhel síily, a tar-

tót alátámasztó építménynek a tartóra gyakorolt
visszahatása, a szerkezetet ér szélnyomás stb.,

ellentétben a l)elsö ervel, amely alatt a szerkezet

anyagában a K.-k által elidézett bels feszülts*'-

get értjük. A K.-k nyomatékáról 1. Nyomaték.
Küls érzések a bels érzésekkel szembon mind-

azok, amelyeknek kiváltó okanem a szen^^ezetben,

hanem a környezetben rejlik, amelyek tehát nem
a szervezet, hanem a környezet állapotáról nyúj-

tanak felvilágosítást. L. még Általános érzések.

Küls hangvezet, 1. Fül.
Küls lágyéksérv, 1. Sérr.
Küls nyomások a birtoknak a majortól tá-

volfekvö, jobbadán gyengébb talajminség, ezért

külterjesen kezelt s leginkább legelknek hasz-

nált részei.

Külsiárd, ki.sk. Zala vm. alsólendvai j.-ban,

iiiMo) 1H8 magyar lak., u. p. és n. t. R«'dicj5.
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Kfilsd ssólamok, a zenében a legmagasabb és

h'íímélyebb szólam.

KülB saög v. külszög. 1. BeU SMög.

Klaö telek v. küUdek, a belaö telek eUentéte,

a/az a birtoknak a vái^, falu r. major kerüle-

tén kivlU fekv réfin. Általában a szántóföld, rét,

loLTelA. szóllö s erd esnek e fogalom alá.

KölsÖTat, ki^ Veszprém vm. pái>ai j.-ban,

(19101 951 mag>'ar lak., vasúti megállóhely, posta-

hivatal, n. t. Vinár.

Küls Táz, 1. Bt váz.

Kültag. 1 . némely irodalmi és tudományos tár-

\ idegen országbeli megválasztott tagja :

társaságnál az a tag, aki csak kikötött

\ ;iL'\ mi'í'tótelével felels, ellentétben a beltagok-

kal, akiket korlátlan és egyetemleges felelsség

terhel. 1>. Betéti fdrsasáa.

Kültelek. 1. KüL telek.

Külterjes gazdálkodás, 1. Extenzív gazdál-
kiidás t's GaziUUkndáíti rendszerek.

Külügyek azok az államügyek, amelyek az ál-

lamnak más államokhoz való viszonyára vonat

kuznak. Az államhatalomnak ezen a téren kiváló

jogai közé tartozik a szöveteég- és szerzdés-
kötési, a követségi és a háborújog. A külUgyek ve-

zetése nálunk a közs külügyminisztert illeti (1.

Közös küliialjminisztérium. Közös ügyek, Közös
egyetértéssel dintézen/lö ügyek). V. ö. Apáthy J.,

1>nele6 enrópai nemzetközi jog (ü. kiad., Buda-
pest 1888) : Csarada J., A tételes nemzetközi jog

rendszere (n. o. 1901) ; Bényi J., A külügyi köz-

igazgatás (u. 0. 1913) ; A cs. és kir. külügjM szol-

gálat évkönyve, újabban magyarul és németül.
Külügyi képviselet, 1. Diplomata ós Követek.
Külügyminisztérium, 1. Közös külügyminisz-

térium.
Külvám, 1. Vám.
Külvilág, ama dolgok összessége, melyek ér-

zéki fülfogá.-^unk tárgyai, tehát sa^t testünk is a
K.-hoz tartozik : ellentéte a belvilág, gondolataink,

érzéseink, akaratunk összessége, amelyekrl nem
a küL'^ érzékek, hanem közvetetlenül tudatunk
útján veszünk tudomást. Minthogy mindaz, amit
érzékeink útján veszünk észre, a térben van
<mLndazt a térben helyezzük el), így is mondhat-
juk : a K. a tér világa ; igaz. hogy a K. is csak
annyiban létezik ránk nézve, amennyiben érzé-

keinkre hat, azaz, amennyiben tudatunkat meg-
illeti ; mégis egyéniségünket, énünket meg kell

különböztetnünk a tndíatnak érzéki részétl s így
f^nuní okoskodás a világon nem szüntetheti meg
ezt a legnagyobb kfilönbséget, mely ránk nézve
létezik : a küls és a bels világét.

KüItíz, nyelvtanilag ellentéte volna a beliHz-

nek (I. 0.) ; a közhasználatban azonban ezzel azo-

nos fogalom, amennyiben minden belvíz a kelet-

kezési helyén kívül es ama területekre nézve,
ahová lefolyik v. amelyet elöntéssel fenyeget : K.

Külz. Eifuard. német flziológns, szül. Deetz-
ben 1845 ápr. 17.. megh. Marburgban 1895 jan.

13. 1879-bon rendes tanára lett a fiziológiának a
marborgi egjetemen. K. igen fontos vizsgálato-

kat végzett a glikogén- és cukorképzdésrl az
állati szervezetben. Mvei : Beitráge znr Patholo-

gie and Therapie des Diabetes mellitus (2 köt.,

1874—76) és Diabetes mellitus und insipidus der

Kinder, mely a Grerhardt-féle gyógyászati gyj-
tmunkában jelent meg.
Klzelék a. m. differenciál. L. Infinitezimális

számítás.

Kümmel, líermann, német sebész, szül. Cor-
bachban 1852 máj. 22. Kezdetben Berlinben, majd
Hamburgban mködött, ahol 1883. a Marién

-

Krankenhaus, majd 1896. a Hambnrg-eppendoríi
óriási kórház sebészforvosa lett B^rlke a világ

legkiválóbb és legtermékenyebb sebészeinek. Dol-
gozatai a sebészet minden ágát felkarolják, sokat
foglalkozott a belek, különösen a vastagbél, fé-

regnyujt\'ány, a hólyag, vese sebészetével, a
csontátültetéssel stb. AHandb. d. prakt.Chirurgie-

banírta a mellkas sebészi hántalmait. a Handi).

d. prakt. Medizin-ben a hólyagbetegsógeket. Bier-

rel és Braunnal egj'ütt adja ki : Chirurgische
Operatioa<lehre (Leipzig 1912—14, 3 köt.).

Kümmerle Jen Béla, botanikus, flloz. dok-

tor, szül. Budapesten 1876 márc.4. Í90l\)enA két-

szik diulvaiienm növények béldiaphragmája c.

dolgozata az egyetemen Margó-dijat nyert. 1902-

ben múzeumi segódr, 1902. r lett. Több közle-

ménye jelent meg az emysök anatómiájáról, a
tengerparti flóráról, fképen a harasztokról a
Botanikai Közleményekben és a Magyar Bota-
nikai Lapokban, összeállította Nomenclator Si-

monkaianus cimen a Simonkai által közölt ösz-

szes új növényeket a Botan. Közi. IX. kötetében,

amely folyóiratban a botanikai bibli<^ráflát és re-

pertóriumot közli állandó rovatban.

Kümmerle, Salomon, német egyházi zenész,

szül. Malmsheinban, Stuttgart mellett 1838 febr. 8.,

megh. 1896 aug. 28. Samadenben, ahol mint tanár
mködött. Legfontosabb mve : Enzyklopadie der

evangeli-schen Kirchenmusik (4 kötet, 1883—95).
Künett (franc), l. Citnette.

Küngös, kisk. Veszprém vm. enyingi j.-ban,

(19101 821 magyar lak., vasútállomás, u. p. Csajág,
u. t. Berhida.

Künholm (Kinno Saar), sziget a Rigai ten

geröbölben, 12 km.-nyire a liviandi parttól. 7 km
hosszú és 3 km. széles.

Konzing, falu és fürdhely a bajorország

Niederbayom közigazgatási kerületben, mintegy
200 lak. Germánia elfoglalásakor az 5. római
légiónak volt fhadiszállása s közelében szénsa-

vas és jódtartalmú, még a rómaiak által épített

fürd állott. 1909-ben a gyógyforrást gróf Prey-

sing kitisztlttatta s föléje modem fürdépületet
emeltetett.

Küp, sziámi hosszmérték = 25 cm.
Küra (Küre), 1. Kuldzsa.
Kürassz (franc, ctdrasse), 1. Mellvért.

Kürasszirok. 1. Vértesek.

Kürenberg (Der von K.), 1. Kümberg.
Krinek, a dagesztáni leszghek Szamár men*

tén lakó. 160.000 fnyi ága.

Kürmessser Péter, kassai ötvösmester, 1605-
1608-ig Lyonban a Guise hercegek, majd Paris-

ban IV. Henrik francia király udvari ötvöse.

Egyetlen ú-^mert mve: serleg 1603-ból, a bártfai

múzeumban. V. ö. Mihalik J. cikkét, Muzetmiiés
Könyvtári Értesít 1909. 74. L
Kümberg (Der von K v. der Kümberger).

német Minnesanger (1160-70 körül), valószínleg

RémiHéff xií. m.
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t^m
basezns-kulcsban

Linz mellékérl származott. A nevén ismeretes

dalok a régi német szerelmi lírának értékes em-
lékei, (le nem bizonyos, hogy a neki tulajdonított

dalokat mind ö költötte. Költeményeit nagyrész-

ben a régies nibelungstrófákban szerzetté, ezért

némelyek tévesen benne akarták fölismerni a Ni-

belung-ének szerzjét. V. ö. VollmöUer, K. u. die

Nibelungen (Stuttgart 1874) ; Bühring, Das Kü-
renberger-Liederbuch (Amstadt 1901).

Krnberger, Ferdinánd, német író, szül. Bécs-

ben 1823 júl. 3.,megh. Münchenben 1879 okt. 14.

Mint forradalmi szökevény, 1848—59-ig Auszti'ián

kívül tartózkodott s csak az amnesztia után jött

vissza. Számos regényt, novellát és kritikai dol-

gozatot írt ; ezek közt nagyobb sikert értek el

:

í)er Amerikamüde (1856), melynek hse Lenau

;

Der Haustyrann (1876) ; Das Schloss der Prevel

(hagyatékából 1904). V. ö. Haimann Hugó, K.

Ferdinánd regényei és novellái

(Budapest 1909).

Kürózsa (növ.), 1. Sempervivum
Krpöd, nagyk. Szeben vm. új

egyházi j.-ban, (i9io) 1559 német és

oláh lak., postaügynökség ; u. t.

Újegyház.
Kürschák József, matematikus,

szül. 1864 márc. 14. Budán. Tanul-
mányai végeztével a debreczeni freáliskolán, a
rozsnyói fgimnáziumban és a budapesti V. ker.

freáliskolán volt tanár. 1891-ben a József-m-
egyetemen magántanári kéi)esítést nyert és ta-

nársegéd lett. 1896-ban megkapta a megyete-
men a nyilv. rendkívüli tanári címet és jelleget.

1900-ban kinevezték nyilv. rendk. tanárnak, 1904.

pedig nyilv. rendes tanárnak. 1906—1909-ig a
vegyészmérnöki és egyetemes osztálynak dékánja
volt. A M. Tud. Akadémiának 1896 ótalev., 1914
óta rendes tagja. Fbb akadémiai értekezései : A
variatioszámításparticdis differenciál egyenletei-

nek Iransformatiójáról (Mathematikai és Ter-
mészettudományi Értesít, 17. köt.) ; Az általá-

nosított kinetikai potenciál létezésének feltételei

(u. 0., 23. köt.) ; Az abszolút érték fogalmának
általánosítása (u. o., 30. köt.). Az utoljára emlí-

tett dolgozat eredményeit 1912. Cambridgeben az
5. nemzetközi matematikai kongresszuson is be-

mutatta.

Ktirschner Jakab, szociáldemokrata agitátor,

szül. a i>omogyvármegyei Mosdóson 1852 máre. 27.

A kere.^kedolmi iskola elvégzése után hivatalnok
lett, majd 1872 dec. meghívták az akkor alakult

Általános Munkásbetegsegélyz- és Rokkantpénz-
tárba, ahol 1890 óta ügyvezet titkár. Tevékeny
része volt a munkásbiztosítás ügyének fejleszté-

sében.Kezdettl fogva amagyarmunkásmozgalom
legbuzgóbb vezeti közé tartozott. Éveken keresz-

tiil szerkesztette a szociáldemokraták Népszava
c. központi pártlapját is.

Kürschner, Joseph, német író, szül. Gothában
1853 szcpt. 20., megh. Tirolban 1902 júl. 29. Az
szerkesztésében jelent meg a Deutsche Natio-

nal-Literatur (Speomann), számos lexikon, gyj-
teményes vállalat s folyóirat,mint : Vom Fels zum
Meer ; Neue Zeit : Aus fremden Zungen ; Jahrbuch
flir das deutsche Theater ; Richárd Wagner Jahr-
buch : Allgemeiner deutscher Literaturkalender

stb. Tudományos vizsgálódáí;ai a német színészet

és színháztörténet körébe vágnak.
Kürt (ném. Horn ; franc. Cor ; ol. Corno ; ang.

Horn), tölcséres fuvókájú hangszer, a modern
zenekar leglágyabb hangú ventilhangszere. A
XVI, sz.-ban dívott vadászkürt (Cor de chasse,

Como di caecia), melyet Virdung (1511) ír le rész-

letesen, kezdetleges hangszer volt, mégis ez

a mai K. se. Mersenne már 7 láb hosszú K.-ról

ad hírt; ez a French horn. Lully Princesse

d'Elide-je (1664) a legels partitura, melyben a
vadász-K. mint zenekari hangszer polgárjogot

nyert. Attól kezdve egész a XIX. sz. második év-

tizedóig ezt a kürtöt (vadász-K., természetes-K.,

erdei-K. v. pásztor-K.) használják vezérköny-
veikben a klasszikus mesterek. Ez a K. csak a
harmonikus felsöhangokat szólaltatja meg a má-
sodik hangtól a 12., st 16. hangig, pusztán a

^ £ ?£i. ''^£L

2 3 4 5 B 7 8 9 10 11 IS 13 14 15 16
(a 2., 3. számú hangok egy nyolcaddal magasabban értelmeiendök

;

klasszikusok egy nyolcaddal mélyebben írták e
hangokat).

fúvókába szorított ajkak feszültségének megvál-
toztatásával. A vadász-K. transzponáló hangszer,

minthogy a fenti hangsorozat alaphangját az ú. n.

hangváltóval — a K. csövébe illesztett hosszabl)-

rövidobb toldalékkal — meg tudták változtatni.

B, C, D, Esz, E, i^ és magas B küi-tökre írnak
a klasszikusok (1. Transzponáló hangszerek). A
ventilmechanizmus feltalálásakor (1810 körül) a
vadászkürtre is rászerelték a felsöhangok közeit

áthidalni képes mélyít ventileket, azóta a zene-

költök csak ventilkürtre írnak. Hangterjedelme
három nyolcad, de a legutolsó, itt megjelölt

c- hangon túl is kihoznak egy-

két hangot. A ventil-K. hang-
sora végig zárt kromatikát ad,

hangjait egy ötöddel maga-*
sabban írják le (i^'-hangolás-

ban). Mély hangjai lágyak, orgonapontszorü halk
basszusok intonálására kiválóan alkalmasak.
Középregiszterét mint kitölt-harmóniát ma mar
nem tudjuk nélkülözni

; poétikus hangulatot
lehel szólórogisztere a c»—c- nyolcadok közé
esik. A tompítás és a fojtás a K.-nél is kivihet.
Elbbit erre a célra készült fatönkkel hajtják

végre (1. Hangtoynpitó) ; ut<ibbinál a kürtös jobb-

kezét a tölcsér mélyébe szorítja ; ezzel rekedt, de
ers, humoros hatásokra alkalmas hangot ad
hangszerének. A legels K.-virtuóz Rodolphc pú-
risi kürtös volt. Kívüle még a következ neveket
sorolhatjuk fel : Lebrun, Duvenioy, Stölzl. Ártót,

Daupret, Schunke, Lindner, Gallay, Gumbert.
Legjobb K.-iskolákat (tanulmányokat) Duvenioy,
Daupret, Gallay és ü. Pranz írtuk. A K.-nek mint
szóló-hangszernek irodalma nem nagyon gazdag.
Mozart és Schumann 4 K.-re irt versenymüvein
kívül Beethoven K.-szonátáját (17. m) és Brahms
K. -trióját (40. m) említhetjük meg.
Kürt (tuba, salpinx), a hallószervben a fül-K.

V. Kustach-féle K. (1. o.) a dobüregeta garattal köti
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A nöí nemi szervekben • K. • petét vezeti

ft petefészekbl a méhbe (PaUopiw-féle K.). L bö-

vebbfu Sémi szervek.

Kürt, nagyk. Komárom vm. odvardi j.-bon.

ifu 277t magyar lak.. vasiitáUomás, posta-, táv-

II. . t> tavbesízélö-hivatal.

Kürtabony, község, 1. Mikszáthfalva.
KürtÁllatka, I. Stentor.

Kürtbeli terhesség, láfid M&un kívüli tér-

in ssiy.

Kürtcsiga (Buccinidae, iu«t). a Csigák (Gas-
tropoda/ osztályába, «i ElUlkopoltyiisok (Pro-

^•'IfreatciUata) rmdjébe tartozó osigacsalád. Há-
mk kApalakú, 8 om. magas, köaöpra hasas, nyí-

~""\á és felfelé hajlított csben végzdik.
-egesebb faja a hullámos K. (Bua-inum

' ». mely az Északi -tenger európai

yakori. A közelébe került kagylók
- •« "viljk^on át a kagyló lág>' testét

it néhol eszik, legtöbb helyütt

aió csaléteknek ha^sználják. A
kikutokljen eió K. háza sokkal vékonyabb, mint a
nyilt tengerekben élóké. .Az Északi-tenger part-

jain gyakran láthatni a K. fürtös, összeálló, sár-

gás peterakásait, amelyeket a tengerpartra ve-

tett A halászok a petéket nyersen szappan gya-
nánt használják és a kezüket mossák vele. A
megszárított peték pora az emberi brre jutva
ersen viszket brkiütést okoz.

Kürtgyarmat (koufyTj-jTfKiár:), Konstantinos sze-

rint t40. fej.) a magyarok negyedik nemzetsége.
Mai kimondását Szabó Károly állapította meg,
hivaticozván ebben a részben a hazánkban tal^-

hHt<> Kürt és Kürtös helységek nevére, amelyek-
nek .<záma a középkorban még nagjobb volt.

Kuún .<zerint a Kurtgermat név a Kuturgur-
irtnnatból van összevonva s emlékeztet Kürt (a

bizánoiaknál Kuvrat vagy KovTat) bolgár fejede-

lom ii«'Vfre, ami törökül farkast (kurd) jelent.

Knrthv 1 Fii'i! ifajkürthi és koltíuti), író és
len iBai-svm.) 1848 máre. li.

rört tanult, azután a megj'é-

n<-l. inei; a bíróságnál szolgált, de csakhamar
a hírlapírói pályára lépett. Elbb a Pesti Hírlap
tanamvatát vezette, majd a Peeti Naplóba és a
Magyar Hírlapba irt szini kritikát, tárcákat és

ifjusiijíi lapt)kat (Magyar Ifjúság, Kis Világ)
szJTki-j-zU'tt. Egy iQusági elbeszélésén (Az ara-
iiio.'i, 1888) kívül nagy számmal fordított szin-

inúvokct a fvárosi színházak számára, regénye-
ket t's ifjúsági elbesiéléseket. Neje : K. Émüné
is/iil Szemere Gizella, Saemere Bertalan leánya,
uiegii. Budapesten 1914 febr. 18), .szintén több
angol és francia regényt fordított s alapította és
szerkesztette a Háztartás c. lapot.

2. A'. György, .színész és író, Al 1. fia, szül.

Budapesten ISS2 febr. 24. Egyideig mint karri-

katurarajzoló élt Münchenben, majd Budapesten
mint színházi és mvészeti kritikus míiködött.

190&-ban a Neoueti Szinházhos awrzödtették.
Dolgozótársa tBbb szépirodalmi és ellapnak. On-

ái : Egy efméUciili veraesh'Jn yv (Bnda-

1 : Fiammá vestalis (Kolozsvár 1908)

:

Vers, próza^ rajzok (többekkel együtt Budapest
1902) ; Komédiások (szinészkarrikaturák, Major

\

Henrikkel ^yütt, u. o. 1912).
j

3. A". Sándor, geológoa, sittL 1864.. megh. 1889
jún. 9. MagyaralrdoiL Kolozsvárott az eg>-etem

ásvány-földtani tanszékén volt tanársegéd s szá-

mos becses kzettani értekezést irt. k Földtani

Közlöny 1878. évfolyamában jelent meg A He-
gyes-Drócsa-Pietrósza hegységkzeteirl írt érte-

kezése, ugyanakkor az Erdélyi Múzeum Egyesület
Évkönyvében a Vl^'ásza kzeteirl Koch Antal-

lal eg>'ütt írt munkája. 1876-ban a Uidegazamos
vidékének geológiai viszonyairól írt értekezést

Kürti, 1. István, ev. esperes, 1&93. Jenában ta-

nult. 1610-ben szeredi lelkész és egyszersmind a
semptei ev. fratemitas esperese ; a zsolnai zsinat

a bajmóczi és bányai egyházkeríilet magyar egy-
házai fölött inspektori címmel a ptispoki teen-

dkkel bízta meg. Irodalmi téren is mködött.
Eszterházi Tamással magyarra fordította Hnn-
nius Egj-ednek : Az igaz anyaszentegyházról és

ennek fejérl, a Krisztusról (Sárvár 1602) szl
mvét. Megjelent még : Az él istenhez való ájta-

tos imádságokat magában foglaló könyvecske
(latinból ford., Kassa 1611).

2. K. József, színész, szül. Szatmárt 1881
júl. 14. Pályáját a Thalia-társulatnál kezdette

Budapesten, rövid vidéki szinészkedés után 1907.
a budapesti Népszínház, 1909. a Magyar Színház,

1913. a Nemzeti Szinház tagja lett. Szerepköre
szerint hs- és jellemszinész. Fbb szerepei:

Oedipus, Karácsonyi Jóska (Siralomházban),

Attila (A Nagy Úr), Petronius Maximus stb.

Kürtjelek, 1. a katona-ságnál figyelmeztetések

V. bizonyos tevékenységek .szabályozására szol-

gáló, kürttel adott jelek és parancsok. Ugyanezen
jelek a dobbal felszerelt csapatoknál dobbal is

adhatók. L. Dobjelek. — 2. A kürtöt mint jelz-
eszközt a vasüti szolgálatbíin rendszeresen alkal-

mazzák. Ezzel a jelzeszközzel a vonatvezetk,
továbbá a tolómozdonnyal közleked vonatoknál
az utoLsó kocsin helyet foglaló, á. n. zárófékez
vannak ellátva. A jelzkürtöt leginkább a vonat
indulásait szabályozó jelzés adására használják.
Kürtlomb (oSv), l. Sarracenia.
Kürt. Sok vidéken a kéményt K.-nek neve-

zik. — AT. a halászatban a magyar vejszének az
a része, amelyben a hal megfogdik.

Kürtös, a gj'alogjáró csapatoknál a kürtj^ek
fuvására kiképzett és alkalmazott katona. Sco^-
günkben minden századnál van két K. A harcté-

ren lovakkal megjelen csapatoknál (lovasság,

tüzérség) K.-ök helyett trombitások adják a jele-

ket, mert a trombita hangja éleseM) és így a lovak
dübörgése és az ágyúk m^ a szekwek iUtal oko-
zott zajban jobban hallható, mint a kürt hangja.
Kürtös (azeltt : Kmiics, régi magyar nevén

Kurtegyháza), nagyk. Arad vm. aradi j.-ban, ii9io)

8298 oíáh, magyar és német lak. ; vasúti álhv
más, posta-, táviró- és telefonállomás.

Kürtöeiánk (néni. Prügelkrapfen), tinóm vajas

éleszts tészta (mint a farsangi fánk tésztája), me-
lyet régente nyitt>tt tzhelyen dorongon sütöttek,

miért is dorongfánknak nevezték ; a takaréktz-
helyen azonban félköralakú bádogra vagy vajjal

megkent hengernlakú fára tekwik s így forgatva
sütik meg. Mikor megsült s a mintáról lehúzzák,

belül üres marad, mint a kürt, azért nevezik
K.-nak, Erdélyben pedig kürtö^calá^-UAk.



Kürtösújfalu — 388 — Küszöb

Kürtösújfalu (azeltt : Kisíjjfalu), kisközség

Nógrád vm. balassagyannati j.-oan, (1910) 382 tót

és magyar lak. ; u. p. Mikszáthfalva, u. t. Balassa-

gyarmat.
Kürtös ünnep, a zsidók újévi ünnepe, amely-

nek szertartásai közé tartozik a kürtfuvás is.

(Móz. IV. 29i Móz. III. 2824). L. Rós ha-sáná.
Kürtvirág (növ.), 1. Gampsi^.
Kürüi monostor, a Tisza mellett, Nagykürü

faluban állott. 1200—1241. virágzott. 1316-ban

a Gutkeled nemzetség Lotárd ága birta, de ez

évben htlensége miatt elvesztette és a Kom-
polthy-családé lett. V. ö. Pesty, Helynevek (219).

Küry Klára, színészn, szül. Jászkiséren 1870
március 27. Pesten Pauli Richárdtól tanult éne-

kelni s Hajnal Klára név alatt Kolozsvárott lé-

pett föl elször 1890., mire azonnal szerzdtették.

1892-ben lett a budapesti Népszínház tagja, 1905.

külföldön vendégszerei)elt, 1906. a Királyszinház,

1SX)7. a Népszinház-Vigopera, 1909 óta a Buda-
pesti Színház primadonnája. 1914-ben a Király-

színházban állandó vendégszerepl. Külföldön is

több ízben vendégszerepelt s mindenütt nagy si-

kereket aratott. Eladásának elevensége, a pajkos
jelenetekben is ízléses flnomsága, kellemes, haj-

lékony cseng szopránhangja, kiváló énektudása
és szavaló énekeladásának jellemzetessóge sze-

rezte meg számára a közönség tetszését. Fbb
szerepei : Denise (Nebántsvirág), Lili, Szul-

tán stb.

Küsmöd, klsk. Udvarhely vm. parajdi j.-ban,

(1910) 718 magyar lakossal, u. p. Btéd, u. t. Mak-
falva.

Küssnacht, 1. (Küssnach), K. svájci kerület

(Schwyz kanton) fvárosa, a Rigi hegy,tövében,

a Küssnachti-tó (1. VierwaMstdtti-tó) É.-i part-

ján fokszik, a Gotthardi-vasút montén, rétek ós

gyümölcsös kertek között ; (1910) 3981 lak., nagy
üveghutája van, nyaralóhely, egynyilvános kúton
Teli Vilmos szobra áll. A régi Hohlweg helyén, me-
lyen Teli a monda szerint Gessler kormányzót
leltte, van az új országút ; Teli kápolnája még
mindig látható. Környékén vannak Neu-Habs-
burg vadászkastély romjai, Rudolf király gya-
kori tartózkodási helye. — 2. K. (Küsnacht), köz-

ség Mellen svájci kerületben (Zürich kanton), Zü-
rich közelében a K.-i tó partján, (1910) 4144 lak.,

tanító- és tanítón-képzvel ; selyemszövése, bor-

termeiéibe ós mezgazdasága van.

Küstenland (ném.), 1. Isztria.

Küster, Ernst, német sebész, szül. Kalkofén-
ben (WoUin szigetén) 1839 nov. 2. 1890-ben a
marburgi egyetemen a sebészet rendes tanára.

K. egyike a legels sebészeknek. Tudományos
munkássága a sebészetnek csaknem minden ágára
i<iterjcdt. Sokat foglalkozott az újképletekkel, a
direkt transzfuzióval, a mellrákkal, a sérvekkel,
az epek- ós vesesebószettel. Fbb mvei : Übor
Harnblasengeschwülste und doren Bohandlung
(Leipzig 1886) ; Die Chlrurgio der Nieren (Stuttg.

1896-1902).
Küstner, 1. Friedrich, csillagász, szül. Gör-

litzben 1856 aug. 22. 1891 óta obszervatóriumi
igazgató és a csillagászat tanára Bonnban. Ó fe-

dezte fel 1885-ben a sarkingadozást. Fbb mun-
kái : Bestimmung des Monddurchmessers aus

Plejadenbedeckungen (Halle 1879) ; Resultato aus
Beobachtungen von 670 Sternen (Berlin 1887)

;

Neue Methode zur Bestimmung der Aberrations-

konstante nebst Untersuchungen über die Ver-
ánderlíchkeít der Polhöhe (Berlin 1888) : Unter-
suchungen über die Eígenbewegungen von 335
Sternen (Bonn 1897); VeröCfentlichungen der

Stemwarte zu Bonn (1895 óta).

2. K., Kari Theodor von, német színigazgató,

szül. Lipcsében 1784 nov. 26., megh. Berlinben

1864 okt. 28. 1817-ben vette át a lipcsei városi

színházat, melyet tizenegj' évig vezetett: azután a
darmstadti udvari, majd a müncheni királyi s

1842. a berlini kir. színház intendánsa lett. Sokat
tett a színházak mvészi színvonalra emelé-

sére. Holbeínnal együtt hozta be a meghatáro-
zott írói tiszteletdíjat (tantiéme-rendszer) s ö ve-

tette meg alapját a német színigazgatók kartell

-

szerzdésének. Irt néhány drámát is és emlékira-

tait Vieninddreissig Jahre meiner Theaterleitung

(Leipzig 1853) c. alatt adta ki.

3. K, Ottó, német ginekológus, szül. a Torgau
melletti Trossinban 1850 aug. 26. Ngyógyászati
tanulmányait Halléban mint Weber és Olshau-

sen, majd Jenában mint Schultze asszisztense

végezte. 1877-ben az utóbbi egyetemen magán-
tanár, 1888. pedig Dorpatban a ngyógyászat
rendes tanára lett. 1893 óta a boroszlói egyete-

men mködik. K. dolgozatai felölelik a klinikai ós

operatív ginekológia sok ágát, népszer könyve,

a Grundzüge der Gjnákologie, több kiadást ért.

KvLstAn(Cüstrin), város és fontos ersség, egy-
kor Neumark fvárosa, Frankfurt porosz kerület-

ben, az Odera és Warthe összefolyásánál, vasút
mellett, (1910) 17,600 lak., gép- és fecskendgyár-
tással, a Warthén élénk hajózással. Fontos ka-

tonai erdítmény. K.-rl a XIII. sz. elején törté-

nik elször említés ; 1535—71. János rgrófnak
volt székhelye. Várát 1537. kezdték építeni. Nagy
Frigyes e várban volt fogoly ; barátját, Kattét,

ugyanitt végezték ki 1730 nov. 6-án. 1758-ban
az oroszok ostromolták, 1806. a franciák fog-

lalták el és csak 1814. került vissza Porosz-

országhoz.

Küsz (Alburnus, *nat), a Pontyfélék családjába

tartozó haluem. Bajusza nincs ; a hátsörényúszó
kezdete a hasúszószániyak és az alsó sörényúszó
közé középre esik ; torokfogai kampósak : szája

a homlok felé nyíló ; hasa a hónalj- és hasúszó-

számyak között élesen ormós ; pikkelyei finomak,

ezüstösen ragyogóak és könnyen leválnak. Ha-
zánkból két faja ismeretes : 1. Szélhajtó K. (Alb.

hiddUS Heck.), 10—20 cm. hosszú; háta leg-

gyakrabban acélkék vagy kékeszöld, oldalain ós

hasán ezüstfehér, hátsörénye és kormányúszója
szürkés. Pikkelyeibl készítik az ál keleti gyön-
gyök gyártásához szükséges «g>'öngyesszenciát»

(Essence d'Oríent). — 2. Állas K. (Alb. nmo
Ag.), 15—30 cm. hosszú ; háta kékeszöld, oldalai

ós hasa ezíLstfehórek, i\szói szürkések, átlátszók,

hátsörénye és kormányúszója feketé.sen szegett.

— A szélhajtó K. népies nevei : dol)óka, fehórke,

fehérhal, fehérkeszeg, ökle, füzfahal, piszohal,

rütyke, tej hal stb.

Küszöb, az ajtó nyílásának alsó, vízszintes ha-

tóroló deszkája v. köve, melyre lépünk v. melyet
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•"• '
' "k ha az ajtún bemegyünk. KiiLsA ajtóknál

tia a K. magasabban van a járdánál.

>a anyagból készült padozatú h<>lyi!,é-

K. egyuiiitben van a padozattal i
volta-

it nem is látszik) ; ba az ajtó különböz
padozatú helyis<^}íek(»t köt ö*<2e egymással (pl.

kovozett fulyut^ót parkettozott szobával), akkur
HZ ajtokUaiölMre K.-deszkát helyezünk, hogy a

két padozatot élesm elyálaszthassuk egymástól

és az ajt4')6zámynak alnl is szilárd támaszt ad-

jimk.

Kdszöbgerenda. 1. Favázas fal.

KÜBztendil (Kösztendil v. KjösztendüK az

nevú bolgár kerületnek (4728 km*, i i9toi

ik.) székhelye, a K.-i medencében, kö-

'1 ;i >ztruma jobbpartjához, kies .szép vidéken,

13.74í> liik., gyümölcs-, különösen szilvatermelés-

sel. «(h>nmial fedett mecsetekkel, karavánszeráj-

jal. vámhiuzai; 68—75»-os kéntartalmú meleg
forráísokkal, amiért a környék lakói a várost egy-

>zerúen csak bánjának (fürd) is nevezik. Az
ókorban Pantalia-nak hívták : már akkor pénz-

ver volt itt : a középkorban Velbuzsd néven is-

merték. 1330 jún. 28. Mihály bolgár cár itt üt-

között meg 111. Cros szerb királlyal és a csatában

maga is elesett E városban és környékén indnlt

meg 1895 júl. a bolgár kormány titkos támoga-
tásával a Makedónia felszabadítására irányuló

szabadságharc.

Ksztendzse. város Romániában, 1. Constanta.

Küteg. 1. Kiütés.
Küttner. Hermann, német sebész, szül. Ber-

lii.b»-n 1870 okt. 10. 1900-ban Marburgban, 1907.
lioro.-ízloban tanár. 1897-ben a német vörös ke-

reszt-oxpedicióval a görög-török háborúban, 1899.

és 1900-ban a dél-afrikai háborúban és Kíná-
ban a hadlsebéezetet tanulmányozta. A sebészet

csaknem minden ágában és fejezetében dolgo-

zott és önálló operációs eljárásokat is irt le. A
Kergmann-féle Handbuch der praktiscben Chi-

rnreie oimü munkában a fejsebészetot írta.

Hütz., növénynevek mellett Kützing Fried-

rich Traugott (1. o.) nevének rövidité.se.

Kntzing, Friedrich Traugott, német botani-

kus, a nordhanaeni reáliskola tanára, szül. Ritto-

burgban 1807 dec. 8.. megh. 1893 szept. 9. Az
algológia ^ korszakának megalapítója ; fmvei-
ben : Species algarum (Leipzig 1849), Synopsis
Üiatomearum (Halle 1833), Tabúiae phycologicae
iNordlmusen 1W5-70, 20 köt. 2000 tábla) a mo-
^zatnk leírását és rajzait közölte, miért is mvei
.-iz algológia fókntforrásai.

Küzdelem a létért, az angol eredetinek : sirug-

"t'e $zóról-szóra való fonlítása. L. Dar-
. EUtkUadelem.

Kuzdö sneff (Pavonceüa pugnax), 1. Cankó.
K. V., mint pénzverdéi jegy annyi mint Ko-

lozsrár. tilófordul Báthory üábor lH13-iki ara-

nyán, Apatl Mihály 1667. és 1671-iki tallérjain,

1. Lipi)t erdélyi aranyain és 3 krajcárosain 169ö—
1699. és II. Rákóczi Ferenc 1706-iki veret
aranyain.

Kva, a Kongó mellékfolyója, I. Kasszái
Kvacsala János, történetíró, szül. Petróczön

(Petrovácz. Bács-Bodrog vm.) 1862 febr. 9. Mint kö-

zépiskolai tanár1886-93-ig a pozsonyi ev. licenm-

nái mködött. Comenius születésének 300- ik év-

fordulója alkalmával egy vaskos kötetben kiadta

Comeniusra vonatkozó tanulmányait német nyel-

ven. 1893-ban a jurjevi (hajdan dorpatii oroaz

osász. eg>'etemre hívták meg az eg>'háztörté-

nelcm ny. r. tanárának. Azóta írt müvei .- Kurzer
Bericht über meine Forschungsreisen (Acta et

oommentatiouee Imp. universitatis Juriviensis,

1895) ; D. E. Jablon8k>''s Briefwechsel mit Leib-

niz (Dorpat 1897) ; JI. Rákóczi Férem- porosz
összeköttetései (Századok, 1898).

Kvaosan, kisk. Liptó vm. németlipcseí j.-ban,

a Liptói havasok alján, melyekbl itt a .-/ép K.-i

völg>' nyílik a Vág lapályára, (i9io) 436 tót lak.,

u. p. Szielnicz, u. t. Liptószentmiklós.

Kvacaán, község, I. Kacsúny.
Kváder, 1. Quader.
Kváderozás, 1. Quaderozás.
Kvádok, ókori nép, 1. Qiiúdok.
Kvadrál, 1. Quadrál.
Kvadrát, 1. Quadrút.
Kvajalein. sziget, 1. (^uadeUii.

Kvakiutl, más néven vakas, indiánus törzs

Északnyugat-Amerikában, a Vancouver-szigetek-

tl északra fekv Brit-Kolumbia partján, nyelvi-

leg a setis-ághoz tartoznak, a ílatthead néven
ismert koponyatorzltást most is gyakorolják.

Harcias nép, ünnepeit brpáncélban, sisakban

tartja.

Kvala Lumpur, 1. Perak.
Kvalüikáciö (lat. quaiificatio) a. m. minsí-

tés. A közhivatalnoki pályára minsít kellé-

keket az 1883. L t.-c. s az ezt módosító törvé-

nyek határozzák meg. — Kvaliílkált. minsített
bncselekmény az, amely bizonyos, a cselekményt

minsít, a törvényben meghatározott körülmény
folytán a bncselekmény közönséges eseténél

súlyosabb és súlyosabban büntetend. (Pl. a be-

töréses lopás a közönséges lopásnak minsített
esete.)

Kvalitás (lat.) a. m. minség, l. Qualitas.

Kvalitatív (qftalitatir, lat.) a. m. minség sifr-

rint való.

Kvalitatív analízis, 1. Kémiai analízis.

Kvaliz, néptörzs, 1. Ktdiz.

Kvalö, sziget Norvégiában a Tromsösundban,
területe 746 km*.— lg}' hívnak egy másik, ÉK.-re

fekv szigetet is, melynek fvárosa Hammerfest.
Kvan (kwan), 1. pénzegység Anamban, körül-

belül 102 korona értékben. — 2. Súlyegység
ugyanott 3124 kg. értékben. — 3. Japáni arany-

és ezüstsúly = 37565 kg.

Kvanangeii^ord, tengeröböl Nor\égia ÉNy.-l

partján, Tromsötl ÉK.-re.

Kvan-csou-van, öböl, l. Kuatigcsou-van.
Kvang-c8ou-fu, Kanton kinai város (L o.)

más neve.

Kvang-hszi. kinai tartomány, 1. Kuang-hszi,
Kvango, a Kasszái mellékfolyója Afrikában,

.
I. Kiunuj".

i

Kvang-Szü, kinai császáír, 1. Cáj-Tun.
Kvang-tong, kinai tartomány. 1. Kuang-tung.
Kvantitás (lat.) a. m. mennyiség, 1. Quantüas.

I

Kvantitatív (qunntitativ, lat.) a. m. mennyiség
: szerint való.

j Kvantitatív analízis, 1. Kémiai (malizis.
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Kvantum (quantwn, lat.) a. m. mennyiség, tö-

meg, összeg, rósz, mérték.

Kvan-tang, japáni bérterülot, 1. Kuan-tung.
Kvanza (Kuanza), afrikai folyó, 1. Quanza.
Kvarc (qnarz, *sv.), a hatszöges rendszemek

trapezoéderes tetartoéderes oszt&lyában kristályo-

sodik, arait a trigonális piramis és trapezoéder

megjelenése is elárul. A kristályok vagy egy-

szeren hatszöges bipiramisosak, vagy vékony
csík alakjában a prizma is jelen van (máramarosi
gyémánt), vagy pedig oszloposak, gyakran el-

torzultak ; elég gyakoriak : 1. az ú. n. dauphinéi,

2. az ú. n. brazíliai, 3. az ú. n. japáni stb. iker-

ki'istályok. Nagyon érdekesek az Alpok ú. n. csa-

vart K.-kristályai : az egyének úgy nnek egy-
máshoz, hogy a következ egyén az elbbihez
képest kissé el van csavarva. A K. nem hasad

;

törése kagylós vagy szilánkos. Keménysége 7,

az üveget karcolja. Színe igen sokféle lehet

:

víztiszta színtelen, szürke, sárga, barna, vörös,

kék, zöld, fekete, üvegfény, törési felületén

zsírfény ü. Cirkulárpoláros és piroelektromos. Víz-

mentes kovasav SiO, ; csak a legnagyobb hfokon
olvad meg és kihlés után amorf tömeggé szi-

lárdul. Az olvasztott kvarcot jelenleg a kémiai
laboratóriumban sokféle célra használják: té-

gelyeket, üvegcsöveket, lemezeket készítenek
belle ; elnye, hogy hevítve és hirtelen htve
el nem pattan ; hátránya, hogy igen törékeny.

A kvarcot savak meg nem támadják, kivétel n
fluorsav, amely feloldja és a keletkez szilicium-

fluorid gáz-alakban elillan. Szódával üveggé ol-

vad. l''orró kálilúg a K. porát kissé megtámadja.
A K.-nnk sokféle változata van :

I. Nagyobb kristályokban teremnek

:

1. Hegyi kristály, az Alpok kristálypincóiben

néha óriási víztiszta kristályok (1 m. magas és

400 kg.) ; régebben drágakövek és dísztárgyak
készítésére használták. A magyar királyi jogar
tetejét egy 7 (!m. vastagságú hegyi kristálygömb
alkotja. Jelenleg optikai célokra értékesítik. A
máramarosi gyémánt szintén hegyi kristály;

Máramarosban a homokk üregeiben találják. Ide
tartozik még a rajnai gyémánt, cseh gyémánt,
okcidentális gyémánt, csehek köve, rajnai kavics,

az irisz-K., szivárványos K. Gyakran hajszál-

ílnom zárványokat (rutil, amflbol, epidot stb.)

tartalmaz : hajas k, tíis k, Vénus haja, szere-

lem nyila. A sárgásbama-szegfbarna K. a füst-
kvarc, a sötétebb a mórion, a bamássárga a
füsttopáz, az alengoni gyémánt és a cairngonni
kö. A hegyi kristály gyaicran tartalmaz folyadék-
(víz-)zárványokat (amelyekben néha ksókocka
lebeg) és folyós széndioxid-zárványokat. A branch-
villei (CJonnectiout) füstkvarcban annyi szónsav-
zárvány van, hogy kalapáccsal szóttörve he-

vesen pattogzik. A ftistkvan; színét szén- és nit-

rogéntartalmú anyagok idézik el, amelyeket lég-

mentes rben 200''-on le lehet desztillálni, s ekkor
a K. teljesen színtelen lesz. Termhelye : kris-

tályos palák ós gránitok üregei az Alpokban,
Züptau Morvaoi-szágban, Quenast Belgiumban,
Madagaszkár (8 m. kerület kristályok), flapán.

Nagyon szép, jól kifejlett kristályok a carrarai
márványban, továbbá a herkimori (New-York)
homokkben fordulnak el. A sárgaszín hegyi

kristály a citrin (cseh K., cseh topáz, hamis Xo
páz, indiai topáz, okcidentális topáz, skót K.); a
sárgásvörös v. vörös a hyacínth de ComposteUa.

2. Ametiszt, többnyire oszlopos kristálycsopor-

tokban ; ibolyáskék, talán vasrodanát festi meg

;

a brazíliai ametiszt 250*-nál színtelen lesz. F-
kép az achátmandulák üregében fordul el : Ober-
stein és Ilfeld Németországban, Braziliában, to-

vábbá érctelérekben : Selmeczbánya ; a törmelék-

ben : Ceylon.

3. Közönséges K., a legközönségesebb ásvány,
számos kzetnek lényeges alaprésze (gránit,

gnájsz, cüillámpala, K.-porflr, riolit, dácit, ho-

mokk); majdnem minden érctelérben otthon

van ; a homok túlnyomórészt K.-ból áll. Változa-

tai : rözsa-Vi., vörösesfehér, rózsaszín, titánoxid

V. bitumen festi (Szibíria) ; tejes K., tejfehér, félig

áttetsz (Pirna Szászországban, Grönland) ; zafir-

K., indigókék, krokidolitszálak festik meg (Gol-

ling Salzburgban)
; prazem, hagymazöld (Breiten-

brunn Szászországban); macskaszem, zöldes,

néha vörös vagy barna, amiantrostok szövik át

(Ceylon) ; avanturin, sárga, vörös, barna, csillogó,

néha telve finom repedésekkel v. csillámpikkely-

kékkel ; rostos K., néha pszeudomorfóza rostos

gipsz után
; pizolitos K., borsóköszerü (Egyiptom

és Szicília) ; csillagos K., sugaras rostos (Starken-

bach Csehországban); hahylon-K., lépo,söszei-ú

(Beeralston Devonshireben) ; cseh rubin, sötét

rózsaszín ; sapkás K., idegen zárványok miatt

héjasán válik le ; sejtes K., valami idegen anyag
lemezei kioldódtak belle.

4. Vaskova, vasoxid v. limonit festi vörösre v.

barnára, sok helyen fordul el : átmegy a jász-

piszba.

5. Büdös K., sárgás-barna, bitumennel impreg-

nált K., dörzsölve v. ütve szagot áraszt (Ostorodé

a Harzban).

II. Mikrokristályos K.-változatok

:

1. Szaruk, vaskos, tömött; gyakran szerepel

mint fáknak a köveslt anyaga ; színe igen külön-

féle: szürke, sárga, zöld, vörös, barna; törése

kagylós és sima, néha szilánkos ; éppen csak élein

áttetsz. 2. Kovapala, palás szerkezet, szürke, vö-

rös, sárga, fekete, igen tömött K.-változat. A lidii

bársonyfekete, nem feltnen palás szerkezet,

kagylós törés kovapala : próbaknek is hívják,

mivel az aranymvesek rajta végzik az arany-

ezustpróbát ; a devon és kulmban egész hegye-

ket alkot. 3. Jászpisz, tömött vaskova v. pedio*

vasoxidhidráttói sárga, barna v. vörösre festett

K.-változat; kagylós törés; többféle fajtája

van : közönséges, gömbös (a Nílus mentén görge-

teg, nílusi kö), szalagos jászpisz. A porcellán-

jászpisz tulajdonképon égetett anyag: némely
szalagos jászpisz pedig eredetileg porfirtufa volt

;

a bazaltjászpisz félig elüvegesodott márga.
A K.-nak az iparban .sokféle alkalmazássá van : a

tiszta K. homokot az üveg- és porcellángyártiisnál

használják, vakolat készítésére, kémiai edények
gyártására, csiszolópornak stb. li. még Kalcedon.
Kvarchomok, 1. Homok.
Kvarcit néven a szemcsés tömeges vagy még

gyakrabban szemcséspalás kvarchalmazokat ért-

jük. Ut<')bbiak a kvarcitpalák.

Kvarclámpa, l. Elektromos viiágitás.



Kvarctéffla — 391 — Kvasszlafzet

KTarctégU, I. Diixas-tégla.

KrarcüTeg. Az elektromos kemeiieék magas
bfuküban sikerült a kvarcot is megolvasztani
és puha állapotában ú^ry, mint az üveget for-

málni. A IC fehér, áttetsz. A K.-böl formált tár-

gyaknak Oaboratóríumi célokra szolgáló tége-

lyek, oséott, csöv^ stb.) a közönségéé Oveg- és

porraUáiMdkínyakkBl laamben az az elnyük, bo^y
a gyors MtWYtfeést és hirleien lehtést kibírják.

A víz, savak (a flnorsiv kivételéveh és sóoldatok

oldó hatÉBBÉnak ellentáll a K., magas hfoknál
azonban a foszforsav, az ammónium- é.> ma^né-
xiunbiok. valamint a fémoxidok megmarják.

Kvargli, 1. Sajtok.

Kvart (lat.), 1. Quart.
Kvarté, adók. Lika-Krbava vmeg>'e peruáici

j. ban. (1910) 1237 horvát lak. : u. p. és u. t. PeruSic.

Kvártély v. kovártély (olasz, quartiere) a. m.
.'<-zállá.s, laká.^ : a katonák azt a 8zállá.^t nevezik K.-

nnt. nu^lyet a polgároknál való be^:záUásolás alkal-

icnak. K.-mtíáemdc hittak a XIX. század

valamely seregrésznek azt a vezérkari

. ki a seregrész mozgatására, felállítására

^^tására vonaticozó intédédée^^ eil-
;ú szerint tervezte és fogalmazta.

úáii (kvassm és brogyáni), egy
nt vii lengj-elországi nemes lovagtól

'atja le magát, ki 1150 körül Magyarorszá-
ir.'u. a luo-stani Trcncsén vármegyében telepedett

le. ahol a Vág vidékén meredek sziklákon egj*

róla elnevezett kis várat épített. meljTiek nyomai
még ma is láthatók. A család Kicassovszky, majd
Kvassy néven fordul eló, mostani nevét csak

kéaöbb vette fel s si nemességét Rudolf 1604.

okt 28. megersítette. A'. István, ki elsnek hasz-

nálta a K. nevet, 1665. Kvass«)ról Brogyánba
(Hars) költözött, melynek, valamint idvel a vele

szomszédos több belsségnek birtokába a Bro-
gyáni és gróf Porgách, késbb a rokon Maiiáth

ér gróf Hunyady-családok révén jutott. — Neve-
zetesebb tagjai a családnak

:

1. A', ^e, író, szül. Pesten 1845 febr. 15.

A kassai katonai iskolában tanult, de a katonai
pályánál lemondva, jogot és teológiát hallgatott.

A kiesvezés után Xyitra várme^ében szolgált,

lso9. állami alkalmazásba lépett, elbb a minisz-

ten'lnükségnél, majd a földmívelésí ós kereske-
delmi minisztériumban, hol os7.tálytanácso.ssái?ig

emelkedett. 189.S-ban szembaja miatt nyugalomba
vonult. Már gj'ormekkorában irogatott s 1863
óta rendes munkatársa volt a Fvárosi Lapok-
nak s több szépirodalmi és politikai lapnak, hová
publicisztikai dolgozataikat, elbeszélé.seket és ver-

seket irt. Eredeti és fordított vígjátékai közül
több színre is került, részben a Nemzeti Színház-
ban (pl. Effy éji kaland, 1863: Szerelem politi-

kája, 1864; Efy Nimród baklövése, 1866). A
Petfi-társaság 1883. ta^i közé választotta.

Munkai : Röi'i/l éjek. röi-id álmok (1864) : Meg-
törtékegymást (elbeszélés 1868): Amikor ábrém-
dozunk (versek, 1869); Tankré<l loi-ag meséi
(1869): Ahol az ember kezddik {rea:ény íSll):
Ejy rilágfi aümma (rajzok. 1877) : A vármegye
.s:,ita(re2rény.l884).

2. K. Édéné (szül. Szentpéteri Kun .Melanie),

A*. 1. neje, írón. szUl. Pesten 1864 dec. 9.. megh.

veresegyházi birtokán (Pest vm.) 1884 szept. 23.

Irt két nagyobb regényt : Sötét pontok [2 kötet.

Budapest 1884) : A sors kegyencei (3 kötet. u. o.

18H4); ezenkívül számos Idsebb-nagyobb elbe-

szélést.

3. A'. István, sztll. 18&4 ápr. 5. A konzuli aka-

démiát elvégezvén, 1880- konzuli növendék, 1881.

alkonzul és a sarajevói kormányzó elnöki titkára,

1884. konstantinápolyi konzul lett. 1891-bon mi-
niszteri tanácsosnak és k(jrmányzohelyettesnek
nevezték ki a fiumei kormányzósághoz, 1895. a
kereskedelmi minisztériumban lett szak<J8ztály-

fnök. 1897-ben a konstantinápolyi konzuli f-
törvényszék elnökévé nevezték ki, 1909. öttl az
állásától megvált.

4. K. Jen, mérnök, miniszteri tanácsos, %í\jl.

Budán 1850 jöl. 5. A megyetemet Budapesten vé-

gezte. 1875-ben állami ösztöndíjjal külföldi tanul-

mán>nitra ment. Ez útjában megismerkedett kora
leghíresebb vízimérnökeivel ós fként a folyók

szabályozá.sát és a talaj megjavításának külön-

böz módjait tanulmányozta. Mködését a temes-

vári Begacsatorna-hivatalnál kezdte meg. majd
1878 jan. 2. kultunnérnöknek nevezték ki 188<J.

az országos kultúrmérnöki hivatal élére állították.

A vízjogról szóló 1885. XXIII. t.-c. megalkotásá-
ban kiváló részt vett. 1890-ben az újonan szer-

vezett országos vízépítészeti és talajja\ito hiva-

tal fnökévé tették. 1894-ben miniszteri taná-

csos lett. 1899-ben szervezte az orsz. vízépítési

igazgató.ságot, mely 1910 óta mint a földmíve-

lésügji minisztérium egyik önálló fosztálya
mködik. K. mködése a hazai földmivelésügy,

folyószabályozás és vízépítés új korszakát jelöli.

1879-ben Mezgazdasági vízmütaná-s'sX elnyerte

a Mag^'ar Tudományos Akadémia 3000 frtos

Fáy-féle pályadíját. 1888-ban Csdcdy esés
folyók szabályozása cím munkájával ismételten

akadémiai pályadíjat (1000 frti nyert. További
önállóan megjelent munkái : A megyetem (1874)

;

Vizeinkrl (l^lb); BMmivelés (1877); Note sur
le moulinet de Woltmann (1877): Über Natron-
und Székboden (1880) : Kommentár a vizjogi tör-

vényhez (1886): A Tiszavölgy szabályozásáról
(1888): Emlékirat vizszabaíyozásaink ügyében
(1888); A lakóházak, gazdasági épületek, bels-
ségek és községek kiszárítása aiagcsövezés ut-

ján (1888); A liozai öntözések mai állásáról

(189b) : AriHÍdetem (1907); A vízi társiUatokra
vonatkozó statisztikai adatok {1901 ) : Vtzi köz-

lekedési politikánk (1912) : A budapesti körcsa-
torna (1912) : A nemzetközi Duna es Maguaror-
szag (1913). Ezenkívül számos cikke és értekezése

jelent meg a bel- és külföldi lapokban és folyó-

iratokban. Lefordította De Ijogréné francia mér-
nöknek a belbajózásról írt alapvet nagy munká-
ját: Hajózása szárazföldi vizeken (1885—88).

Kvassó, kisk. Trencsén vm. puhói j.-ban, (ttio)

551 tót lak. ; u. p. Lednicz, n. t. Ledniczróna.

Kvassaia, l. Óuassia.
Kvassziaízet, a kvassziafa (Picrasma exoelsa

Planchen) forgásából készített vizee kivonat. A
gyümölcsfák permetezésére használják kártékony
rovarok elpusztítása céljéU)ól. 1>', kg. kvasszia-

forgácsot 10 l. vízben fzünk, majd 24 óráig ál-

lani hagyjuk és az oldatot leszúrjuk. Ebb'Jl 1 litert.
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8 liter vízzel keverünk és ehhez még 1 liter szap-

panoldatot adunk, mely közönséges szappannak
vizes oldata. A kvasszia fájából még különböz
keserii anyagokat áUitanak elö, miket kvasszin
néven az emésztöszervek ersítésére gyógyszer

gyanánt hoznak forgalomba.

Kvasz, oroszországi sör-féle ital, amelyet darált

gabonának erjesztésével állítanak elö. Az e fajta

K. savanyú, zavaros ós nem valami kellemes ital

ngyan, de nyugtató és hsít hatása van ; a K.
finomabb és egészen kellemes íz fajtái azok, ame-
lyeket alma és málna erjesztésével állítanak el.
Kvasz András, aviatikus, szül. 1883. Békés-

csabán. Vidéki városokban ö rendezte az els be-

mutató repüléseket. 1911-ben Miskolczon negyven
méter magasból lezuhant

; gépe összetörött, de

neki nem történt baja. 1913-ban a Magyar Aero-
szövetség sportbiztosai eltt magaépítette mono-
plánon tette le a rákosi repültéren a pilótavizsgát.

Kvei-csou, kinai tartomány, 1. Ktiei-csou.

Kvei-hva-csöng, kinai város, 1. Kuku-choto.
Kveit, 1. Köveit.
Kvekerek, 1. Quekerek.
Kven-lün, középázsiai hegyrendszer, 1. Kuen-

liin.

Kvicala (ejtsd: kvicsaia), Jan, cseh politikus és
filológus, sziü. Münchengrátzben 1834 máj. 6.,

megh. Pottensteinben 1908 jún. 11. A prágai
egyetemen 1867 óta a klasszika-íllológiát taní-

totta s a cseh tartománygylés és 1880—83. az
oszti'ák képviselház tagja volt. Az ó-cseh párt-

hoz tartozott s indítványozta azt, hogy Csehor-
szágban a cseh tanulók ne járjanak német isko-

lába (Lex K). Nagy része volt még a prágai
egyetem kettéosztásában (cseh és német). Neve-
zetesebb filológiai munkái : Beitráge zur Kritik

und Erklárung des Sophokles (Wien 1864—69, 4
köt.) ; Vergilstudien (Prag 1878) ; Studien zu Euri-
pides (Wien 1879).

Kvint (lat.), 1. Quint.
Kvintel hangszerek azok a nyelvsípok, me-

lyeknél az alaphangot annak nyolcada helyett

duodecim-je követi. A kvintelés amaz egyszer
nyelv hangszerek sajátossága, melyeknél a cs-
nek hengeralakú a keresztmetszete. (L. Klarinét.)
Az orgonán is akadunk oly fedett sípokra, melye-
ken a párosszámú felshangok hiányoznak.

Kvintfagót, 1. Fogót.
Kvirinál, 1, Qidrinál.
Kvitka, GriaorijFjodorovics(iTóii>Xne\én Osz-

novjanenho), kisorosz (ukrajnai) író, szül. 1778
nov. 29. (18.) Osznovában, megh. 1843 aug. 20. (8.)

Harkovban. Eleinte oroszul írt, de e mvei
jelentéktelenek. Annál sikerültebbek az anya-
nyelvén (kisorosz) írt munkái, melyekkel az uk-
rajnai falusi novella megteremtje lett. Legkivá-
lóbb müve az érzelgs, de a nép lelkét híven
visszatükröz Maruszja c. elbeszélése és a Szer-

desna Okszana (A szerencsétlen Ükszana). Irt több
drámát is. Összes kisorosz mvei megj. Kiev-
ben 1910. V. ö. Kulyis, K. i jeho povisti (Szent-
Pétervár 1858),

Kvitt, 1. qtitíte.

Kvorra, a Benueval egyesült Niger (1. o.) neve.

Kvóta (quota, lat.) a. m. hányad, részlet. így
nevezik különösen azt a hányadot, vagyis arányt,

amellyel Magyarország egyrészrl ós Ausztria
másrészrl a két állam közös ügyei (1. Közös
ügyek) költségeinek fedezéséhez járul. A kvótát
az 1867 : XII. t.-c. 16. §-a szerint kölcsönös alku
által meghatározott idre kell megszabni. Leg-
újabban ezt az 1907. LV. t.-c.-be foglalt megegye-
zés teszi, mely a K.-t 1908 jan. 1-tl 1917 dec. 31-ig
terjed idre olykép határozta meg, hogy Magyar-
országra 36-47o, Ausztriára 63-60/0 esik.

Kwasir, a skandináv mitológia szerint az egy-
mással harcoló istenségek két pártjának közös
teremtménye, akinek bölcse.sége ezért felülmúlja
az összes istenekét. Két törpe, Fjalar és Galar
megölik t és vérébl részegít italt (Met) készí-
tenek. Ennek élvezje költi tehetséget nyer.

Kwicbpak, északamerikai folyó, 1. Yukon.
Ky. V. Kent., Kentiicky északamerikai állam

nevének rövidítése.

Kyanae-szigetek, 1. Szimplegádok.
Kyanit lásv.) a. m. disztén (1. o.).

Kyanol a. m. anilin (1. o.).

Kyanos, 1. Kianosz.
Kyathos, ó-görög edény, 1. Cyathus.
Kyaxares (latinosan Cyaxares), Phraortes mód

király fla és 625-tl fogva utóda. Országát meg-
szabadította a szkitháktól, kik egész Elöázsiát el-

árasztották. Azután valószínleg Babilónia kirá-
lyának, Nabopolasszarnak támogatásával, akinek
fia, Nebukadnezár, az lányát birta nül, ostrom
alá fogta Ninivét, melyet 606-ban végleg elpusz-

tított, így K. egész keleti Asszíriát hatálma alá
hajtotta. Lídia királya, Alyattes ellen is viselt

hadat, akivel szemben vívott csatája (610 szept.

30. vagy mások szerint 585 máj. 28.) a Thales
által megjósolt napfogyatkozás miatt eldöntetlen
maradt. Halála után (585) íla, Astyages követte a
trónon. V. ö. Unger, K. und Astyages (München
1882) ; Prasek, Medien u. das Haus des K. (Berlin

1890).

Kybeie (latinosan Cybele), így nevezték Prigiá-
ban (Kis-Ázsia) azt a Görögország és Kis-Ázsia
számos helyén

tisztelt si ni
istenséget, kitmá-
sutt Rheá-nak (1.

0.), egyebütt egy-
szeren Nagy

Anyaistennnek
(Magna Mater)
neveztek. Görög-
ország legtöbb he-

lyén ez az si
istenasszony-kép-

zet, a föld termé-
kenységének kép-

zete, másni isten-

ségek elöl korán
meghátrált, ellen-

ben Prigiában
mindvégig meg-
maradt, st foly-

tonosan ersödött. K. székhelyéül a frigiai hegyes
vidék erds szakadékait képzelték (Pessinus vá-
ros mellett a Dindymion hogy volt híres kultusz-

helye s ezért K.-t e hegy frigiai nevérl Agdistis-
nek is nevezték). Azt mesélték róla, hogy párduc-

Kyb«Ie (attikai relief, Berlin

Imely jsó Ky . . . itlatt olnc* nefr. Ki alatt keretendAi
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és i>ri>.<zlán-fogak)n járja be a földet, áldást hozva
mindenfelé ; hogy a füldmivelósre és siöllöterme-

lé«re 6 tanította az embereket, sAt hogy ö alapí-

totta az elBÖ várofiokat, ö építette az els várakat

(ezért ábrásolásain falkoszorú van a fején, mellette

oroszlán, 1. az ábrát). Szerelmi ka^icsolatba hozták

Attis frigiai istennel (1. o.) s azóta K. és Attig

kultusza szorosan összeforrt. Ez a frigiai K.-kul-

tosz. melyet az istenn rajongó papjai részint

zaj. - ,' tekkel (I. KorubmtokJ, részint ön-

cs' juló orgiasz^cos szertartásokkal

ti (,"''11 tartottak ébren, csakhamar hódító útra

imiiilt. Szíriában a nag>' szír isten nö(l. Dea Syriaf
kiiltu>/at magába olvasztotta s azután Ny. felé

íonlulva. görög földön a csenevész formákban
még meglev Rhea- és Magna Mater-kultuszt fel-

baomálva, az egészgörög világ egyik loirolsórendü

istenségévé vált. bár papjainak orgiazniusa nem
keltett valami nagy lelkesedést. A Kr. e. III. sz.

végén a K.-kultusz Rómában is befogadást nyert

s lassanként elterjedve, a császárkori Kómában
igen nagj' jelentségre jutott. Kómában inkább
Mairna .Maternek hívták K.-t. L. MegaUsia.
Kshnig I Kiburg/, falu Zürich svájci kanton

pfaftikoni j.-ban, 632 m. magasságban a tenger
s/iue t ulött, (1910) 361 lak., a még jókarban lev K.
várka.<t«:'Ilyal, 680 m. magasságban, Winterthiu-

ki'zt'lt't'tn. Ez a AI yro/oAr törzsfószke volt. 1264.

IV. Hartmann grófl'al a férfiág kihalt s birtokai

nagy része unokaöccsére, Habsburgi Rmhlfra
szállt, hasonlókép a K. grófság és kastély is.

1832-l)en a kastély magántulajdon lett. V. ö. Bar,
Zur Geschichte der Grafschafi K. (Zürich 1894)

;

Langl Josef, Die K. (Wien 1898).

Kyd iQí«8d: kid), Thomas. angol drámaíró, szül.

1557 körül valószínleg Londonban, megh. u. o.

1595. The Spanish Tragedy c. szomonijátékával
nagy sikere volt ; e tragédia nagy befolyással

volt Shakespeare-re is és Ben Jonson még a XVII.
sz. pl<^j<'n iit(lolí.'ozta és kibvítette. 1589 körül
feldiilirDZta Hamletet, meljTiek tái^'át Saxo
Grani!iiati(."u.-.lKil merítette. Ez az ú. n. Ós-Ham-
It't. ;iiiit'ly azonban elveszett és így nem tudjuk
meL'állapitaiii, hogy volt-e befolyással Shakes-
peatv Hamletjére vagy sem. Müveit kiadta Dods-
ley (Uld Plays, 4. és 5. köt. 1874) és Boas (Oxford

1901). V. ö. G. Sarrazin, Thomas Kyd und sein

Ivreis I Berlin 1892).

Kydathenaion, a régi Athénnek egyik, fek-

vése szerint bizonyosan meg nem állapítható

része, démosza.
Kydippe. eg>' antik görög szerelmi monda hs-

nje. .\kontios keoszi ifjú l)eleszeret K. elkel
athéni leányba s oly módon kényszeríti K. atj-ját,

hogy a leányt hozzáadja, hogy Artemís istenn
templomában egy almát dob a leány felé. A leány

tt. i. mit sem sejtve felveszi a földrl az almát s

ezt a felírást olvassa rajta : «Arteniisre esküszöm,
hog>- Akontios feleségévé leszek.* Csodálkozásá-
ban hangosan betzte le e szavakat az almáról és

eziel Akontios már el is érte célját, mert az ís-

teonö most már kényszerítette K. atyját, hogy a
templomban tett esküt beváltassa leányával.

Kydnos (CytlnnsK folyó, 1. Kidnosz.
Kydonia,srégi, már Homerostól említett város

Kréta K.-i partján, a mai Chania (Canea) helyén.

Kytthanaer-hegTBég ( Kifnuiuser), Schwarz-
burg-Rudolstadt német fejedelem£égben,a Goldene
Auetól D.-re fekv hegyhát, amelynek legmaga-
sabb csúcsa a Lengefeld (466 m.) ; egy mély hosz-
szanti völgy két r^zre osztja ; az É.-i hegyháton
a legmagasabb ponton vannak az egykori KyíT-

haosen várnak romjai. A vár alkalmasint a sEha
dinasztiából való császárok korában, a X. sz.-ban

a Tilleda falumelleti Pfalz védelmére épült. 1178.
H ttlringiaiak pusztították el : a XV. sz.-ban vég-
leg lerombolták. Hozzáfúzdik a Rtszakállá Fri-

gyes császárra vonatkozó Kyílh&user-monda.
1896 jún. 18. leplezték le az I. Vilmos császár
emléket, mely kb. 90 m. magasra emelkedik ki

hatalmas tornyával a K. legmagasabb csúc-^sán, a
Lengefelden. A K. D.-i oldalán hatalmas barlang
terül el, a frankenburgi v. Barbarossa-barlaug.

Kyjow, város Morvaországban. 1. Gaya.
Kykládok, sziiretcsoport, l. KikUdí^.
Kyklikos költök, 1. Epikus ciklus.

Kyklope (félig latinosan, félig németesen Cik-

lopf, a régi görög népmondában szerepl félel-

mes óriások neve. Homlokuk közepén egyetlen,

villogó, kerek szemük van (a K. szó a göröglien

« kerek szemúv-t jelent). Három K. neve (Arges
a. m. villogó, Brontes a. m. menydörg, Steropes
a. m. villámló) is mutatja, hogy a K.-ok eredeti-

leg a villám megszemélyesíti. Ezt az a monda
is kifejezi, hogy a K.-ok Uranos (az ég) és Gaia
(a föld) flai, kiket apjuk a föld mélyébe sújtott.

Innen Zeus egyszer felhívta ket, hogy megsegít-
sék a titánok elleni harcában, de állandó lak-

helyük mégis a föld belseje marad s ezért mikor
a szicíliai nép az Aetna vtilkanikus háborgását
hallotta, azt mondogatta, hogy a K.-ok odalent

Hephaistos mhelyében dolgoznak. Annál csodá-

latosabban hangzott tehát görög fülnek, mikor
hajósok azt mesélték, hogj' a messze nyugaton

^y tengeri szigeten K.-okra bukkantak, li hajós-

mesérl, melyet az Odysseia IX. éneke megörö-
kített, 1. Polifphemos. A népképzelet a Mykene
és Tii^-ns vidékén máig látható, faragatlan kö-

vekbl ös.szeállitott skori falakat is a K.-ok mü-
vének tekintette.

KyknoB (gör. a. m. hattyú), a görög mondában
több hs neve, kik holtuk után hattyúvá változ-

tak. A leggyakrabban említik közülük Ares
isten fiát, ki egyike a görög mítoszban gyakori
útonállóknak s kit Herakles párviadalban megöl.

Kyle, Ayr skót county középs része.

Kylindrit (á*v.), l. Kilindrii.

Kylindrokephalia (gör.), 1. Oilindrokefália.
Kylix. (Vgörüg ivóedény, l. Kilix.
Kyll, a Mosel baloldali mellékfolyója, völgyé-

ben va.<üttal, 142 km. hosszú. Ehrangnál torkol-

lik. Völgye különösen Gerolstein körül igen szép.

Kyllene, hegység, 1. KiUene.
Kyllmann, Walter, német építész, szül. 1837

máj. 16., megh. 1913 júl. 10. Adolf Heyden-nel

(1. o.) társult s a német és francia reneszánsz-

stílus híveivé szegdtek. Jelents építészeti tevé-

ken^'séget fejtettek ki egész NémetcH'szágban.

Kylon (Cylon), elkel athéni politikus, az

olympiai játékokon gyztes Theagenesnek, a me-
garai kényúmak veje, lazításaival maga is el

akarta nyerni Athénben az uralmat. Felhatolt az

ABcly Mó Mjr . . . alaK bíbcs •«, KI . . . &lfttt kercMaéftl
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akropoliszra, de a nép nem tám igatta annyira,

mint ahogy remélte, s a várba szorítva ostrom alá

került. Testvérével együtt sikertilt ugyan meg-
menekülnie, de híveit az Alkmeonidák Ígéretük

ellenére a meghódolás után felkoncolták. B vér-

bn miatt az Alkmeonidák kénytelenek voltak a
kitört pártviszály során menekülni és utódaik is

sokat szenvedtek ez erszakosság emléke miatt.

Kyma, ki/mation (gör.), 1. Kima.
Kymatoiogia, 1. Kumatológia.
Kymbokephalia, 1. Gymbokephalia.
Kyme (Cyme, Kimé), Bolisznak legnevezete-

sebb városa Kis-Ázslában. Volt egy biztos kikö-

tje, melyben Xerxes elmenekült hajóraja a sza-

lamiszi csata után telelt. Gyarmatai közül emlí-

tend Pamflliában Szide.

Kymmene-elí, folyó Finnország D.-i rés/é^í,

sok tónak a lefolyása, vízterülete 35,0CC km*.
Frederikshamn és Loviza közt 5 ágra oszolva öm-
lik a Fiiin-öbölbe. A faíisztatás szempontjából
fontos.

Kymographion, 1. Kimografion.
Kymri, nép, 1. Wales.
Kymri nyelv és irodalom, 1. Walesi nyelv és

irodalom.
Kynaetha, ó-görög város Árkádiában, valószí-

nleg a juai Kalavryta helyén.

Kynance Cove (ejtsd: kaineasz kóv), sziklás öböl

Cornv*rall angol county DNy.-i partján.

Kynast, a Schaíígotsch grófok tulajdonát ké-

pez hbéri birtok a porosz Liegnitz kerületben.

Nevét az ilyen nev, sokféleképen megénekelt
sziklavártól nyerte, melyet (1292) I. Bolko her-

ceg építtetett és II. Bolko herceg Gottfried Schaf
(Gottsche Schoff) lovagnak ajándékozott. A vár
egyik úrnjérl, Kunigundáról az a monda kerin-

gett, hogy ndvarlóitól azt követelte, hogy lova-

goljanak körül a várfal keskeny párkányán : ezt

Korner is feldolgozta egyik költeményében.
Kynegetika (gör.), 1. Kinegetika.
Kynewiüf (Cynenmlf), ó-angol költ, a VIII.

sz. második felében élt Northumbriában. Kezdet-
ben világi költ volt, aki harcokban is résztvett,

utóbb visszavonult a világt<)l és egészen az egy-
házi költészetnek szentelte magát. Fenmaradt
mvei közül a Christ három részben Krisztus
születését, mennybemenetelét és az utolsó ítéletet

dolgozza fel. K. legtökéletesebb és a Christ után
legterjedelmesebb mve Blena, melynek forrása
egy latin legenda volt. K. az els keresztény költ
az angol irodalomban. Müvei megjelentek : Grein-
Wlker, Bibliothek der angelsachsichen Poesie
(Cassel 1881-1894, 2 köt.) c. gyjteményben. V, ö.

Mor. Trautmann, K. (Bonn 1898).

Kyniatria (gör.). 1. Kiniatria.
Kynikusok (gör.), 1. Ci)iikmok.
Kynodesmion (gör.) a. m. infibulári (\. o.).

Kynologia (gör.), ebismerettan.
Kynophoria (gör.), 1. lünofória.
Kynosarges, 1. Cinikusok.
Kynoskephalai. 1. Kinszkefalai.
KynoBura, a krétai Ida-hegy eg3rik nimfája, az

atyja eLl elrejtettcsecsem-Zeus dajkája, kit Zeus
azután hálából a Kls-niedve c«illagzatba emel.
Kynnrensav, 1. Kinurénsar.
Kynuria, 1. Kinuria.

Kyros

Kyparissia, 1. Kiparisszia.
Kyparissos (latinosan Gyparissus, gör. a. m.

cíprmfa), a ciprusfához fzd antik virágrege
hse, szép ifjú, ki kedvenc szarvasának elvesztén

való fájdalmában e gyászt jelkéi)ezó fává vál-

tozott.

Kyphosis (gör.), 1. Gerincoszlopelferdülés.
Kypria,jr?/2Jm, Aphrodité mellékneve, 1. Gyp-

ria.

Kypros, sziget, 1. Ciprus.

Kyi>selos (lat. Gypselus)^ Korinthos görög vá-

ros fejedelme (Kr. e. 657—627), ki a Bakchiadák
elzésével szerezte meg trónját. Igen jóságos ural-

kodó volt s Korinthost pompás épületekkel díszí-

tette. Nevének magyarázatául azt a mondát ta-

lálta ki a nópképzelet, hogy gyermekkorában
anyja egy ládában (gör. kypsele) rejtegette K.-t,

mert féltette t a Bakchiadáktól. Pausanias (V.

könyv, 17—19) leír egy Olympiában rzött remek
cédrusfa-ládát,melyet mint K. ládáját mutogattak.

Kyrenaika, 1. Kirenaika.
Kyrene {lat.C^rene), mitikus thesszáliai király-

leány, 1. Aristaiós.

Kyrene (Cyrene, Gurena), ókori város Afri-

kában, 1. Kirene.

Kyrenei iskola, 1. Aristippos és Hedonizmus.
Kyrie eleison (gör.), 1. Kirie.

Kyrill, Kyrillos, 1. Cirill.

KytHIící fkiríllica, cynilica), 1. Cirill íwv.
Kyriologikus (gör.), saját éi*telmében vett, ere-

deti jelentés (ellentéte : képes értelm).

Kyritz, város Potsdam porosz kerííletben. a

Jágelitz és vasút mellett, (i9io) 5171 lak., malom-
ipan-al, keményít- és szirup-készítéssel. 1685
dec. 17. itt verte meg Torstenson a szász hadakat.

Kyros, a Kúra folyó (1. o.) ókori neve.

Kyros (Cyrus, perzsául Kürns v. Kores), 1.

K., az ó-perzsa birodalom megalapítója, az achae-

menlda Kambyses tia. A monda szerint K. anyja,

Mandane, a méd királynak, Astyagesnek (1. o.)

volt a leánya, kit egy álomlátása miatt, hogy t. i.

unokája majd elveszi tle trónját, egy Kambyses
nev perzsához, tehát alárendelt emberhez adott

nül, e házasságból származó unokáját pedig

híve, HaiTJagos által ki akarta tétetni, de ez pász-

torának adta át, aki a flut megszánta é.«< felne-

velte. Már kicsiny korában megnyilvánult kíi-ályi

jelleme, s midn egy játék alkalmával egy el-
kel tisztvisel fiát megfenyítette és emiatt As-
tyages elé került, oly nemesen védte magát, hogy
a nagyapa felismerte benne unokáját. Astyages
K.-t visszaküldte szüleihez, de Harpagost paran-

csa megszegéseért av^al büntette, hogy egy lako-

mán saját fia húsát étette meg vele. Boszuból ez

késbb rávette K.-t, hogy i)erzsa sereggel törjön

be Módiába s a csata folyamán átpártolt hozzá
csapataival; Astyages pedig a csatával együtt

trónját is elvesztette (Kr. e. 550 körül). K mondá-
nak történeti alapja van, mert egy babilóniai fel-

iratból tudjuk, hogy Kürns, Alyattes perzsa hely-

tartója fellázadt és a méd sereg egy része liozzá-

pártolván, az irán birodalom uralkodónépe a per-

zsa lett. K. azután elfoglalta fels Mozopotíimiát

és egyéb területeket, Kroisos legyzése után pediir

(546) Lídiát is. A kisázsiai görög városok közül

csak Miletoat fogadta el szövet-ségesül, a többieket

A.DMly it6 Ky . . . alatt ninu mag, Ki . . . alatt lcer«s«ndA:
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HarpagrH és Mazaree vezérei elfoglalták. Vógttl

Babilont. &z akkori világ kAzéppoo^ is meg-
V vr i i-^:<9\ .'. a fogaágba vetett ssidökat visssa-

ájoUM. Enitta birodaljnáDak bels
fogott 8 eiárt veszi öt Xenoplion

Kyrupaideia liat. Cyropedia) c. áliamregényében
hi'>8*'ül. Halálára vonatkoxúiag is sok a mondai
hai^-oniány. Herodotos sserint a sk>-tha massa-

srcták (>llen eeett el és Tomyris királynéjuk K. fejét

vérrel tolt tömlbe dugta, hogy ott oltsa el vér-

>:zomj^t. Megbizhatóbb hagyomány szerint 530.

Irán EK.-i vidékén a dorbikuíok ellenesettel. Két
fiút hafryott hatra, utódát Kambysest és Smerdist

(Bárdija), V. ö. A. Bauer, Die KjTossage (Wien
1882) : R. Sckvberi, Herodots Darstellung der

Cymsiwre (Breslaa 1890); Lindl. C>tus (München
1903>. Muníhftb síkján, a régi Pasargadai helyén,

áll egy Hm. magas márványsir, melyet A', sir-

tmlékének tartanak. A terrásoBzerüleg 7 lépcsn
emelked alépítményen egy négyszög hosszu-

ÍEá8 ^let áll nyeregtetvel borlt^'a.

2. IJ. K (az ifjabb), Dareioe Nothos lia, Kr. e.

407. egész Kis Á/sia konnánjrzója lett és Spártá-

nak Athén ellen hathatós segítséget nyujtott,At>'ja

halála után (i04) bátyja, Artaxerxes Mnemon lett

Perzsia királya, ki t pártütése miatt halálra

Ítélte, de anyjának, Parjsati.snak könyörg^re
nemcsak megkegyelmezett neki. hanem állásában

iá meghagj^a. Egyiptomi és spártai hadertl tá-

mogatva K. ezután az Euphrates mentén Babi-

loahoz közel Kunaxáig vonult és itt találkozott

Artaxerxesnek 400,000-nyi seregével, míg az ó

zászlója alatt esak 100.000 perzsa és 13,000 görög
állott. K. természetesen csatát vesztett és maga
is elenett (401). Ezt írja le Xenopbon, valamint
a 10.000 görög visszavonulását Anabasis c. mü-
vében.

Kyselack (fCieselackj, Josepk, osztrák útleiró,

szül. Bécsben 1795., megh. u. o. 1831., mint az

udvari kamara hivatalnoka. Szenvedélye volt,

hogy nevét mindenüvé, még a legmagasabb és

legnehezebben megmászható szikiara is nagy
betkkel felirta. Müve : Skizzen einer Kussreíse

dnrch Osterreich, Steiermark, Ivárnten etc. i Wien
1829).

Kysté (gör.), 1. Gista.

Kystokele (gör.), 1. Húgiihólnagsérv.
Kystoma (gör.), 1. KLszta<lenoma.
Kystoskop (gör.), 1. Hólyagtükör-
Kystoskopia (gör.), 1. Holyagtíikrözés

Kythera (olaszul Cerigo). a legdélibb az ion-

Bzigetek közt. K. az argolíszi és korintusi uomo-^z

egjik e{)archiája : területe 285 km*. Eontoaabb
tennényei : gabona, bor, olajbogyó, déligyümölos

és háziállatok (különösen kecske és juh), mfAj
utóbbiakkal élénk kereskedést üz. A sziget lakos-

sága (1907) 13,102 görög alattvaló : fvárosa K., a

déli partim, püspöki székhely, 9855 lak., több ko-

lostorral és templommal: kikötje Kavsalion,

162 lak. DK. -re K.-tól fekszik a kis Antikytheta
(olaszul Cerigotto), mely azeltt hírhedt volt, mint
a tengeri rablók menedékhelye. Az ókorban K.

sokáig közvetít állomás volt a föníciaiak K.-i

és Ny.-i gyarmatai közt. s mivel itt halászták a

biborcsigákat, BDrphyris-nék. is nevezték. A ha-

gyomány szerint itt született a tenger habjaib«>l

Aphrodité, kit ezért Kytheroiának is neveztek. \z
Aphrodité-kultusz egjik fhelye volt.

Kythereia (latinosan Gi/fherea), Aphrodité

istenn mellékneve.

Kythnos, sziget. 1. Kitnosz.
Kysikos, 1. Kizikosz.
Kse, latin növénynevek mellett Kunze Ons-

tav (1. o.) német botanikus nevének röviditéee.

L.

L, 1, a magyar ábécében a tizenhetedik bet.
Az L betú latin közvetítéssel a görög lambdá-ból
eredt(A, ).), amely viszont a 8émi(föniciai) lamed-re
vezethet vissza.

L, miat róoui nánjeg^ = SO.

L rímd (elintoktMu, kéziratoklMD s. m. Ladu. Lector,

Liber, Libertás.

L M új-UtiBlMB a. ai. Liaea (Toaal), Lioeatiataa (felaia-

baditott).

L fraacia érmeken a. m. Baroaae péaarerft riroa.

L fraacia lAadei ártoijaaijenrsékea a. ra. lettre (irá).

^ ' ^'MT * AMOkwágfcM a. . livre tterliat; (foat

•tariiag) y. aorera^a.
/ hiraUlM r«rMitéae a Uteraek.
/. a. ai. liad, Iw.
I a auteautikábaa termé«ietat (< alapúi logaritmast

Jeieat

L, máuaUuMgzó, a zöngés mássalhangzókhoz
twtCMdk, móg pedig az ú. n. folyékonyak C8<^rt-
jába. Lei^öselebbi rokonai az ^ és r, s ezekkel
gyakran is váltakozik. Némely tájakon (különö-

sen Dunántúl s a palócoknál) kihagyják és ekkor
a megelz hangzó pótlónyujtást kap. pl. alma,

óma; folt, fót ; told, tód stb.

lí., természetrajzi nevek mellett id. Linné, L.
fii. pedig ifj. Linné nevének rövidítése ; 1. Litmé.

Ija, a zenében, 1. Arezzói szótagok-

Lm, a lanton kémiai jele.

I<«., hivatalos rövidítése Lomsiana észak

-

amerikai állam nevének.
1. »., orvosi rendelvényeken a. m. Uge artis,

rendelet szerint.

Laa an der Thaya, város Mistelbacfa alsó-ausz-

triai kerületi kapitányságban, 1910) 4414 lak., sör-

fzéssel. A várost még most is falak veszik körül.

1260-ban a csehek és IV. Béla közt volt itt ütkö-

zet; 1278. Habsburg! Rudolf német császár a ma-
gyarok segítségével legyzi Ottokárt ; 1809 júl. 7.

ütközet az oszi^ok ^ a franciák között.

Laach ^Jfarta-LoocA, Ábbatia SanctaeMariae
in Lacu), egykori bencés apátság Koblenz poroex

kerületben. 1093-ban Henrik palotagróf alapította

és 1802. szekularizálták.

Laachi-tó. az Eifel-hegjség á. n. amaar»-jaínak,

azaz vulkáni kráter-tavainak eg}ike Koblenz po-

4aalr m6 K7 . . . alatt aian aiag, Mi . . . alatt karMM^Al
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rósz kerületben, 229 m. magasban, 51 m. mély,

1-96 km. hosszú, 1-18 km. széles, területe 3-32

km« ; vulkáni hegyek környezik, lefolyása D. felé

mesterséges.

Laagen (Lougen), két folyó Norvégiában, az

egyik a Gudbrandsdah-L., a másik a Numedals-
L., az utóbbi a Hardangerviddából ered és kb. 300
km. folyás után a Skagerrakba ömlik Larviknál.

Laaland (Lolland), a dán szigetek egyike,

Seelandtól D.-re, 1243 km« területtel, (igio) 74,161

lakossal. Földje igen termékeny. Fhelye Maribo.

Laar, Pieter de, hollandi fest, 1. Laer.
Laas,fálu Moran tiroli kerületi kapitányságban,

(1910) 4037 lak., híres márványbányákkal.
• Laas, Ernst, német íllozófus és pedagógus, szül.

Fürstenwaldeban 1837 jún. 16., megh. Strass-

burgban 1885 júl. 25. 1872 óta a strassburgi

egyetemen a lilozófla tanára volt. Az újabb empi-
risztikus iskolához csatlakozott ós becses mvé-
ben: Idealismus u. Positivismns (Berlin 1879—
1884, 3 köt.) ezt az álláspontját történet-kritikai

szempontból is megokolja és rendszeresen fejte-

geti. Érdemes munkája még e téren : Kants Ana-
logien der Erfahrung (1876). Pedagógiai fbb
müvei : Der deutsche Aufsatz in den ersten Gym-
nasial-Klassen (Berlin 1868, 3. kiad. Imelmantól
1894—98) ; Der deutsche ünterricht auf höhem
Lehranstalten (2. kiad. 1886).

l.ab. v. Labill., latin növénynevek után La-
billardiere (1. o.) nevének rövidítése.

Láb (pes), az alsó végtag végs darabja, a bo-

káktól az ujjak hegyéig. A talajjal érintkez
felülete a talp (plánta pedis), felfelé néz felszíne

a lábhát (dorsum pedis). Míg az embernél csak
járásra és támaszkodásra szolgál, a majmok pl.

— éppen úgy, mint a kezüket — kapaszkodásra
és fogásra használják. Rendeltetésének megfele-
len a láb ujjai, mint jelentéktelen alkotórészek,

visszafejldtek, viszont a többi rész ersen kifej-

ldött. Csontos váza lábtre (tarsus), lábközépre
(metatarsus) és ujjpercekre (phalanges) oszlik. A
lábtö 7 csontból áll, úgymint ugrócsontból (talus),

sarokcsontból (calcaneus), sajkacsontból (navicu-

lare), köbcsontból (cuboideum) és három ékcsont-
ból (cuneiforme I., II. et III.). A sarokcsontnak
hátrafelé nyúló vége a sarok (calx), itt tapad a
lábikra-izom ina, az Achilles-ín. A lábközép 5
csontból áll, az ujjak vógét3—3csenevészes ujj-

perc szolgáltatja, csak a hüvelykujjnak van 2
perce. ízületei nagy számmal vannak, legfon-

tosabb a lábszár s az ugróesont között lev ízü-

let, a lábcsukló v. bokaizület, melyben a járásnál
fontos talpi ós lábháti hajlítás történik. Az izüle-

teket sok ers szalag tartja össze. Tznuii egyrészt
a lábszárról lejöv hosszú hajlító és feszít izmok
inai, másrészt apró izmok, melyek az egyes ujjak
finomabb mozgási mveleteinek végzésére szol-

gálnak. A lábháton csak egy izom van, a talp

sok izommal van ellátva. L. még Véf/tagok.
A láb alakulása, mint testünk exponált részéé,

a jó ízlés s a test helyes összetétele szempontjá-
ból igen fontos kérdés. Ismeretes a kínai nk el-

torzított lába. Általában legszebbnek tartják a
kicsiny és keskeny lábat, melynek hátadomborúan
hajlik át a lábszárba. A helyes alakulás szem-
pontjából a legfontosabb a talp alakja, mely

«

bebiö oldalon nem érinti a talajt, csak a saroknál

8 ell a lábközépcsontok fejének megfelelen, míg
küls széle egész hosszában simán a talajra fek-

szik. Ez az ú. n. lábboltozat az anatómiailag he-

lyes lábalak els és ffeltétele ; ha a boltozat le-

sülyed, a talp egész kiterjedésében érinti a talajt,

lúdtalp jön létre, mely amellett, hogy a járást

nehézkessé teszi, fájdalmas is lehet. Hasonlóan
fontos a szép lábalaknál az ujjak állása, melye-
ket a cip viselése többé-kevésbbé elnyomorít,

amivel a láb eléktelenedik.

Lübiném. Fiiss, franc, pied., ang.foot), régebbi

hosszmérték, mely Angliában még máig is hasz-

nálatban van. Nevét a férfi lábának hosszáról

nyerte és így természetes, hogy értéke az egyes
államokban más és másféle volt. A tudoraányos
alkalmazása is hozzájárult a sokféle lábfajták

keletkezéséhez (párisi láb, bécsi láb stb.). Terüle-

tek mérésénél a négyzetláb, köbtartalom méré.sé-

nél pedig a köbláb volt használatban. A láb rend-

szerint 12 hüvelykre oszlott, néhol ellenben 10
hüvelykre, különösen földterületek mérésénél

(geometriai láb).

A láb különböz formáinak a méterrel való

összefüggését a következ táblázat mutatja

:
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Labaigt, Tjaarent, francia Irú, L Bameau.
Lábak hidegsége. Gyak(»i iDeUemellentlIiet,

ii: 'iviK'k rpndosen szk oipö. Idegesaég, Téme-
Ka. Gyógyítása : b óe meleg lábbeli,

! ró V. váltott höménékletü lábflirdök.

Lábaló uM»Hi. Fussparde: ol. marciapiedi

;

ans; foot-ropes), a vitorlarudalc alatt Timzintes
irányhan feszített kötelek, meljreken a matrózok
munkájuk teljesítése kiben állanak.

La Balae («jtad: -iB), Jean de, bibornok, szttl.

Fcitouban U21., megh. Rómában 1491- XI. Lajos

francia király kpgyót megnyerve, evrenxi ée

nngersi püspök lett s 6 intézte az ország pénz-

ügyeit A pápa hibornokká nevezte ki, de árulása
miatt W&td. a király elfogatta és 11 éven át egy

"'^Icába zárva tartotta Ozain várában. Kl-

iisa ut^vn K(>mál>a ment, hol a pápa al-

.iiM juspökké nevezte ki.

Laban, FertiÚMfuí, magyar származású német
múturténeti író ós irodalomtörténész, szül. Po-

zsimjrban 186 febr. 1., megh. Berlinben 1910
dec. 90., mint a királyi muzeumok könj-\'támoka.

Munkái : H. J. CoUin : Die Schopenhauer-Literatur

(1S80): Die Prosopopöie bei Lenau und Petóíi

(lSS8h Gemütsausdruck des Antinous (1891);
Kimsthandbuch für Üeutschland (1897); H. F.

Fiigor. d. Portratminiatnrist (1905).

Lábán, Betéi üa, Izsák patriarcha feleségé-

nek, Rebekkának testvére. Amidn Jákob testvé-

rének, Ézsaunak bosszújától tartott, hozzá me-
nekültéé két leányát, Leát és Ráchelt feleségül

is vette.

Labanc, a császárpártiak gúnyneve Magyar-
országon Thököly és II. Rákóczi Ferenc fölkelése

alatt. A kurucok szemében ök voltak a hazaflat-

ianság és elvetemedettBég jelképei. A L. név kielé-

gít módon m^ nincs megmagyarázva. Néme-
lyek a Lauf Ilans ! (fuss János) elferdített ösz-

szevonásából, mások a lompost, rong>'ost, semmi-
házit jelent lafanc szóból származtatják. A
kurucokat gúnyoló Otrokocsi Fóris Ferenc (Ori-

gineshungaricae, 1693. II. Iö6.) nem gúnynévnek,
hanem a lobbancs (azaz gyújtó, hevül) szóval

azonosnak tartja.

Labanca (ejtsd : —ka), Baldassare, olasz egy-
háztörténeti és bölcsészeti író, szül. 1830., m^.
1913. A kereszténység történelmének tanára volt

a római egj'etemen. Irataiban sokszor összeüticö-

aésbe kerillt a kat. egjház hitelveivel. Müvei:
Della tllosoíia razionaíe (2 köt., 3. kiadás 1872)

;

Dolla tllosoíia morale (2. kiadás 1870) ; Della dia-

lettica (2 köt., 2. kiadás 1878) ; Marsiliode Padova
(1882); Della i-eligione e della íllosotla cristiana

(2 köt. 1888) ; Carlomagno e i due papi Adriano
I. e Leone II. nell'arte cristiana (2. kiad. 1903)

;

Gesú Cristo nolla litteratura contcmporanea stra-

niera e italiana (1908): 11 papato (1905) stb.

Laband. Paul, német államjogász, szül. Bo-
roszlóiian 1838 máj. 24. 1861-l)en magántanár
lett Heidelbergben. 18&(. rendkívüli, 1866. rendes
tanár Königs^rgben, 1872. Strassbnrgban. 1880-
ban az elszász-lotharingiai államtanács tagjává
nevezték ki. A középkori német jogot tárg>'aló

müvein kívül munkái : Das Budgetrecht nach den
Bestimmungen der preussischen Verfassungsur-
kunde (Berlin 1871) : Das Finanzrecht des Deut-

schen Reichs (Hirtk Annalen-jében. 1873) ; f-
mve: Das Staatsieoht des Deutschon Reichs
(Tüblngen 1876-82, 3 köt., 4. kiad. Freíburg
1901, 4 köt.); Handbuch des öfTentlichen R^hts
der Gegenwart iFreiburg 1883, 3. kiad. 1902;.

Lib^^ (Laatetis atrox L., áiut). a Vipera-
félék (I. o.) családjába tartozó kigyófaj. 18 m.
bosszú. Feje igen széles, nyaka vékony, farka
rövid. Bamásszürke hátát sötét, ferde kockák
díszítik, melyek X-alakú sötét rajzokkal válta-

koznak : hasa sötétebb barna, két fehér oldal folt-

sorral. Brazília K.-i részében honos, de elfordul
számos változatban Közép-Amerikában is és nyu-
gat felé egész Eicuadorig. serdkben él és halá-

szás céljából a vizeket is felkeresi. Mérges.
Lábarraqne lúgja, I. Eau de Labarraque.
Labarre ioiteá-. latiár), Théodore. francia zene-

szerz, szül. 1805 márc. 5. Parisban, megh. a. o.

1870 márc. 9. Fiatalkorában világhírre tett szén.
mint hárfamvész. 1851-ben III. Napole<jn házi

zenekarának lett a karnagja, 1867. a Conserva-
toire hárfatanszakának professzora. Müvei: 4
opera, 5 ballet. sok hárfadarab ; hárfaiskola

:

Méthode compléte pour la harpe : románcok.
Labarte (ejtsd: labArt), Charles Jides, francia

mvészettörténetire, szííl. Parisban 1797 júl. 23.,

megh. Boulogne-sur-Merben 1880 aug. 14. Még
ma is becse.s nagy mve : Hlstoire des árts in-

dustrieLs au moyen-áge et a l'époque de la re-

naissance (Paris 1864—66, 2. kiad. 1872—75).
Labarum (lat), római hadi, majd birodalmi

zászló, melyet Konstantin óta a császárok eltt vit-

tek : lándzsanyélen keresztbe tzött rúdra alkal-

mazott négyszög, aranyhímzés posztó- v. se-

lyemdarab alkotta, a KrisztUi; neve jelvényével.

Lábas, alacsony kétfülú fzedény. Nevét
onnan vette, hogj' régente 3 lábbal készítették és

úgy állították a lángra. Egyes helyeken még most
i5 így készítik, pl. a dalmát partokon.

Lábas (azeltt : Labasincz), klsk. Tomes vol
lippai j.-ban, (tsio) 706 oláh lak. ; u. p. és u. t.

Sistarocz.

Lábaaiejek (Cephalopoda, üut), a Puhates-

tek (Mollusca) állattörzsének legfejlettebb osz-

tálya. Kivétel nélkül ragadozó tengeri állatok.

Testük szimmetrikus és fejbl meg törzsbl áll.

A fej nagy, szabadon áll, ers szaruállkapcsok-

kal és radulával (1. o.) fegyverzett ; oldalán van
a két igen tökéletes szem és a szaglószervek. A
száj körül egy izmos tapogatókból vag>' karokból

álló koszorú van. X tapadókorongokkal ellátott

karokat alapjukon brlebbeny köti össze. A karok
száma 8 y&gy 10, esetleg több is lehet s má-
szásra, a zsákmány megragadására, párosodásra

és néha úszásra szolgálnak. A törzset brköpeny
borltja, amely a hasoldalon széles, két gombszraH
képlettel elzárható nyilá.st hagy, amely a köpeny-

üregbe vezet. Ez alatt fekszik a láb átalakult ré-

szébl fejldött és az összes L.-re jellemz tölcsér,

amely a köpenynyiláson át beáramlott viznek.

a kiválasztott anyagoknak és az ivartermék^-
nek a kiürítésére szolgál. Ez szolgál egyúttal

mozgássaarvttl is olyanféleképen, hogy az áUat
lüktetéssaeren hirtelenül kilövell köpenyüregé-

bl a tölcséren keresztül a vizet s ez a kilövelt

vizsugár ép úgy visszalöki az állatot, mint a ki-
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ltt ágyúlövedék az ágyút. A bör csupasz s ek-

kor élénk szinváltoztató sajátságával tnik fel,

vagy pedig bels, néha esetleg küls héjat vá-

laszt ki. A bels héj csökevényes és vagy szaru-

nemü és conchiolinböl áll, vagy pedig meszes,

mint pl. az ú. n. szépiacsont (ossa sepiae), amely
a Sepia-fajnak bels váza és a gyógyszertárak-

ban kapható. A küls héj legtöbbnyire mészbl
áll és porcellán- meg gyöngyházréteg különböz-

tethet meg rajta. Néha együreg, néha azon-

ban kamrákra osztott, amelyek k:öziil csak a
legutolsóban, a legnagyobban lakik az állat. Az
idegrendszer igen jól fejlett ; dúcokból áll, ame-
lyek közül a két garatfölötti és a két garatalatti

dúc gyralakban összentt egymással és garat-

ideggyrüt alkot. Szívük egy kamrából és két

vagy négy pitvarból áll és artériás vért tar-

talmaz. A lélegzést a kopoltyúk végzik, szá-

muk kett vagy négy. A L. jellemz szerve

a tintazacskó, melynek összehúzható kivezet
csöve a végbél közelében nyílik a köpenyüregbe.
Ha az üldözött állat a köpeny üregébl a töl-

cséren át kilövelt vízzel együtt a tintazacskó

tartalmát is kilövell, ez gyorsan elkeveredik a
küls vízzel és fekete felht alkot, amelynek vé-

delme alatt az állat elmenekül. A L. váltivaruak
és az ivarok külsleg is felismerhetk. A hím
egyik módosult karja, az ú. n. Jwctocotylus (1. o.)

kar szolgál párosodó szervül. A hím ivarszerve

egy páratlan, zacskóalakú here, amelybl az ondó-
vezeték ered ; ennek alsó vége kitágult, mirigyes
falú és a spermatofor (1. o.) készítésére való. A
ni ivarmirigy, a petefészek is páratlan szerv,

amelybl a petevezeték ered ; ebbe nyílik a fe-

hérjemirigy, amely a petéket fehérjével látja el

;

néha még ragasztó váladékot készít mirigyek is

vannak. A peték kemény tokkal vannak körül-

véve és vagy egyenkint, vagy csoportosan jutnak
a külvilágba s rendesen vízinövényekre, korall-

vagy mohállat-törzsekre ragasztja ket az anya.
A L. mind tengeri állatok. Húsukat a tenger-
parti lakosság eszi. Az Adria-menti halpiacon

polpo, népül vagy kalmajo néven árusítják ket.
270 fajuk él. A kihalt fajok száma 4500. Lé-
legzszerveik alapján szokás felosztani ket. Mai
rendszeillk a következ

:

I. rend. Te<raZ>ranc7ítaíaOw., négykopoltyúsok

;

közülök mai nap már csak a Nanttlus él.

II. rend. Dibranchiata Ow., kétkopoltyúsok.
A karok száma szeriut két alrendre oszlanak:

1. alrend. Decapoda, tízlábúak, pl. a kalmár-
polip (Ldigo vulgáris L.) ós a tintahal (Sepia
offkinalis L.).

2. alrend. Octoixxla, nyolclábúak, pl. a nyolc-

karú polip (Octopus vulgáris Lam.) és a mósusz-
polip (Eledorie moschaUi Leach.).

LábasjÓBzág. 1. Jószág.
Lábaskeeelyü v. kUjyászkeselyil iScijtmhí-

rius se'retariu.s .Miller, «iiat), a ' Vágómadaiak
(Pel(nyofnithps) rendjébe, a Lábaskesolyfélék
(Serpentariidne) családjába tartozó madárfaj.
Testének fels része baniás, hamuszürke, alsó
róeze szennyes szürkéssárga. Bóbitája, evez-
tt»llai, vállfedötollai, farcsíkja, végbélnyílásának
tája és alsó combja fekete : alsó számyfedötollal
és leghosszabb alsó farkfedtol lai fehérek ; fark-

tollainak töve fakófehér, sötét pettj'ekkel, közepe
szürkésbarna, hegj'e felé fekete, csúcsa fehér. A
tojó bóbitája és farktoUai rövidebbek, tollazata

világosabb, hasa fehér. A hím hossza 110—125,
szárnya 62, lába 29 cm. ; a tojó valamivel na-
gyobb. Afrikában, a Jóreménység- fokától az é. sz.

le'-ig s a Vörös-tenger partjától Szenegálig ho-

nos. A steppék jellemz madara. Kitnen fut..

Kétéltüekkel, csúszómászókkal és rovarokkal
táplálkozik. A mérges kígyók pusztítása miatt
hasznos.

Lábasperje (növ.), 1. Tarwkbíiza.
Labassére (ejtsd: Ubasszér), falu Hautes-Pyré-

nées francia département Bagnéres-de-Bigorre
j.-ban, (J910) 735 lak. Palaköbányákkal é.s 12—
14»-os kénesvíz-forrásokkal.

Lábasszájúak (Stomatopoda, átUat), 1. Sáska-
rákok.
La Bastide, Bordeaux (1. o.) külvárosa.

Lábatlan, nagyk. Esztergom vmegye eszter-

gomi j.-ban, (1910) 1843 magyar lak., vasúti állo-

más, posta- és táviróhivatal, az egyesült tégla-

és cementárúgyár nagy cementgyárával (700
munkás), márványbányákkal és mészégetéssel.

L&batlan halak (Pisces apodes, Apoda, áiiat),.

azon csontos halak, amelyeknek hátsó páros-

úszója (hasúszószárnya) hiányzik. Ide tartoznak
az Angolna-félék (Muraenidae). L. Angolna-
félék és Halak.
Lábatlan kétéltek (Apoda, áiiat), a Két«ltúek

(Ampkihia) osztályának egyik rendje. Testük
féregalakú ; végtagjaik teljesen hiányzanak. Ame-
rika, Afrika és Ázsia egyenlítói vidékein honosak
s földi giliszták módjái-a föld alatt élnek. Kb. 50
fajuk ismeretes. Egyetlenegy család : a Cecilia-

lélék (CoeciUidae) Ismeretes. Közönsége.sebb fa-

jok : gilisztabéka (Siphonops annuUitus Mikan),
gilisztagte (Ichthyophis ghitinosíus L.), c*(;ilia

(CoeciHa gracilis L. és C. Itonbricoidea Daud.),

Hypoyeophis rostratus Cuv., H. alternans Stejn.

ós Dermophis thotnensis Boc. L. még CocciVa
és CoeciUidae.
Lábatlanok (áiiat), I. Apoda.
Lábatlan tüskésbrek (Sy»aptidae, »iiat),

arabulakrállábnélküli tengeri ugorkák. L. Tengeri
ugorkák.
Lábazat, valamely építmény (bútor, kályha

stb.) legalsó része a föld színe fölött, ha mint
ilyen, ki van képezve. L. Oszloproul, Talpazat.
Lábazat-párkány, a lábazatnak fels részén

alkalmazott tagozat. L. Párkány.
Lábbadozás (reconvalescentia v. convaiescen-

Ha), az az állapot, amelyben a tulajdonképeni be-

tegség már megsznt, de a beteg erejét és mköd-
képességét még nem nyerte vissza. A L. ideje az

elz betegség súlyossága szerint rövidebb-hosz-

szabb ideig tart. A L. alatt a beteg már jól érzi ma-
gát, étvágya gycji-sau tér vissza, arcszíne javul,

ereje gyarapszik s kedélye vidám ; ha azonban a
L. nem ilyen jól foly le, ez lappangó liajokra

mutat. A li. alatt esetleg lehámlik a l)eteg felbre,

kihullhat a haja, késbb azonban pótlódik. A lái)-

badozónak úgy meghléstl, mint kifáradástól,

gyomorron tástól óvakodnia kell, s a legtöbb be-

tegség után még határozott életrendet kell tar-

tania. Fdolog a jó táplálék, nyugalom.
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Lábbadosók hán (iábbadotók üitézeie, kór-

háza), oly intézet, amel^^nek oélja, hogy súlyoa

beteK8é«böl felgyógyult olyan betegek, kiknek
nnyai^i körülményei nem engedik meg alkalmas
•:y<'pyhelyek felkeresését, jótékony egj-esületek

V az állam által fentartott helyiségekben teljes

L'votryulásukat bevárhassák.

Lábbeli, a láb védMmére szolgáló ruházat. Az
ii! >k foiynmAn a kttl(M>8a6 népeknél a L. éppen

i divatnak, mint a többi ru-

.:>uzöbb anyagból: kelmébl,
uyere ea cserzett borból, fából, növó-

leiból, sót fémbl is készült: színe és
•

I iiuija 18 válto»tos. Aszerint. hog>' mennyire
lotii a lábat és milyen a formája, a neve is vál-

tozik : MTM, papucs, bocskor, cip, csizma. Ezek
mindefyikB &mét igen sokféle formájú. A L. leg-

rt sribb fmmája a saru, fából v. borból kimetszett

talp. melyet szíj vagy zsineg erósít a lábfejhez

\ íitfy a lábikrához. A bocskor egy v. több darab
varratlan durva borból áll, melyet szíjjal a lábra

fiizm-k 8 a boka körül megkötnek. Fkép begyes
\ idekek lakói viselik. Az ó-kori görögök eleinte

S7ijjal V. zsinórral a lábhoz ersített to/po^ viseltek,

A \IV. gzáudb«a dívott hosszú orrA libbelik.

azonban múveltségük fejldésévelmvészi gondot
í' rditijttak a L.-re, azzal nag>' fénjt úztek. A szán-
liál (1. o.) bokáig ér és szíjjal összekötött félcipó

vult. A kotumusznak több réteg fából álló magas
talpa vult,atragikaí színészek hordták a színpadon,
hogy magasabbaknak látszassanak. A komikus
dztnéBnekam^aiénevü L.-t viseltek. A rómaiaknál
legáltalánosabb volt a szíjjal a lábhoz ersített

6aruis<)leae)és a harisnyaalakú fzött cip(calcei).

Az elbbit otthon, az utóbbit a házon kí\iU hord-

ták. .A. L*sászárok idejében a nk nagy fényt úztek

s hímzéssel, arannyal, gyöngg)'el ékesített píros,

fehér, sárga, stb. szín L.-t hordtak. A bizánciak
magasabb V. alacsonyabb, fzött, színes cipt visel-

tek. A nk L.-je színes és hímzett papucs volt.

Etirópa északi népei, a dánok, nor\'égek, irek

csencett brbl a láb formája szerint kimetszett

és az egész lábfejet betakaró L-t viseltek. Mintegy
a X. sz. elején kezddött a hosszú és fölfelé hajló

orrú L. divatja (1. az ábrákat), mely több száz évig

tartott, s a XIV. sz.-ban Eorópa majdnem minden
országában elterjedt. B században oly szertelenül

hosszú orrú cipket és csizmákat viseltek, hog>-

Franciaországban IV. Fülöp szükségesnek látta a
L. orrának hosszát szabályozni. A XV. sz. végén
járta le magát e divat és éppen az ellenkezjét, a

kacsaszájú L.-t kiírták föl. A XVI. sz.-ban fölvál-

totta a könny kelmébl való cip, mely csak
bokáig ért, s mely a lábfej hosszában több helyen
föl volt metszve s a metszéseket kidudorodó szí-

nes szalagok díszítették. A XVU. sz.-ban a magas-
szárú csizma divatja uralkodott ; a szár térdig v.

azon fölül ért v. pedig letolták a lábikra közepéig.

A XVI 11. sz. elején a fehér harisnya és a csattos

cip volt divatos ; a nk magas sarkot viseltek.

Ekkor vált divattá, hogy a nk fels ruhájukat
fölemelték, ami elsegítette a L.-vel való fény-

zést. A század folyamán a nagy csattos cip, a
csizma, majd ismét a félcip divatja gyorsan vál-

tozott. A XiX. sz. elejétl fogva a L. egyszersége
ée célszwüsége irányadó, azért divatja sem oly

változékony, mint a korábbi századokban volt.

Lábbelikészit, 1. Cipész és Csizmadia.
Lábcsók, keleti tiszteletnyilvánitás az ural-

kodók iránt, a kat. egyház szertartá.>^aiban már a
Vil. 8z.-ban (Ordo Rom.) fordul el éá ma is meg-
csókolja a pápa lábát a két subdiaconus az epis-

tola után és az egyik diaoonus az evangélium
eltt. A középkorban lábcsókkal fejezték ki hó-

dolatukat a pápa eltt az összes hivk és a német
császárok is egéi^zen V. Károlyig. A pápai kihall-

gatásokon ma is szokásos megcsókolni a pápa
pontifikális cipjén lev keresztet. A bíbomokok
lábcsókját illetleg 1. Pápaválasztás.
Láb<»ontok, 1. Láb.
Lábcsakló. a bokaizület, 1. Láb.
Labda, a legrégibb s legelterjedtebb játékiízer.

Az ókori kultúmépeknél kedvelt játéka volt ligy

a gyermekeknek, mint a felntteknek. Az egyip-

tomiaktól fenmaradt emlékek között többféle

labdát is találimk : különféle szín s nagyságú
(3—7 cm.) sima agyaglabdák mellett tömött br-
labdákat is találtak az ó-egyiptomi sírokban.

A görögök különféle szín és nagyságú brlab-
dákat használtak, melyek tollal, gyapjúval vagy
apró fügemaggal voltak kitömve. A mai box-L.

(1. o.) is ismeretes volt : a korikosz, mely mennye-
zetrl kötélen csüng brzsák volt, liszttel, homok-
kal V. fügemaggal kitöltve. Ugyanilyen labdá-

kat használtak a rómaiak is. A középkorban
kezdték használni a kötött labdákat. Napjaink-

ban kis (kézi) és nagy labdákat használnak, ezek

lehetnek ismét tömörek és üresek (levegvel fel-

fnjtak). A legtöbb magyar L.-játékhoz a tömör
kézi labdákat használjuk. Ezek brbl készülnek

s szrrel vannak kitömve. Nagyságuk a játékosok

kora szerint 5—7 cm. kzött változik. Tömött
nagy labdákat használnak a füleslabdázáshoz,

a labdahajszoló s ^yéb játékhoz. Ezek 20—30
cm. átmérj, szrrel kitömött brlabdák. Az üres,

felfujt L. a football-L. (1. Football) ; guramilab-

dát ha-^ználnak továbbá a lawn-tennis-, tambnrin-

játékhoz (1. 0.). L. még Labdajátékok, Labdázás.
Labdacs, a pilula (pillula) gyógysaer-alak rósz-

szül alkotott magyar neve.

Labdaifl v. laboda (nsv ), 1. AtripUx.
Lábdagan&t, a lábfejnek vizenys dozsadása,

mely katonáknál, fiatal sportembereknéL de fia-

tal leányoknál is elég gyakori valamely meg-
elz, sokszor figyelemre sem méltatott meg-
csúszás, megbotiás, elesés ntán. Régebben gyn-

ladásnak tartották; mióta a Röntgen-képeket
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ismerjük, tadjuk, hogy a lábközépcsontoknak,

ós pedig 2—4;-nek törései, melyek többnyire el-

tolódással gyógyulnak. A járást olykor hetekig

fájdalmassá teszi, s éppen ezért pihenést kíván.

Labdaház, 1. LabdázóMz.
Labdajátékok, a labdával mint eszközzel, néha

a labda -ütvel v. mint a lawn-tennisnél (1. o.) az

üt-hálóval V. a croquetnél (1.0.) akalapáccsal mint
segédeszközzel, bizonyos szabályok szerint zött
játékok. A labdajáték legkezdetlegesebbje az egyes
labdának egyik kézbl a másikba való átdobásá-
ból áll, ezt követi a feldobott labdának két vagy
egy kézzel való elfogása, labdafogás nagyobb tá-

volságból, körbl stb. A labdajátékok már az s-
idkben nagyon népszerek voltak. Náluiiic a leg-

szokásosabb játékai a serdül fiatalságnak a kü-
lönböz duplexek, méták és körjátékok, továbbá
a lawn-tennis (1. o.) tamburin (1. o.), labdaöklözö

(1. 0.), füleslabda stb. A füleslabdajátek Német-
országból származott át hozzánk, hol annyira ked-
velt, hogy kisebb súlyú labdával nk is játsszák.

A labda tömött, 2 kg. súlyú brlabda, melynek
25 cm. hosszú szíjfogója : füle van. A játéktér

60—70 m. hosszú és 30—40 m. széles. A keske-
nyebb szélek közepén állnak a kapuk. A football-

tól eltéröleg itt a labdát nem a kapuba, hanem
a kapuoszlopokat összeköt szalag felett kell át-

dobni. Van kétkezes dobás, melyet helybl vé-

geznek és egykezes dobás, mikor a labdát fölénél
fogja a játékos és tengelye körül végzett fordu-
latokkal hajítja el. V. ö. Hamary B., A magyar
labdajáték kézikönyve (Székesfehérvár 1878);
Porzsolt L., A magyar labdajátékok könyve
(Budapest 1890); Barna Jakab, Játékkönyv. L.
még Lnhdázás.
Labdakidák, 1. Labdakos.
Labdakos, a görög hsmondában thébai király,

Kadmos unokája, Laios atyja s ilyképen a mi-
tikus thébai királyi háznak, a Labdakidák-nak
se. A Labdakidák mondáját 1. Laios, Oedipus,
Epigonok, Antigoné.
Labdakosár. A basket ball (1. o.) nev labda-

játékhoz használatos szer. Az emelhet ugró-
mércéhez hasonló állványra csuklóvasalással úgy
van szerelve egy kosarat tartó rúd, hogy ha a
labdát a kosárba dobjuk, a rúd magától lefordul,

a labda kiesik belle és a nid a kosárral együtt
ismét a helyére emelkedik.
I<abdanain (növ.), 1. Cistus.
Labdaöklöz. Két méter magasságban kife-

.szített zsinór fölött ütik át a football-labdát a já-

tékosok, kiknek száma nincs meghatározva. A
feladat, hogy megakadályozzuk a labdának sa-
ját területünkön való leesését. A kart ersíti, s

mint sok futással járó játék, igen ajánlható. Nk
is játszthatják.de nem football-{brrel bevont), ha-
nom gummilabdával. Németországban igennép-
.szerú játék, de olasz eredet.
Labdaparéj v. kerti laboda (növ.), 1. Atriplex.
Labdarózsa (növ), 1. Viburnum.
Labdarúgó játék, 1. Foothall.
Labdatövis (növ), 1. Echinops.
Labdázás, az a rendszeres testmozgás, amely

a labdának bizonyos szabályok szerint történ el-

V. feldobásából, ököllel v. bottal kiütésébl, láb-
bal való rúgásából (1. Football), v. a labdának

repülése közben való elfogásából és visszahajtásá-

ból, v. végre a labdaütés ell való menekühisböl
áll. A L.mint testet edz mulatság és idtöltés már
a legsibb korban ismeretes volt. Az egyipttjmi

hieroglifek között gyakran fordul el a több labdá-
val játszó ni alak. Hogy a régi görögöknél már
divatozott a L., az kitnik Nausikaának, a feákok
királya leányának példájából, továbbá a spártai

nk és férfiak testgyakorlataiból, az eldobott v.

felhajított labda elfogására vonatkozó adatokból

;

a régi görögök Uránia játéka, mely a magasra
feldobott labda elfogásából állott, nagyon is ro-

kon a mi népszer kapós játékunkkal. A rómaiak-
nál még nagyobb mértékben volt elterjedve a L.,

amit világosan mutat az is, hogy a labdáknak
különböz elnevezése maradt reánk (pila, foUis,

paganica stb.). A rómaiaknál különösen ked-
velt volt a L.-nak az a neme, melynél a lab-

dát ököllel ütötték ki, e célra a jobbkézre kü-
lön labda-keztyüt húztak fel. A L. azonkívül,
hogy erkifejtésre indít, még ügyessé és elevenné
teszi a testet s mint társasjáték felvidít<jlag hat,

ezért ügy a gyermekeknek, mint a felnttek-
nek egyaránt ajánlható, annál is inkább, mert
a számtalan játékváltozat (1. Labdajátékok) lehe-

tvé teszi, hogy minden korú egyén az testi kép-

zettségének és erejének megfelel labdajátékot

gyakorolhasson. De még a testi fogyatkozások-
ban szenvedk is találnak oly labdajátékot,

amelyet minden baj és veszély nélkül zhetnek.
Labdázóház (fr. salle du jeu de pamne), lab-

dázás céljaira épült födött terem, mely a királyi

paloták és fiskolák mellett fordult el a múlt
századokban. Ilyen L. volt Versaillesben a Rue
St. Prangoisban, melytörténelmi nevezetességüvé
vált azáltal, hogy 1789 jún. 20. annak nagyter-
mében gyltek össze a harmadik rend tagjai

Bailly elnöklete alatt s megesküdtek, hogy addig
szét riem oszolnak, míg Franciaországnak alkot-

mánya nem lesz. A jelenetet Daxnd örökítette

meg egy nagyszabású festményében (Louvre).

Lábdiformitások, 1, Lábelferdlesek.

Labe, az Élbe folyó (1. o.) cseh neve.

Lábé, Louise, tulajdonkép Cliarly, fi'ancia

költn, szül. Parciouxben (Ain) 1526 körül, megh.
Lyonban 1566 márciusában. Gazdag kötélver
leánya volt (ezért nevezték la belle cordeliere-
nek), aki néhány, Petrarca hatása alatt álló, köz-

vetlen hangú szonettet ós elegiát (els kiadás

1555, a legutolsó Paris 1887), továbbá egy csinos

prózában írt allegóriát írt. Ez utóbbinak címe

:

Le débat de Polio et d'Amour. V. ö. Laur, Louise
L. (Strassburg 1873) ; Latkóc^, A renaissanco
egy elfeledett költnöje (Fvárosi Lapok 1881).

La Beaumelle (ejt«d: bomeii, Lanrent Angliviel
de, francia író, szül. Valleraugueben (Gard) 1726
jan. 28., megh. Parisban 1773 nov. 18. Berlinben
1751. összezördült a Nagy Frigyes udvarában
élö Voltaire-rel, oki élete végéig üldözte, s aki-

nek része volt abban, hogy L.-t sajtóvétségért
kétszer is Ixirtönbe zárták. Mvei nagyrészt Vol-

taire-t gúnyolják, ilyenek : Notes sur le si6cle

de Louis XIV (1753) ; Réponse au Supplément du
siécle de Louis XIV (Í7ó4) ; Commentaire sur la

Henriade (1769). V. ö. Taphanel, L. et Saint-Cyr
(Paris 1898).
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L&bédoyére (4ft*á: - do:g«r), Charles AngÜiqHe
Huchet, de L. gróf, francia tábornok, síül. Páriá-

im 1786 ápr. 17., raoijh. u. o. 1815 aug. 19. Ai
IS-)')—r2-ikí háborúkat mint Laanes ós Marat
hadsegédjo kUxdötte végig. 1813-baa ezredes lett

(> a baatzeni csatában tdnt ki. Mliu>r Napóleon
Hiba szigetérl hazatért, 1815 márc. 5. L. volt

az elsA fötisact, ki egész ezredével hozzácsatlako-

zott Vizille vároe mellett (QrenoUetól délre). Na-
póleon ezért tábornokká ée pairró nevezte kL A
Waterlooi csata ntán Amerikába akart mene-
kiiíni, de jol. 3. elfogták és haditörvónyszóki

ítélet alapján föbelötték. Napóleon v«^rendeletó-

ben nagylelken gundoskodott L. családjáról.

I.sbel (ang., «it»á: lébii, címke, bélyeg, mellyel

.\m'>rikában a szervezett monkások gyártmányait
U'^/.lk meglcülönböztethetóvé a szervezetlen és

!>!< •) mnnka termékeivel szemben. Elször a
.<zivarkészitk használták a kinai ós fogház-

manka elleni védimül.
Libelierdülések, a láb állásának állandó rend-

ellenességei, melyek vagj* világra hozottak, v.

az életben szerzettek. Az elbbiek oka vag>'

hibás képzdés (a lábszárcsontok egyikének, v.

valamely lábtcsontnak részleges v. teljes hiánya),

vag>' az, hogy a magzat késbbi fejldése aka-

dályozott (rendellenes nyomás a méhürben). Az
életben szerzett L. csont-, izület-, izom- és ideg-

bántalmak folytán s a megterhelésl viszonyok
megváltozása következtében jönnek létre. A láb

rendes alakjának megváltozása annak mködé-
sét is zavarja s miután az elferdült lábon idvel
másodlagos elváltozások fejldnek ki (az izmok
ós szalagok zsugorodása vagy megnyúlása, a
csontok helyzet- és alakeltéróse), ezért a L. gyó-
gyításának korai megkezdése rendkívül fontos.

Aszerint, hogy a láb a bokaizületben végez-
! -';isnak megfelelen mily irányban tért

i föalakját ismerjük és pedig a donga-
* valamint a kampós és lólábat A

gyakran lólábállással, a kampós
i,i 'övódik.

1 pes varos), 1. o.

2. ^>...,c.... ypes valgus), a dongaláb ellentéte,

midn a láb b08sztengel.ve körül kifelé fordul

(pronatio) úgy, hogy a bels széle és a talp bol-

tozata lesillyed (pes planos), az egész láb kifelé

távolított helyzetben (abductio) van. A lúdiáb

iiosBzabbnak és szélesebbnek tnik fel a rendes-

nél 8 izndásra hajlamos. A lúdlábúak könnyen
tináBMk, járásuk nehézkes s ezért hosszabb

fyalo^Asra (katonai szolgálat) és állásra (bi-

zonyos foglalkozások) alkalmatlanok. Kimerít
áU&B és járás után igen heves fájdalmak léphet-

nek fel s a láb merevvé válhatik (pes valgus
dolorosus, contractus). Gyógyításra az ortopédia

lúdtalpbetétet (a cipkbe helyezett s kifelé lej-

tösdö ferde sík), masszázst, tomázást ajánl, míg
a merev s fájdalmas lúdiáb mútéti beavatkozást
(narkózisban végzett redreeszálás, inplasztika v.

csontmtét) tehet szükségessé.

3. Lóláb (pes equinus), a L. olyan változata,

midn a láb állandóan talpi hajlításban van s a
sarok rálépéskor nem éri a földet. Az Achilles-ín

ersen rövidült. Igen nagy fokánál a lábujjak

hátra fordulnak s ilyenkor a láb háta szolgál

RAwI Nan LtJ*K>rH>. XI[. kU.

járófelületül. Leggyakrabban » lábazár mells
(feszít) izmainak bénulása s a nem bénnlt hátsó

(h^jUtó) izmok állandó összehúzódása vezet a ló-

lábálláshoz (pes equinus paralyticns), ha a láb

megtámasztásáról nem gondoskodunk (AohlUes-

inzsugorodás). Agy- és gerinci^-i betegségeknél

merevgörcss lóláb (pes eqoinos spasticos) fejl-

dik ki. Oyógyitásánál elektromozás, masszázs,
tomáztatás, megfelel sínes cip vagy mtéti be-

avatkozás (ínmetszés, ínátültetés, csontmtét) j(»-

het szóba.

4. Kampós láb (pes calcanens), ellentéte a ló-

lábnak. A bet^ cnk sarokkal tud fellépni s a
láb középs része és az ujjak felfelé állanak.

Legg>'akrabban a lábszár mells (feszít) izmai
zsugorodásának eredménye, melyet ortopédiás

V. sebészi úton gyógyítanak.
Ijabellum (növ.), 1. Kosborfdék.
Labeo, Marcus Anliftius, a legkiválóbb római

jogtudósok egj'ike (megh. Kr. u. 10—22 között),

proetor, lángelméje folytán úttör jelentség
és saját, önálló irányzatát érvényesít jogtanaira
lett s kiilön iskolát (secta) is alapított, melynek
oly hires követi voltak, mint Nerva Pator, Pro-
culus, Nerva Filius, Longinus, Pegasus, Celsus
Páter és Filius, Neratius. Az iskolát késbb Pro-
culusról nevezték el («procuUánusok»). Szemben
állott vele C. Atteius Capifo, az ellentétes iskola

megalapítója, szintén kiváló képessógú, de kevés
önállóságot tanúsító és a jogtudomány terén a
konzervativizmust hirdet tudós. Követi voltak

:

Masnrius Sabinus, kirl az iskolát elnevezték
(asabiniánusoka), Cassius, Caelius Sabinus, Javo-
lenus, Valens, Tuscianus, Julianns. L. kb. 400
kötetet hagyott hátra ; nevezetesebb mvei : Ad
XII. tabulas libri, Ad edictam praetoris urbani
libri. Ad edictum proet. peregrini libri, Re.spon-

sorum libri, Epistolarura libri, :rd^vá (kazuisztikus

munka, melyet késbb Paulus adott ki s bírált

meg). De iure pontificio ós végül Libri posterio-

rum, melyeket halála után Javolenus dolgozott föl.

Irodaiom Pernice. M. Antistins Labeo, L k.. H*lle 1S73

:

Bremer. Die Rechtilehrer nnd Rechtaacksleo im röm. Kaiser-
reich, Berlin líi<'>8 és Jari«prudeatia Antehadriaiui II. 1898;
Kipp, Oesdiiclite der Qnellea des SamiaeheB BeckU, t. k.

1909 : Krüger, Oeschichte d. (jaellen n. Lit. das B8m. BsekU,
2. k. 19. §., 1918.

Laber, Hadamar wn, középkori német tanít*)

költ, a XIV. sz. els felében élt. Fmve, melyet
líMO körül írt Titurelstrófákban, egy allegóriái

munka : A vadászat, melyben önmagát vadász-

nak, szivét kutyának és kedvesét vadnak tünteti

föl. Érdekes és szép részletekben gazdag munka,
de allegorizálása költietlen és fárasztó. Múvét.

melyet a középkorban nagjTa becsültek ós sok-

szor utánoztak, kiadta J. A. Schmeiler (1850) és

K. Stoj.skal (1880).

l.aberdan, 1. Kábeljait.

Laberios, Derimus, római lovag, mimus-iró,

szül. Rómában Kr. e. 105 táján, megh. 43. AUcalmi
vígjátékaiban (mimus) Caesart is kigúnyolta. Cae-

sar boszuból arra kényszerítette 60 éves korá-

ban, hogy személyesen lépjen színpadra s verse-

nyezzen a rabszolga származású Poblilius Siros-

szal. Kkkor mondotta el azt a megható prológust,

mely a római irodalom egyik legszebb emléke. P.

Theicreick Emil magyarra fordította (Figyel
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1877). A versenyben L. lett vesztes. Caesar Mgyan
gazdag honoráriumot és aranygyrt adott neki

a lovagi rangba visszahelyezés jeléül, de a be-

csületén ejtett foltot ez nem mosta le. Mimusai
elvesztek, de vannak töredékek s több mint negy-

ven darabnak tudjuk a cimót. V. ö. Bertini,

Franmienti dei inimi di D. Laberio (Saluzzo

1884) ; Ribbeck, Comicorum Lat. reliquiae (Leip-

zig 1898).

Labes, város Stettin porosz kerületben, (1910)

5179 lak., gözfíirészmalommal, brgyártással.

Lábfalva, kisk. Szolnok-Doboka vmegye dési

j.-ban, (1910) 498 oláh, rutén és magyar lak., u. p.

és u. t. Retteg.

Lábfej, 1. Láb.
Lábfekély (ulcus v. malum perforans pedis),

a láb szélein a talp fell támadó, lassan terjed,

alig fájdalmas fekély, mely idegbajoknak kísé-

rje (gorincagysorvadás), de lehet önálló betegség

is. Sokszor ártatlan tyúkszem alakjában kezd-
dik, amely kráterszeron folsebosedik a közepén.

Lábfekvés, 1. Magzatfekvések.
Lábficamodás, a bokaízület íicamodása. Ilyen

ticamodás akkor támad, ha az ugrócsontnak fels,

domború izületi felszíne elhagyja az alszárcson-

toknak alsó, homorú izületi lapját, melyet oldalt a

két boknnyúlvány fog közre. Ha az ugrócsont a
lábbal együtt elre kerül : mells, ellenkez eset-

bon: hátsó ílcamodás; ha a bokanyúlványok
egyike letörik, kiugorhatik az ugrócsont oldal-

felé is. Mind a három lehetség túlságba hajtott

lábfej mozgatásnál jön létre, ami úgy támad, hogy
a láb valahová (pl. elektromos sinbe, kerékvá-
gásba, vasrácsba, jégrepedésbe) beleakad s eköz-

ben a test valamilyen irányban elbukik. A meg-
akadt láb uom tudja a testet követni, a bokaizüleí

szétugrik. Igen gyakran szétszakad az Ízület fö-

lött a br is, amikor : nyílt íicamodásról beszé-

lünk. Mindenkor súlyos sérülés, melyet a laikus

közönség összetéveszt a jóval gyakoribb és köny-
nyobb jelentség bokatöréssel. A flcamodá^st

helyro kell tenni, amire különös fogások szolgál-

nak. L. Ficamodás.
Lábfont, az a munkateljesítmény, amely szük-

séges ahhoz, hogy egy fontnyi súly egy másod-
perc alatt egy láb magasságnyira emeltessék.

A méteiTendszer bevezetése óta a L.-ot kiszorí-

totta a használatból a kilogramm-méter (1. 0.)

= 6-372 L.

Lábfürd (pediluvium). 1. A lábak fürdetésére

szolgáló medence. 2. A lábak fürdetése helybeli v.

általános gyógyító hatás elérésére. Használatos
a láb betegségei (gyuladások, brkoményedések,
izzadás stb.) ellen és vérkeringést befolyásoló

hatása révén álmatlanság, vértolulások, ers havi

vérzés stb. ellen. Hmérséklet és a brre hatásos

anyagok hozzátétele szerint hatása különböz.
Folyó L. olyan lábfürdetésre szolgáló medence,
jmielybon a vlz folyton áramlik s mechanikai ha-

tásával hozzájárul a víz hatásához.

Lábgyalu v. talpgyalu, 1. Betüöntés,
Lábhát, 1. Láb.
Labiális (lat., tulajdonképen ajaki), a nyelv-

tanban u. ni. ajakhang, vagyis az ajkakkal kiejtett

hang, többnyire mássalhangzó, pl. ni,b,p. Az /'és

V nem tisztiln L., hanem labiodentális hangok,

mert nem a két ajakkal, hanem az alsó ajakkal

s a fels fogsorral ejtjük ket (1. Hangok). — L.
síp, 1. Ajaksípok.

Labiálsípszólam, 1. Orgona.
liabiamajora et minora (lat.) a. m. kis-

és nagyajkak ; a ni küls nemiszervekhez tartozé'

két pár red.
Labiana (Laviana vagy Pola de L.), kerületi

székhely a spanyol Oviedo tartományban, a Nalon
és vasút mellett, kb. 8000 lak. Környékén k-
szón-, vas-, réz- és ólombányászatot znek.
Liabiatae (növ.), l. Ajakosak.
Labiau, az ugyanily nev porosz járás szék-

helye Königsberg kerületben, (1910) 46(>i lak., gz-
frészmalmokkal, sör- és hajógyártással. 1656
nov. 20. a porosz nagy választó és X. Károly
Gusztáv itt egymással szerzdést kötöttek, amely-
ben Svédország a porosz tartomány független-

ségét elismerte.

Labiche (ejtsd: labte), Eugéne, fra,ncia vigiáték-

író, szül. Parisban 1815 máj. 5., megh. u. 0. 1888
jan. 13. Egyike volt kora legnépszerbb íróinak,

akitl közel száz, furcsa helyzetekben gazdag bo-

hózatot adtak el a párisi boulevard-szinházak.

Számos darabja nálunk is színre került. Fbb
mvei : Le chapeau de paille d'ltalie (1851)

;

Le voyage de M. PeiTichon (1860) : Célimare 1&

bien-aimé (1863); La cagnotte (1864); La elé

(1877) stb. Összegyjtött s^inmúvoi 10 kötetben
jelentok meg (Paris, 1878—79) Augier elszavá-
val, míg egy egykötetes válogatott sorozatot

Pailleron adott ki 1894-ben. Magyarul megjelen-

tek : A kompanisták, ford. Feleki J. (1871) : A nász-

utazás (Budapest 1889) ; Cravachon rnagy (u. o,

1889) ; Vasárnap délután, ford. Adorján Sándor
(u. 0. 1889) : Ajánlott levél, ford. A. S. (u. 0. 1889)

;

A persely, ford. Góth Sándor (u. o. 1898) : A betör,
ford. Hevesi Sándor (u. 0, 1906); Hol a hozo-

mány ? ford. Dezs József (u. o. 1908) ; Az idege-

sek, ford. Ilosvay Hugó (u. 0. 1899, 2. kiad. 1906)

:

V. ö. H. Faltér, Die Technik der Komódién von
Eugcne L. (1909).

I^abidocerca (áUat), a Bg- ós Csuklyás-

majomfélék összefoglaló neve. Az idetartozó maj-

mok farkuk végével kapaszkodni tudnak. A kul-

csoló- V. kapaszkodófarkuak (Labídocerca) ellen-

tétei a csüngöfarkuak (Aphyocei-ca), melyeknek
farka lecsüng, kapaszkodásra alkalmatlan.

I..abi<lura (I..abía) ininor L., az Egyenes-
szárnyú rovarok rendjébe tartozó fülbeynászófaj.

Labienus, 1. Titus Atins, római hadvezér, Kr.

0. 63. néptribunus. Július Caesar híve, kit a nagy
hadvezér legátusként vitt magával a galliai há-

borúba és vitézségéért nagyrabecsült. De 49. a
polgárháború kitörésekor sértett önérzetbl Pom-
peiushoz pártolt ; részt vett, bár kudarccal, a gö-

rögországi, afrikai és hispániai csatákban és Mun-
dánál 45. elesett. — 2. Quintus L.. az elbbinek
íla, a triumvirek ellen Brutus ós Cassius oldalán

harcolt, akik a íUippii csata eltt 42. Orodes par-

thus királyhoz küldték, hogy tle segítséget kér-

jen. A vereség hírére a parthusoknál maradt és

Orodes fiával, Pacorusszal, 40. Szíriába nyomult,

de Antonius legátusa, Publius Ventidius, a Taurus-

hegységben megverto s Kilikiában megölte. —
3. 'Titi>s L., Augustus-koraboli kiváló szónok, ki



LAbikra 40H - Lablach*

IT'.'l.

dühös természete miatt Rabimus (nblee a. m.
(iiih. ncvrt küp tt T rr.netl munkájában nmdü-
iotl.-a !'>tniiK.'iiis-i';uti iii;iratU s mivel a szenátus
ulnMidelte irataínak nyilvános elégetését, öngyil-

kos lett.

Lábikra. I. Lábuár.
Lábikragörcs (lat crampus), 1. Ikragörai.
LabiliH ilat.) a. m. ingadozó, ami vagy aki

idi'- s ti>\ aiuiradozik. — L. v. esékeny egyensúly,

! AlltkonifSíig és Egyensúly.
I>abili^ í. Lab.
Labillardiére t^tmi: UbUvtUér), Jacqties Julién

Honion <U; francia botanikus és utazó, szül. Alcn-

(vnlnn !7."):> nkt. 23.. megh. Parisban 1834 jan. 8.

is 17S7. beutazta Szíriát meg a Libanont,

ni int U>tiinikus abban az expedieióbau vett

ainoly a szerencsétlenül járt Lapérouse
I. ,

,
-. ^. ...r.> Ausztráliába indult. Szíria és Ausz-

t ismertette. Róla nevezte el Smith
irágot.

Labin, b( a fajta, a legjobb csehországi vörös
Ixirnak tartják.

Labiodentális, 1. ÍMbicdis.

Labirint (eíryipt.-gör. a. m. útveszt), az ókor-

ban ' •désú épületet jelentett, mely szá-

iiins .'Ic folyosókkal való osszekapcso-

I.is.iLh)! kolotkozett. Xevezotesobbek : l.Ázegyip-
Ujini, Krokodilopolisz v. Arsinoe(l. o.) közelében.

i:ir\ ctlíMi UhVA alatt álló 12 fStrabo szerint 27)

ulvartx.l .^ l.'iOü földfeletti és ugyanannyi föld-

alatti szobából állott; benne minden egyiptomi
i-t«'rmek volt szentélye: romjait újabban Lep-
-lus t-s l'ün-lors Petrio tárták föl. 2. A kréUii L.,

mt'ly'i ;i i:ii>ii la szorint Daedalus épített azelöb-
i^iii«'k mintájára Knozosz közelében és melyben a
Miii'ftaurus nev mesés szöniyeteg tartózkodott

'
^''- '. Romjaita knozoszi palotában ismerték

1 krétai károk iítonének jelvényérl, a

-.tál-ól. kár nyelven labnis-Tól elnevezett
'/.>:)< Liabrantosnak volt a temploma s egyszer-
sn: i ;ul a tóle származó papifejedelmeknek, a Mino.s

! ii! ! -zt ! 1 IIak volt lakóhelye. Az isten nevérl ment
' 7t:i!i a név a görögöknél a templomára. .A

k . • - l)arí)k-kertészetnok bevett remeke volt

i ül. a- puszpángfalakból rendezett útveszt,
melyben könny volt eltévedni. — Orvosi érte-

lemben 1. Ijahyrinthvft.

Labirint-halak, i. LfihinntkupoHyús halak.
Labirint-kopoltyús halak (Labyrinthihran-

chii. iiiati, a tü.<keparás CsoIlt<^s halak rendjének
egyik csoportja, melyre jellem/ó. hogy az idetar-

tafö balak kopoltyüüreire egy melléküreggel kap-

olllftos. Utóbbiban b)!}bszórösen hajlított leme-

nkMI álló, vérerekkel gazdagon ellátott nyálka-
hártyával borított szerv van elrejtN'e, mely a lé-

legzésre való víz visszatartására való. Idetartoz-

nak a Labirint-halak (Lahyrhithici). Az ó-világ

Ibrróövében folyókban, tavakban élnek. Ha a
Íz kissárad, útra kelnek és más vizet keresnek
y. szfikaég esetén az i-^^zapba fúródva, nyári pihe

nre térnek. Legismertebb fajok : a kúszóhal

(Arnihis sravdens DaldoríT). a nagyszárnyú hal

' i-iridi anratm Laoép.), a gurami
« olfax Commers.) stb.

Labirintodon (paieont.), 1. habyriitthodon

.

Labirintus, l. Labirint.

Lábitö, emelA. melyet lábbal hajtunk oly cél-

ból, hogy annak kilengt^t egyenes vonalú vagy
forgó mozgássá valamely géprészre átvigyUk. Al-

kalmazást talál gyakran a kézi szövszékeknél,
a rokkáknál, esztergapadoknál, köszörgépeknél
stb., általában ott, ahol nagyobb munkamennyi-
ség kifejtésérl nincsen szó. L. ter\'ezésénél ügye-
lembe kell venni az embertl kifejthet munka-
monnyiséget és a láb maximális emelkedési ma-
gasságát. — L. a hangszereknél, l. Uamtompit.

Labitzky, cseh zenész-család. L. Josef szül.

Schönefeldben (Éger mellett) 1802 júl. *., megh.
Karlsbadban 1881 aug. 18. Lanner és Strauss
modorában írt keringöit 1834. szervezett karlsbadl
zenekarával a téli évadban rendezett hangver-
senykör tain Kurópaszerte ismertté és népsze-
ilivé tette. — Fia, L. Augmt, szül. Petschauban
1832 okt. 22., megh. Reichenhallban 1903 aug.
21., átvette atyja zenekarát. Msorán számos
magj'ar szerz müve szerepelt

EAblnm (lat) a. m. ajak (L o.) ; a rovaroknál
1. Rovarok.
Kabiaui Icporlnam (lat), 1. Nyúlajak.
Lábizmok, 1. Láb.
Lábizletek, I. Láb.
Lábizzadás, kellemetlen jelenség, mely fl^

a középs életkorban, gyakran súlyosabb beteg-
ségek után, a legtöbbször azonban a tisztátlanság
okozta irritáció miatt áll el. A L. következmé-
nyei ezek : a br a folytonos nedvességtl kima-
ródik, megvékonyodik, helyenkint bereped s az
ilyen helyek igen fájdalmasak lesznek. A nedves
lábon igen kellemetlen szagot árasztó baktérium-
telep fejldik, amely talán oki összefüggésben is

van e bajjal, de mindenesetre igen fokozza. A
lábbeli átázik, meghlésekre ad alkalmat A L. nál
a láb nem mindig melegebb, gyakran vérszegó-
nyekni'l, neuraszténiásoknál hvös. Miután a L.

a járást is iiren megnehezíti, a katonaságnál is

nasry í1g>elmet fordítanak rá. E baj alkalmas
kezeUís mellett gyógj-ítható ; a kezelés tisztántar-

tás, formalin, szalieilsav, timsó, talcimipon-al vjUó
bohintíís V. krómsavoldattal való beecsetelés által

történik. A L.-hoz hasonló a /rézizzadás, ez utóbbi
azonban nehezebben gyógyítható.

Lábklónosz, tulajdonképen az Aehillesínreflex

fokozódása, csak másképen váltjuk ki. A lábfej-

nek hirtelen háti hajlitására a lábfej ritmikus
lengéseket végez. A piramispálya sérülésének
egyik tünete.

Lábkoll, a régi lovagok fegyverzetében a
lálíszárakat borít<i réz- vagy vaslemez.
I^ablab Savi (dOv.), a Leguminosae (HUvelye-

.sekt pillangósvirágii génnsza; egyetlen faja a L.
viilyaris Savi (Dolichos lablab L., sisakbab, rizs-

paszuly, egyiptomi paszuly, liblab), a paszulyhoz
hasonló, esyeves növény ; 3 m.-ro felfut. Hosszú-
kás, lapos hüvelyében 2

—

\ mag van ; zölden v. a
babját fzeléknek eszik. Hazája valószínül^
.Afrika tropikus része, de a forró övön, különösen
Kgylptomlan és Kolet-Indiaban általánosan el-

terjedt mint termesztett fózoléknövény.

Lablache (ejud : —biwi, Luigi, olasz basszista,

szül. 1791 dec. 6. Nápolyban, megh. u. o. 1858
jan. 23. A legkiválóbb színpadi énekesek egyike
volt. A Conservatorio della Pietán tanult A San
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Carlino színházban kozdödött karrierje. 1830 óta

a párisi Nagyopera tagja volt. írt egy Méthode de

chant-t. V. ö. Widen G., L. Lablache (Göteborg

1898).

Láblenyomat, a bnügyi nyomozásban sok-

szor igen fontos szerepet játszik. A fbenjáró

bncselekmények színhelyén talált és felismer-

het lábnyomokról rendszerint pontos méreteket

vesznek, st, ha lehetséges, e nyomokat gipsz-

leöntóssel rögzítik meg : ezt nevezik L.-nak. Egye-

bekben 1. Daktiloszkópia.

Lábliszt, a malmokban leülleped lisztpor,

malompor, amit összesepernek s takarmányozási

célokra használnak.

Lábmetszet, 1. Hexameter.
Lábmettö, a jég alatt való halászásnál a ve-

zérrúd hajtására használt szerszám.

Lábmosás, a róm. kat. egyházban szokásos

nagycsütörtöki szertartás. A L. magától Krisz-

tustól ered, aki az utolsó vacsorán, szeretete és

alázatossága jeléül, a 12 apostolnak lábait meg-
mosta és e L.-t nekik is megparancsolta (pedila-

vium mandátum). A római pápa a bibornokok

jelenlétében és segédkezése mollett 12 papnak
mossa lábait, míg egyéb egyháznagyok, nemkü-
lönben a világi fejedelmek is 12 aggastyánon
végzik ezt a szertartást. L. után a 12 papot, illotvo

aggastyánt megvendégelik és megajándékozzák.
Bécsben különös fénnyel és pompával megy végbe

a L. I. Ferenc József az uralkodóház tagjaínak és

az összes udvari és egyéb méltóííágoknakjelenlété-

ben végzi e szertartást a Burg nagy szertartás-

termében.
Lábmosófti (növ.), 1. Hemerocallis.
Lábnyomok (paieont.), skori állatok lábnyomai

egyes rétegekben. Nevezetesebb h.acJiirotJierium

néven leírt, de egész testalkotásában különben is-

meretlen labirintodon állaté a német triász- (Bunt-

sandstein) szisztémából ; a saurichnites néven le-

írt reptiliumoké a diasz- (Rothliegendes) sziszté-

mabeli rétegekben (Csehország, Szászország, Tü-

ringia) ; dinoszauriusoké az angol newred sand-

stoneban és az észak-németországi krétából (weal-

den) ; továbbá az alsó oligocéníielí montmartrei
gipszbl (Paris mellett) nagy emls állatokéi

(palaeotherium, anoplotheríum), valamint tekn-
sök, krokodilusok, békák és madarakéi. Nálunk a

tamóczi (Nógrád vm.) alsó mediterrán homokk-
lapokon találni vastagbrüektöl, szarvasféléktl

és madaraktól ered lábnyomokat. L. még Láb-
lenyonicd.

Lábó, gyepbl és zsombókból cölöpsorok közé

vert keskeny gát, melyet a halász részint út, ré-

szint pedig halfogó gyanánt használ olyanfor-

mán, hogy benne nyílást — kashelyet — hagy,

melybe aztán a kast helyezi.

Lábod, kísk. Somogy vm. nagyatádi j.-ban,

(1910) 2140 magyar lak. , vasútállomás, posta, távíró

és telefon.

Laboda (növ.), 1. Atriplex.
Labodaparéj (növ.), a kerti J/iboda, 1. Atriplex.
La Boétie (ejtsd: laboétí), Étienne de, francia

író, szül. Sarlatban 1530 nov. 1., megh. Germig-
nanban 1563 aug. 18. Montaigno bens barátja

volt, jól fordította Xenophont s eredeti munkája,
a zsarnokság ellen támadó Discours de la servi-

tude volontaire, ou le Contre un c. tanulmány
is az ókori irodalom ers hatása alatt készült.

Oeuvres complótes-jeit kiadta Bonnefon (1892).

Laboráns (lat.) a. m. munkás, aki a kémiai
laboratóriumokban segédkezik ; lahoratorius az

a gyógyszerész-segéd, aki a gyógyszerek elkészí-

téshez szükséges anyagokat elkészíti. — Labo-
rál, dolgozik, valamiben fárad.

Laboratórium (lat.) a. m. mhely, általában

oly helyiség, amelyben kémiai, gyógyszerészeti,

fizikai vagy technikai munkákat végeznek. Szo-

rosabban vett értelemben L.-nak nevezik az egye-

temek és technikus fiskolák azon osztályait (ter-

meit), amelyekben a tanár és a hallgatók szak-

szer kísérletekkel és elemzésekkel foglalkoznak.

A tüzérségnél a L. a lövszerek és azok alkat-

részeinek elállítására szolgáló mhely. Ez a tü-

zérségi raktárak felügyelete és tüzérségi tisztek

vezetése alatt áll.

liabor-Burean (ang.), l. Labour-Bureau.
Laborc, a Névtelen jegyz (13. fejezet) szerint

Hung-vár (Ungvár) ispánja, a honfoglaló sereg-

nek ellen nem állhatván, Zemlin (Zemplén?)
földvárába kívánt szökni, de a magyarok elfog-

ták s felakasztották a most róla nevezett Laborcz

folyó mellett.

LaboTcz, a, Bodrog egyik forrásfolyója, Zem-
plén vmegye É.-í határán, Nagycsertész mellett

ered. D-i. irányban folyik, Homonnától kezdve
szélesed völgyben. NagymiháljTiál kiér a sík-

ságra, Szümyeg mellett egyesül az Ondavával. A
L. hossza 130 km., völgyében visz Przemysl felé

a vasút. MeUókvizei az Udva, a Czíróka és az Ung.
Völgye nagyesés, vízi ereje nagy, de nincs ki-

használva. Az 1914— 15-ikí háborúban fels völ-

gyében véres harcok folytak. L. Világháború.
Laborez, község, l. Mezlaborcz.
Laborczbér (azeltt: Izbugyabresztó), kísk.

Zemplén vm. mezlaborczí j.-ban, (igio) 220 rutén

és német lak., u. p. és u. t. Izbugyaradvány.
Laborczfalva (azeltt : Laborczuolya), kisk.

Zemplén vm. nagymihálja j.-ban, (igio) 420 tót

lak., u. p. Nátafalva, u. t. rmez.
Laborczfö (azeltt : Habnra), kisk. Zemplén

vm. mezlaborczí j.-ban, (1910) 1263 rutén és né-

met lak., u. p. NagjTsertósz, u. t. Mezlaborcz.
Laborczmez (azeltt: Izbtigyahosszúmezö),

kísk. Zemplén vm. homonnai j.-ban, (1910) 244 tót

lak., u. p. Izbugyaradvány, u. t. Koskócz.
Laborczradvány (azeltt: Horbokradvány),

kisk. Zemplén vm. mezlaborczí j.-ban, (1910) 170
riitón lak., u. p. és u. t. Izbugyaradvány.
Laborczrév (azeltt: Krasznibród), kisk.

Zemplén vm. mezlaborczí j.-ban, (1910) 706 rutén,

német és magyar lak., u. p. és u. t. Mezlaborcz.
Laborczszög (azeltt : Sztrajnyán), kisk. üng

vm. szobránczi j.-ban, (1910) 1730 tót, magyar ós

német lak., u. p. és u. t. Nagymíhály.
Laborde, 1. Delahorde.
liabor-l>cpartiuent (ang.), l. Labour-Bu-

reau.
Laborfalvi Róza, l. Jókainé Laborfaltn.
Labori, Ferdinánd Otístave Gaston, francia

jogtudós, szül. Reimsben 1860 aug, 18. Mint Pa-

risnak egyik legkiválóbb ügjrvédje 1898. Zola
védelmét vállalta el, ki J'accuse kezdet cikké-
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vei Dreyfus bírái ellen fordult. 1899-ben az ör-

dög-szigotröl hazaszállított Dreyfost védto a
rennesi hadbíróság olótt. Ez alkalommal egy is-

meretlen merényl súlyosan megsebesítette. 1911-

ben a párisi ligyvódi kamara elnökévé (baton-

nier) választották. 1914-bon ó volt a védje Cail-

laax pénzüíryminiszter nejének, aki a Figaro
f{^özerkeszt<ijét, Calmette-et agyonltt© a férje

ellen indított kíméletlen politikai hajsza miatt.

I<abor iiuprobns (omnia vicit), Vergiiias

Georgicájából való idézet (I. 145), a. m. a lanka-

datlan munka (mindont legyzött).

Labonchére (ejud : Ubusér), Henry, angol poli-

tikus és publicista, szül. Londonban 1831., megh.
Firenzében 1912 jan. 15. Francia eredet (huge-

notta) családból származott. Egy ideig a diplo-

máciai pályán mködött, azután 1865— 1905-ig az

alsóház tagja volt, hol a legszéls radikálisok

közé tartozott. Kíméletlenül támadta a tory (kon-

zervatív) pártot, ellensége volt az imperiális tö-

rekvéseknek s barátja az ír home rulenek. Mint
újságíró is kiváló volt s adta ki a Truth (Igaz-

ság) c. szatirikus hetilapot.

Laboolaye (ejted: ubuié), Edouard René Le-
fébvre de, francia jogász és publicista, szül. Pa-
risban 1811 jan. 18., megh. u. o. 1883 máj. 25.

Ügyvéd, majd 1849. a Collége de Prance-on az

összehasonlító jogtudomány tanára lett. Az or-

szággylésnek 1871 óta volt tagja és a mérsékelt

köztársasági párthoz tartozott. 1876-ban a szená-

tusba választották meg. Pömunkája: Histoire

politiquo des ÉtatB-Unis 1620—1789 (1855—66,
3 köt, 6. kiad. 1876 ; magyarra Huszár Imre és

Szász Domokos ford., Budapest 1871). Egyéb tudo-

mányos munkál közül említjük : La révision de
la Constitution (1851 ; új kiad. : Question consti-

tutionelles, 1873); L'État et ses limites (1863;
magyarul Molnár Antaltól, Kolozsvár 1869).

Kiadta a Revne historique de droit fran^ais et

étranger (1855—69, 15 köt.) c. folyóiratot, mely-
ben Saviqny történeti iskolájának nyitott Fran-
ciaországban utat, továbbá ennek folytatásait:

Revue de législation ancienne et moderné (1870—
1876, 6 köt.) és Nonvelle Revue historique de

droit fran^ais et étranger (1877-töl). Szépirodalmi

téren is mködött. Legnagyobb sikert ért el Pa-
ris en Amérique (1863, számtalan kiadást ért;

magyarul Márkus Istvántól, Budapest 1869) c.

szatirikus regénye, valamint Le prínce Caniche
(1868, számtalan kiadást ért ; magyarul : Pudli
fejedelem, ford. Amka, 1871). Magyar fordításban

megjelent még : Abdallah, vagy a négylevelü ló-

her, ford. Bérezik Árpád (Budapest 1873); Len-
gyelország els felosztása, ford. Ribánj Ferenc
(u. 0. 1869).

Laboolbenia-félék (Lahoulbeniales, nOv.), sa-

játságos parányi tömlösgombák, melyek kizáró-

lag rovarokon élnek. Európában csak gyéren ta-

lálhatók. Többségük Észak-Amerikában és a tró-

pusokon él.

lAboar-Borean (ang., ejtsd: léMrbjúró), olyan
hivatalos és nyilvános jeUegü hivatal, amely a
munkának és a munkásoknak statisztikai viszo-

nyaival foglalkozik. Tulajdonképen az állam gaz-

dasági és iparpolitikájának kutató és tanácsuMló

közege, amely azonban megfelel szervezet óe

helyes vezetés mellett ugy a munkásoknak,
mint a munkaadóknak magángazdasági érdekeire

i8 fontos adatokat nyújthat. A legels L.-t 1869-

ben állították fel Bostonban Massachusetts állam
munkastatisztikájának nyilvántartása céljából.

Mködését az amerikaiak annyira közhasznúnak
találták, hogy rövid id alatt egymásután szer-

vezték az egyes államok külön-külön a maguk
L.-íkat ; az Egyesült-Államok 32 államában m-
ködnek ez irodák. 1884-ben azután Washington-
ban olyan központi irodát (Lahour-Department)
szerveztek, amely mködését az egész Egyesült^

Államok szövetségére kiterjesztette. E példát az

európai államok is követték és sorban állították

föl a L.-nak megfelel mimkásstatisztikai hivata-

lokat (1. 0.).

Laboordan (Labourd), baszk vidék Gascogne-
ban ; fvárosa Bayonne (Lapurdum).

I.iabour Party (ang., ejtsd : lébör párti) a. m.

munkáspárt, angol politikai párt, mely az 1906-ikl

választások után jelent meg elször az alsóház-

ban 55 képviselvel. Az 1910 jan. 1. választáso-

kon 40-re apadt le a száma. A L. az Írekkel együtt

az uralmon lev liberális kormányt támogatja.

l.a boarse oa la vie (franc, ejtsd: ia bora «

u vi) a. m. pénzedet v. életedet

!

Lábi>ont V. nadir, 1. Ég.
Labrador, nagy félsziget Brit Észak-Ameriká-

ban az Atlanti-óceán, a Hudson-öböl és Hudson-

szoros között, területe 1.380,000 km», melynek
kisebb K.-i része (310,000 km*) Új-Fundlandhoz
tartozik, másik része pedig Kanada Ungava tarto-

mánya. Lakóinak száma (i9io) 237,531. L. földünk

skérgének egyik darabja, 500—750 m. magas
fenslk, alacsonydombj ai gránités ösgnájsz formá-

ciókból állanak. ÉK-i partjain legnagyobb magas-
sága eléri a 27(X) m.-t. A központi fensíkról ós a
hegyekbl számos folyó (Koksoak, Hamilton, Un-
gava, Kogaluk, Nastapoka, Clearwater, East-

.Main, Rupert) és patak zuhan alá, sok tavat is al-

kotva (Melville, Michikamau, Mistassini, Minto).

Felülete tele van a közelmúlt jégkorszak mkö-
désének maradványaival : vásott sziklák, legöm-

bölyített sziklapadok, drumlinok, morénak, tör-

melékkúpok, vándorkövek stb. Ásványvilágának
különlegessége a labradorit, van itt aszbeszt, réz,

vas, hegyi kristály stb. Éghajlata zord, de D. ó«5

K. felé lakható. Ráma évi középhmérséklete
—5-0» (a nyáré 8-lo, a télé 20-3»), csapadéka 800
mm. Tlevel, jegenye- és fz-erdi az 57° é.

sz.-ig felérnek, a rozs ritkán, de a burgonya, répa

és kel megérik. Állatvilága sarki jelleg (jeges-

medve, mosómedve, farkas, sarki róka, rágcsálók,

rénszarvas) és vadászásnk révén jelents a kivi-

telük. Madár- és rovarvilága gazdag. Háziállatai

a kutya és a rénszarvas. Halakban igen gazdag
(lazac, tkehal, hering) és a nyári félévben nagy-

arányú tengeri halászat folyik L. partjain. Lakói
algonkintörzsbeli indiánusok, eszkimók (tele-

peik Hoffenthal, Nain Okkak és Hebron, protes-

táns vallásúak), angolok és franciák. L.-t, a nor-

mannok Hellulaml-i&t (a. m. K-föld) az 1000. ót

után Leif, Vörös Erik fla, fedezte föl ; 1497. Ca-

bato újból felfedezte. 1501-ben Cortereal adta

L.-nak mai nevét. 1610—11-ig Hudson körül-

hajózta, az ÉNy.i átjárást keresve. Fleg Bell
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(1876-77, 1884-85), A. P. Low (1877), Hind és

Stearns végeztek L.-on felfedez utakat. V. ö.

Stearns, L., a sketch of its peoples etc. (Boston

1885) ; Grenfell, Vikings of to day (London (1895).

Labrador-áram, a Golf-áram (1. o.) egyik
visszatér ága. L. még Tengeráramlások és

Atlanti-óceán.

LabradoTít (Asv.), olyan plagioklász földpát,

melynek kovasav-tartalma 55o—50%. Bizonyos
L.-okon, nevezetesen a Labrador félszigetrl való-

kon(Észak-Amerika)gyönyör színjátékot tapasz-

talni, amiért ez a L. mintdrágak is szerepel, gom-
bokat, csecsebecséketkészítenek belle. A színjáték

(fkép kék és zöld) csak bizonyos lapokon látszik,

amiért is a kereskedésben changeantnak nevezik

;

ökörszeme-k (oeil de boeuif) néven is ismerik.

Színt nem játszó L. nagyon közönséges elegy-
része számos kzetnek, pl. az andeziteknek, gabb-
róknak, dioritnak, bazaltnak. Gyönyör L.-iker-

kristályokat lehetett régebben Verespatakon gyj-
teni. L. még Földpát.
Labradori tea (növ.), 1, Gaultheria.
Labrador-porfir, helyesebben labrador-por-

firit, kzet, olyan porílros diabáz, ül. augitporílrit,

amelynek tömött alapanyagában nagy labradorit-

kristályok vannak kiválva. Hazánkban az Ala-
csony-Tátrában nagyobb területet foglalnak el

:

Virágvölgy (a Schlösschen kúpja), Maluzsina,
Teplicska.

.

Labrador-réce (A7ms boschas L. nigra), kacsa-
fajta, mely É.-Amerikából származik. Színe egé-
szen fekete, a hím feje fényl sötétzöld. Húsa jóíz.
Állatkertekben gyakori és könnyen tenyészthet.

Labradorszirt, kzet, olyan gabbrofajta, amely
lényegében labradorból és csak igen kevés színes
•legyrészbl áll.

Labrador-tea a. m. James-tea (1. o.).

Lábra kap, gyakorta használt turfkifojezés.

Ha a ló a start után rögtön elhagyni igyekszik
társait és nyomban sebes iramot tud kifejteni,

akkor hamar, vagy a többi lóhoz viszonyítva leg-

hamarabb kapott lábra. Ha azonban kissé meg-
késik, V. ha a gyors iram eleinte nincs kedvére s

a futásba csak fokozatosan melegedik bele, ebben
az esetbon lassan vagy nehezen kapott lábra.

Lábravaló, 1. Gatya.
fjabrax (állat), a tskeparás Csontos halak

rendjének egyik neme, melynek fajai valameny-
nyien a tengerekben élnek és ragadozó termé-
szetek. A L. lupus, olaszul branzino, tengeri
fogas, a fiumei halpiac legjobb hala. L. Siigér-

félék és Tengeri sügér.

Labre, Benit Joseph, szent, «koldus» mellék-
névvel, szül. Amettesbon (Franciaország) 1748
márc. 26., megh. Rómában 1783 ápr. 16. Miután
fyenge testalkata miatt több szerzetesrend nem
vette fel a tagjai közé, mint zarándok kereste föl

Hz összes búcsújáróhelyeket Francia-, Olasz-,

Spanyolországban, Svájcban ós a legnagyobb
nélkülözések között kiválóan erényes életet élt.

Boldoggá avatták 1860., a szentek sorába iktat-

ták IfcSl., ünnepe ápr, 16. V. ö. Kereszty, Egy
koldus (L. K.) életrajza.

liabrldae (áiut), 1. Ajákoshal-félék.
Labriola.^riíom'o, olasz szociológus és íllozófus,

szül. Cassinóban 1843., megh. 1904 febr. 2. A

római egyetemen elbb a pedagógia és etika,
azután a történet íllozóüájának tanára volt.

Történetfllozóüai nézeteiben közel állott Marx
történeti materializmusához és egyébként is a
szocialista párthoz tért át. E késbbi korszakából
valók : Saggi della concezione materialistica della

storia, I. köt. : In memori;* del manifesto dei comu-
nisti (3, kiad. 1902), III. köt. : Discorrendo di socia-

lismo e di fllosofia (1893). — Leánya, Teresa is

filozófiával foglalkozik, azt tanítja mint magán-
tanár Rómában. Mvei : Revisione eritica della

piú recenti teorie sulle origtni del diritto (1901)

;

Del divorzo (1901) ; La donna nella societá mo-
derna (1902) ; La Persona (1903).

Labrouste (ejtsd: labruszt), Henri, francia épí-

tész, szül. Parisban 1801 máj. 11., megh. u. o.

1875 jún. 26. 1829-ben a párisi Palais des Beaux-
Arts építésének felügyelje lett. 1837-ben a lau-

sanuei kórházat s 1843—50-ig a párisi St.-Ge-

nevióve-köny\1;árat építette, azután a nemzeti
könyvtár építését végezte mintaszer módon.
1867-ben a mvészeti akadémia tagjává válasz-

tották.

Liabrum (lat.) a. m. felsajak, a rovarok fe-

jérl leizolödö chitinlemezke, mely a szájnyílást

felülrl befedi. L. Rovarok. — L. továbbá labium
helyett az izületi felü leteket szegélyez porcogós
keret jelölésére használt név.

Labrunie (ejtsd: labrüní), Gérard, írói nevén Gé-
rard de Nerval, francia író, szül. Parisban 1808
máj. 22., megh. u. o. öngyilkos módon 1855 jan.

5. Számos folyóii'at munkatársa s a Presse c. lap

színházi rovatvezetje volt. Német hatás alatt

álló romantikus költ. Fbb kötetei : Élógies na-
tionales et satires politiques (1827); Scénes de
la vie orientale (1848) ; La Bohémé galante (1855)

;

Oeuvres complétes (1868, 5 köt.) ; Lettres inédites

(1909) s több fordítás németbl. V. ö. Curtier, O.
de Nerval {Grení IdOi) ; Gauthier—Ferriéres, G.
de Nerval (Paris 1906).

liabras (állat), 1. Ajakoshal-félék.
La Bruyére (ejtsd: labriijér), Jean de, francia mo-

ralista, szül. Parisban 1645 aug., megh. Ver-
saillesban 1696 máj. 11. Elbb ügy^-^éd, majd adó-

bérl volt s 1684. Bossuet ajánlatára a nagy
Condé házába került, mint unokája, Bourbon her-

ceg nevelje. E szerény helyzetébl s önérzetes
jellemébl kifolyólag meglehetsen háttérbe szo-

rult XIV. Lajos udvarában, ami azonban nem gá-

tolta megt abban, hogy éles szemmel ne figyelje

meg az udvaroncok életmódját, jellembeli fogyat-
kozásait. E megflgyelósek eredménye Les carac-

téres de Théophraste, traduits du grec, avec les

caractéres ou les moeurs de cesiécle(1688) cím
világhíi' munkája, moly rendkívüli stilisztikai

készségrl és mély emberismeretrl tanúskodik.
A kortársak az élesen körvonalazott jellemraj-

zokban egyének ellen irányuló szatírákat szima-
toltak 8 több kulcsot készítettek hozzá (új kiadá-
suk Fournier La comédie de L. (Paris 1872, 2köt.J
c. munkájában), bár L. mindig tiltakozott e felfo-

gás ellen. L. müveinek legjobb kiadásait Servois
(u. 0. 1866-78, 3 köt.) és Chassany (u. o. 1876,
2 köt.) rendezték sajtó alá. V. ö. Aüaire B,, L,

dans la maison de Condé (Paris 1886, 2 köt);
Rahsiede G. H., Übor L. und seine Charaktore
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oppeln 1886); iWKwoii, L. (Paris 1892); Moril-

lot ?., L. (u. o. 190+1 ; Lange, L. critique dos con-

ditioQS et iustitutiüuij sociátes (u. o. 1909).

Lábrüh. rövid elnevezése arühöeaég aoiax alak-

jának, lueiy luvnk. szarvasmarhák és juhok lá-

ttáira szoritku/.ik fs melyeta Dennaiophagus-
iiombei tartozó atkák okoznak. Ugyané névvel

-szokták még a baromflak. fleg a tyúkfélék lá-

bain fejld riihüeséget is megjelölni, búr ez a

baj inkább a «meszes láb* elnevezés alatt ismere-

tes; ennek okozója a Onemido^opUs mntmiH.

Kezelését l. Rühösség.
Libszánkózás, l. Ski.

Lábszár ítTitó-^.az alsóvégtagnak a térdtl a bo-

> része. Csontosvázaasipcsontbol ^libia)

ipocsból (fibula) áll. melyeknek alsó. a

\k>i\}ü at kitapintható ós jól látható vége a bels
'•> küls boka Elül oldalt a lábhátra átmen fe-

;, hátul a hajlító izmok találhatók,

i . /lil a felületes erós izmok (gastrocne-

iiiiu^ és soleas) alkotják a lábikraizmot, mely a

L. jellegzetes ers megvastagodását, a lábikrát

okozza. Elég ers lábikraizmok mellett az a szép

lábssár, mely lent a bokáknál m^ékonyodik.
K L. alakja akkor szép, ha a térdben a két

végtag nem érintkezik, a bokáknál ellenben ösz-

szi'simul. Az ivekben hajló 0-láb s a széttéró X-
láli nem rendes, nagj'obb fokban már kóros L.-

nlakok.

Lábszárcsont a slpcsont és a szárkapocscsont

1. o.). Az ujjbegyen járó patás háziállatokon kö-

zönsógeeen a nagy lúbközépcsontot jelölik meg
tévesen ezzel a névvel.

Lábszárfekély (nlcus cruris), az alszáron fel-

It'pó niakacíi fekélyesedés, melynek hátterében

mindig az alsó végtag gyüjtöereinek tágulása

varicositas cruris) lappang. A vérkeringés aka-

<iályai az alszáron egj'ébként is legkifejezetteb-

bek ; az alszár távol esik a szívtói, a vérnek füg-

gélyesen felfelé kell a szív felé áramlania. Ha
ehhez az járul, hogy valaki sokat álldogál (sza-

kácsn, pap), V. hogy valamely hasi daganat (pl.

a terhes méh) nyomja a hasi gyüjtóereket, a vér

valósággal megreked az alsó végtagokban s ki-

tágltja azok vivöereit. Bizonyos fokban családi

hajlamosságnak is lehet szerepe a baj kifejlódé-

íiében, ha az erek falazata gyengébb. Az ilyen

pangásos alszáron a legcsekélyebb sérülés (kar-

colás, megütés, felhorzsolás) kapcsán hólyagos

kiütés (ekcéma) támad, mely csakhamar egyre
iiiéljnil sebbé lesz. A seb egészen körüljárhatja

az alszárat s klcsorgó váladékával izgatja a
környezetet Ls, melynek hámja megvastagszik,

kötszövete hegesen túlteng (gyermekláb). A ke-

zelés tartós nyugalomban, tisztántartásban s k»-

n<x\sök alkalmazásában áll.

Lábszártöréa v. alszártörés, egyike a gyak-
rabban elforduló töréseknek ; különös jelentsé-

get az ád neki, hogy hibás gyógyulása esetén a
láb elferdülésére vezet, ami a járást mindinkább
megnehezíti, st idvel lehetetlenné is teheti. A
L. gyakoriságának magyarázatát a sípcsont felü-

letéé fekvése és exponáltsága a^ja meg ; a sip-

«Boiittal együtt törik el rendszerint a szárkapocs

is, mert magában véve nem elegend a test súlyá-

nakhordozóra ; elfordul azonban úgy a sípcsont.

mint a szárkapocs öniUló törése is. Gyakorlati

szempontból kiUtabeéget kell tennünk a lábszár

fels és alsó réaiének (ide tartoznak a bokatöré-

sek Ls) tOrése között Míg a fels rósz rendesen
közvetlen eröbehatások (ütés. mgás stb.) követ-

keztében törik el s kevés kivétellel a gyógyítása

kevésbbé körülményes, addig az alsó rész rend-

szerint azáltal törik el. hog>' elesés közben a láb-

fej valahová beékeldik s a test súlyának hatása

folytán történik a törés. Igen gyaJcran kompli-

kálódik a bokaizület tlcamodásával s hosszadal-

mas kezelést igényel, hog>' a láb utólagos elfer-

dülését megakadályozhassuk.
Libssárvéd (kamásli, a francia gamache

[ejtad : gimtui] szóból), szövctbl v. brbl készült

i-uhadarab, amelyet rendszerint a nadrág fölött

viselnek, hogy a portól, sártól óvják. Az osztrák-

magyar hadseregben a L. a menetfölszerelésben

rendszeresítve van mindazoknál a csapattestek-

nél, amelyek nem viselnek magyar nadrágot v.

lovaglócsizmát ; a bosnyák csapatok egyenruhá-
jának pedig rendes kiegészít része.

Lábsz^j, a varga hasalta szíj, mellyel munka-
közben a cipt felsó lábszárához szorítja.

Lábt, a nég>iábú állatok végtagjainak az a
részo, mely az alkar, illetve a hátulsó végtago-

kon a lábszár (aaloomb») alatt következik. Az
elülsó L., melyet helytelenül elüls térd-nok is

neveznek, az ember lábtövének felel meg : a há-

tulsó L. más használatos neve csánk.

LábtöTis, váraknál és sáncoknál a védgátak
eltti terekre fektetett, négy ers vastövisbl

akként készített csUlagalakú test, hogy a négy
tövis közül három lábul szolgál, a negyedik pedig

felfelé áll. A felállított L.-eket homokkal, fvel
stb. takarják be, úgy hogy az ellenség azokat meg
ne láthassa, rálépve azonban lábát megsebesítse.

A franciák a L.-eket még 1870. is elnyösen al-

kalmazták a Metz és a Paris körüli erdítések
eltti tereken.

Laboan, háromszögalakú, angol birtokban lev
sziget Bomeo ÉNy.-i partja mellett. 78 km« terü-

lettel, (1911) 65i6. na-^yobbiira maláji lakossal. Az
angolok 18t6. foglaltak el, hogy az indo-kinai

forgalomban hajóállomásul szolgáljon. Széntele-

peit bányásszák. Kiköti Victoria (1500 lak.) és

Port-Raftles. 1907 óta a Straits Settlements-hez

tartozik közigazgatásilag.

Laboan Deli, l. Deli, 2.

Lábujj, 1. Láb A háziállatokon a L. különböz
számban fejldött ki: a kutya elüls végtagjain

5, a hátulsókon 4 (II—V.) ; a sertés mind a négy
végtagján i (II— V.) ujj fejldött ki, ezek közül

azonban a két széls rövidebb ; a kérdzkön a
111. és IV. ujj teljesen, a II. és V, csökevényesen

fejldött ki, utóbbiak csontos váza hiányos : az

egypatájú állatokon (a lovon, szamáron stb.)

csupán a III. ujj fejldött ki teljesen. A teljesen

fejlett lábujjakban 3 ujjperc található, melyek

egymás között és felfelé a lábközéppol izesülnek.

A végs ujjpercet katj'ákon a karom boriba,

patás állatokon pedig patává alakult át.

Labnmam Gris., aranyes (oo^), a Lega-

minosae (Hüvelyesek) pillangós virágú génosza

:

3 faja közül kergéinkben, parkjainkban gyakmri

díszcserje a L. tmlgatr Oris. (C>jiisHS laburnum
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L., sárga akác). Az Alpok hosszában Franciaor-

szág DK.-i részéig van elterjedve. Nálunk cl is

vadul. Csinos termetéért és nagy, csüng, levél-

telen, aranyszlnsárga fürtjeiért kedvelik. Levele

hármas, a levélkék kerülckesek; ezeknek alsó

oldala, a fiatal ágak, a hüvely s a kétajkú csésze

selymesen szrösek. Minden része, különösen a

magva és fiatal kérge keser, citizin-tartalmánál

fogva mérges, hashajtó és hányásra ingerl.

Szép fája van, fényl, sárga, gyakran fekete-

barnán gj'rzött ; szépen simítható és fényesít-

het, ezért mint úléhenfát finomabb munkára
dolgozzák fel. Virágát a méh látogatja.

Lábvért, az ó- és a középkorban a comb, a térd

és a lábszár megvédésére felcsatolt vértrészek,

1. Vért.

Lábvet, a halászhajón az evezöpadok eltt

lev, keresztbe alkalmazott dorong, melyben a

hajóslegény a lábát megveti, hogy teljes ervel
evezhessen.
liabyrintbodon, a páncélos (stegocephal)

kétéltek rendjének Stereospondyli alrendjébe

tartozó kihalt állatnem, melynek maradványai a
németországi Svábföld és Angolország keuper-

rétcgeiböl ismeretesek.

I^abyrintlins (lat.) a. m. útveszt, tömkeleg,

\.LaJ)irint.— Az orvostudományban igen kompli-

kált képzdmények jelölésére használt név (pl. L.
tubae a ni petekürtben). L. még Fül.
iMC (lat.) a. m. tej.

L.ac (franc, ejtsd : lak) a. m. tó.

I^ac, keletindiai pénzegység, 1. Lak.
Laoaille (ejtsd: —kájj), Nicolas Louis de, francia

csillagász, szül. Rumignyben 1713 máj. 15., megh.

1762 márc. 21. Elbb a francia fokmérés szolgá-

latában állt, majd 1739. a Collége Mazarinben
a matematika tanára, 1741. az akadémia tagja

lett. Az akadémia megbízásából 1751—54-ig a Jó-

reménység-fokán tartózkodott, hol fokmérést vég-

zett és számos déli csillagot figyelt. Jegyzéke, Coe-

luni australe stelliferum (Paris 1763), közel 10,000
csillag helyzetét adja. Visszatérte után a Collége

Mazarin obszervatóriumában folytatta észleléseit

és irodalmi mködését.
La Calle, ker. székhely Algériában, Constan-

tine tartományban, a tenger partján, 18,980 lak.,

élénk korallhalászattal.

La Calprenéde (ejtsd: lakaiprönéd), Gautier de
Costes de, francia regényíró, szül. Sarlatban (Dor-

dogne) 1610 körül, megh. 1663. Lovagi kalandok-

ban gazdag, hosszndalmas regényeiben ókori nevek
alatt saját kortársait rajzolta, sokszor meglep
jellemz ervel.A legjobbak : Cassandre (1642—
1650) és fleg Cléopfttre (1647- 58), melyek közül

az elbb említettet Báróczi Sándor magyarra is

lefordította (1774, j kiad. 1793). E fordítás a ma-
gyar széppróza fejldésébon jelents szerepet ját-

szik. V. ö. Beöthy, A magyar szépprózai elbeszélés

IL (Budapest 1887).

Lacarak, adók. és pk. Szerem vm. mitrovicai

j.-ban, (1010) 4764 szerb, német és magj'ar lak.

;

vasi'iti megállóhely, postahivatal, u. t. Mitrovica.

Lacaze-Duthiers (ejtsd: lakái-diitjér), Henri, de,

francia zoológus, sztil. Montpezat-ban (Lot-et-

Garonno département) 1821 máj. 15., mégh. Las
Fous-ban (Dordogne) 1901 júl. 21. Parisban or-

vostudományokat tanult. 1865-ben a párisi ter-

mészetrajzi múzeum tisztviselje lett. 1868 ban
az egyetemre nevezték ki a zoológia tanárá-

nak. 1873-ban Bretagne partján, Roskoflf-ban zotdó-

giai állomást szervezett és 1881. nyitotta meg
Banyuls-ban a Laboratoire Arago-t. Müvei közt
fontosabbak : Mémoire sur le pourpro (Paris 1859)

;

Histoire naturelle du corail (u. o. 1864) ; Les atsci-

dies simples des cótes de Francé (1874—77) ; Le
monde do la mer et ses laboratoires (1889). 1873-
ban alapította az Archives de zoologie gene-

rálé et experimentáló c folyóiratot.

liacca (új-lat.) a. m. lakk, Lacca tnusica : lak-

musz. L. in tabulis : sellak.

Laccataris Dömötör, magyar fest, szül. BtKjs-

ben 1798., megh. Pesten 1864 dec. 24. Fiatal ko-
rát Bécsben töltötte, ott Danhausemek volt tanít-

ványa. 1845 körül már Pesten dolgozott, fképp
arcképeket festvén. Egy ilyen mve, Öreg férfi
címmel, a Szépmvészeti Múzeumban látható.

I^ac.-Datli., latin állatnevek utón Lacaze-
Duthiers (1. 0.) nevének rövidítése.

Lacedaemonia, 1. Spárta.
Lacedonia, város Avellino olasz tartomány-

ban, az Ofanto mellett, püspöki székhely, (i9ii)

5966 lakossal, kréta- és márvány-bányával, régi

székesegyházzal ésrómai fürdk maradványaival.
l<acép., tud. állatnevek után Lacépede gróf

(I. 0.) nevének rövidítése.

Lacépede, 1. Dél-Ausztráliába benyúló kis ölM
Kingston kikötóvel. — 2. L., szigetcsoport Ny.-
Ausztrália Dampier-föld nev része mellett, nagy
guano-telepekkel.

Lacépede (ejtsd: laszepéd), jBenmrá Germain Eti-

enne de Laville, de L- gróf, francia természetbiWár
és író, szül. Agenben 1756 dec. 26., megh. Epinay-
ben 1825 okt. 6. A királyi kert természetrajzi

osztályának fnöke volt s a forradalom idején

fényes pályát futott meg. A természetrajz tanára,

a párisi igazgató-bizottság tagja lett ; 1791. meg-
választották képviselnek, 1796. az akadémia
tagjának; 1799. szenátorrá, 1803. a becsület-

rend nagymesterévé, 1809. miniszterré neveztek
ki s a Bourbonok visszatérte után 1814. pairi mél-
tóságot kapott. Természettudományi dolgozatait

Desmarest gyjtötte össze és adta ki 11 kötetben

(1826—33). Nevezetesebb mvei : Histoire des
quadrupédes ovipares et des serpents (1788—89,
2 köt.); Histoire naturelle des reptiles (1789); His-

toire naturelle des poissons (1798—1805, 6 köt.).

Halála után jelent meg: Histoire naturelle d©
l'homme (Paris 1827 és Strassburg 1840) ; Les
flges do la nature (1830, 2 köt.).

I.iacerabilis (lat.), a. m. összetéphet, sza-

kítható. Larcratio : szétmarcangolás. Lacernl

:

szétmar, megmar, pletykába kever.

l.acerna (lat.), az ókori rómaiak fels öltönye,

gallér-köpeny, melyet a tóga fölött viseltek.

I.acerta ciiiat), 1. Gyíkok.
I..acertidae táiiat), a (iyíkok egyik családja.

L. Gyíkok.
La Chaise (<»jted: iwéi), Frangoú d'Aix, más-

kép le Pere L., XIV. Lajos francia király gyón-
tatóatyja, szül. az aixi várban (Loire) 1624 aug.

25., megh. 1709 jan. 20. Mint a Jézus társaságá-

nak tagja, fölszenteltetése után a filozófia



Lachanas — 409 Lachmann

tanára, azután tartományfnök volt. 1674 óta

XIV. I^kjos gyóntatója, aki neki a montkNiU bir-

U)kot adományozta a Józu8 társasága artmára,
amelyhói 18(H. a párisi Fére Lachaise néven
ií.inerot<>s temotó lett.

Lachanaa, bolcár cár, I. Ivnjlo.

La chapelle-aax saints-i sember. Bouys-
•.'./(/VA.ésJ, valamint Bárdon L.abl)ékl908aag.

J. Franciaországban Corréze départcment déli

: cezén a La Chapolle-aox-Saints melletti Bouffla

r)arlangbanegy alvó helyzetbenfekv embericsont
\ ázat áistak ki. A csontváz 50 év körüli, 160 cm.
'.aj^ae férfié 8 kétségtelenül diluviális, mert boly-

-.•klatlan diluviális kultúrréteg takarta, melybl
igen sok ( 1000 drb) kési moosterien típusú kesz-
köz került el. Egyike a legértékesebb diluviális

emberi leleteknek. Típusa csaknem teljesen meg-
egyezik a neandertalí rasszéval. Koponyáját 1. az

Ember cikknél A járat majomember és az sem-
her rsoutmaradráityai c. képmellékleten. V. ö. M.
Boule, L'homme foesile de la Chapelle-aux-
Saints (Anualee de Paléontologie 1911— 13) és O.
í^hiralhe, Kritische Besprechung von Boule's
Werk eto. {Zeitschr. f. Morph. u. Anthrop. XVI.),

3. 191i.). L. még öaember.
Lachares, athéni demagóg, ki felhasználva a

Oometrios ostroma alatt kitört zavarokat, make-
dón pénzzel magához ragadta a hatalmat (Kr. e.

297) és kényúrként garázdálkodott. Midn 296- a
város az ostromnak kénytelen volt kinyitni ka-

póit, L. Beóciába menekült és magával sok állami
kincset vitt ol, állítólag Pheidias Athéna-szobrá-
nak aranyékességét is. Ezért a kincsért ölték meg
i;tközbon Koroneiában.

La Chanasée (ejtsd: iMo««ié), Pierre ClaudeNi-
lelle de, francia szinmúíró, szül. Parisban 1691. v,

1692 , raegh. u. o. 1754 márc. 14. Nagy sikere volt

künnyfacsaró drámáival, melyeknek páthoszába
itt-<megy-egy komikus jelenetet is kevert sekként
egy új mfaj, a polgárság világában játszódó co-

me jie larmoyante megalapítója lón. Ebbl fejl-

dött a modem középfajú di^ma. Fbb mvei:
Le pníjuge á la mode (1735) ; Mélanide (1741)

;

1/homme de fortune (1751); Oeuvree eomplctes
(i'aris 1762, 5 köt.). V. ö. Lanson, Nivelle de L.
ot !a comédie larmoyante (u. o. 1887, 2. kiadás
UK(3l
La Chanz-de-Fonds, 1. Chaiix-de-Fonds.
Lachelier (ejfed: Uíeiié), Jules, francia filo-

zófus, szül. Fontainebloau-ban 1832 máj. 27.

Keveset irt, de mint az École Normálé tanára
naíry hatással volt a francia filozófiai mozgalomra.
Kant tanítványa, kinek filozófiáját Ravaisson ha-
Tiisa alatt realisztikus értelemben tovább fejlesz-

"tte. F dolgozatai : Du fondement de l'induction

1871, 2. kiad. 1896): Psjchologio et métaphysi-
que (Revue philos. 1885).

Lachenal i^d: luenái), Adrién, svájci állam-
férfiú, szül. Genfben 1849 máj. 19. Elször kan-
tonja polit. életében játsiott vezérszerepet, 1892.
a svájci stövetBégtanácsba választották, melynek
1896. elnöke lett 1903-ban volt agyvédje Lujza
.-zász trónörökösnének férjével való válópörében.

Laches, athéni hadvezér, Kr. e. 427. Charoia-
desszel együtt egy hajóhad élén Szicíliába ment,
hogy Leontinoit és a vele szövetséges ión telepe-

ket Bzirakuza ellenében védje. Tanának halál*

atán lett a sereg fövetére és Mylaot meg Meeea-
nát meghódolásra kénysaerlteitte, mlnduonáltal
425. Kleón izgatására visszahl\-ták és sikkasztás-

ért bevádolták, de siker nélkül. Kleón halála után
ismét tekintélyre tett szert és Nikias békéjét tá-

mogatta 421. Három övvel késbb athéni se-

reg élén Argos segítségére ment és a mantineiai

csatában vezértáreával, Nikostratosszal együtt
elesett Platón a bátorságról szóló dialógusát
L.-ról nevezte el.

Lacheais, a görög mitológiabeli moirák (1. o.)

egyike.

Laehestf* mata Daud. (néma csörgkígyó,
szuntkíiku, i^u^t), a Vipera-félék családjába tar-

tozó mérges klgjó, mely a valódi csörgklgy<Uc-

tól fleg a farkvógi csörg hiányával tér el ; a
csörg helyett tüskés pikkelysorai vannak. Szína
vörbenyessárga, sötétbarna rombusalaku tarká-

zattal ; hasoldala sái^ásfehér ; hossza 2—3 m. ; ha-

zája Dél-Amerika, fleg Gujána. L. még Vipera-

félék.

Lachéz-íéie görbe, amfiteatrális ülések emel-
kedését feltüntet görbe vonal, melyet Lachéz
(ejtsd : usé) fraucia mérnök szerkesztett meg. V. ö.

IJachéz, Acoustique et optique des salles de rén-

nions (Paris 1879).

Lachine (ejtsd: lasin), város Québec kanadai
tartomány Jacques Cartiercountyjában,íi9io)5600

lak., az itten zuhatagokat alkotó Szt. Lrin«
folyó mellett, amelynek elkerülésére épült az itt

kiinduló L.-csatoma(14 km. hosszú és 48 m. mély).

Lachia, ókori város Palesztinában, 26 km.-nyir»
Gazától ÉK.-re ; romjait Flindors Petrie és Blisz

tárták föl 1890—92.
Lachlan (ejtsd : lacsUn), a Murrumbidgee mellék-

folyója Ausztrália New-South-Wales államában.
I«ac.hmanTi, Kari, német filológus, szül. Braun-

scbweigban 1793 márc. 4., megh. 1851 márc. 13.

Berlinben, hol 1825 óta a klasszikus és germáa
filológia tanára és 1830 óta a tudományos akadé-
mia tegja volt. Elbb Königsbergben volt ^ye-
temi tanár. Sokoldalú, élee elméj tudós, aki

fleg a szövegkritika terén kitn sikerrel m-
ködött, úgy, hogy görög, latin és ó-német ki-

adásai e szakok legértékesebb alapvet mvei
közé tartoznak. Azonkívül a filológia egész kö-

rére kiterjed kisebb tanulmányaiban a tudo-

mány számos vitás kérdését tisztázta. A klasszi-

kus filológia terén legkiválóbb munkái Proper-

tius- (1816), Catullus- (1829), Tibullus- (1829),

Babrius- (1845) és Gajus-kiadásai (1841), melyek-
hez az új-testamentum (1831) és a római földmé-

rk (1848—52) kitn kiadásai járulnak. Az epoaa

eredetére és történetére vonatkozó elméletét tar-

talmazza Betrachtungen über die Ilias (1847, 3.

kiad. 1874) c. nagyhatású könyve. A gennáa
filológia terén a szigorú tudományos rendBHr
megalapítója. Legfontosabb kiadásai : a Níbelong-

ének (1826, 5. kiad. 1878) ; Walther von der Vo-
gelweide (1827, 6. kiad. 1891); Iwein (1827);

Wolfram von Eschenbach (1833, 5. kiad. 1891);

Llrich von Lichtenstein (1841), melyek minta-

szerek ée korszakot alkotnak a német filológia

történetében. Kisebb dolgozatai közül hoffkogfobb
hatással volt a német nemzeti eposz ^
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vei foglalkozó tanulmánya : Über die ursprüng-

liche Gestalt des Qedichtes von der Nibelunge Not

(1816). A klasszikus filológia biztos módszerét al-

kalmazta kitünö Ijessing-kiadásában (1838—40,
13 köt.) is, mely modem írónak els tudomá-
nyos kiadása Németországban. V. ö. Hertz, Kari
L. (Berlin 1851) ; Fr. Leo, Rede zur Sákularfeier

Kari Lachmanns (Göttingen 1893).

Lachmidák, 1. Lakhmidák.
Lachner, Franz, német zeneszerz, szül. 1803

ápr. 2. Rainban (Ober-Bayern), megh. 1890 jan.

20. Münchenben. Kiváló mestere volt az ellen-

pontnak. Wagner ellenzékéhez tartozott. Munkái-
nak opusszáma 190. Legnevezetesebbek nagy
zenekarra íii; suitejoi ; 8 szimfóniája ; dalmüvei

:

Die Bürgschaft (A kezesség c. Pesten adták 1828)

;

Alidia (1839); Catharina Comaro (1841) ; Ben-
venuto Cellini (1849) ; oratóriumai : Moses és Die
vier Menschenalter. Irt ezenkívül számos egy-

házimvet,kamarazenekompoziciót, dalt. V. ö. M.v.

Schwind, Die L.-RoUen (1904). — Fivérei: 1. Ig-

naz, karmester, szül. 1807 szept. 11. Rainban,
megh. 1895 febr. 24. Hannoverben. Müvei közül

operái a legnevezetesebbek: Der Geisterturm

(1837) ; Die Regenbrüder (18.39) ; Loreley (1846).— 2. Vinzenz, színházi karmester, szül. 1811 júl.

19. Rainban, megh. 1893 jan. 22. Karlsruhéban.
Nyitányokat, zongoradarabokat s férfl-karokat írt,

amelyek rendkívül népszerek voltak,

Lachsenburg, 1. Laxenburg.
Laciéi, adók. Vercze vm. alsómiholjáczi (donji-

miholjaci) j.-ban, (i9io) 923 horvát lak. ; u. p. és

u. t. Alsómiholjácz (Donji Miholjac).

Lacikonyha, piaci konyha, melyben a köznép
számára, kivált vásárkor, bizonyos ételeket ké-

szítenek és tálalnak ; szélesebb értelemben al-

sóbbrend vendégl. Hagyomány szerint e név
n. Ulászló királytól származik, ki néha maga is

ilyen piaci eledelekre szorult.

Liaclnia (lat.), a rágó szájrész rovaroknál
az alsó állkapocs (maxilla) bels rágólemezkéje.

L. Bovarok.
I^aeiniam promontoriam (lat.), hegyfok

a tarentumi öböl DNy.-i részén ; Juno Lacinia
templomáról volt híres, melynek romjairól a hegy-
fokot most Capo delle colonne-nék nevezik.

L&ckiY-család, 1. Laczkfy.
Lackó, a László férfl-keresztnév becéz válto-

zata. aPolült L. a nyakára)), arról mondják, aki

lustálkodik.

Lap Léman a. m. a Goníl tó (I. o.).

Laclos (ejtad: -kló), Pierre Ambroise Frangois
Choderlos de, francia író, szül. Amiensben 1741
•kt, 19., megh. Tarentban 1803 nov. 6. Az orlóansl

herceg titkára volt s írói hírét Les liaisons dange-
rouses (1872, új kiad. 1903) c. sikamlós regényé-
vel alapította meg, mely nincs minden írói jeles-

ség hijján. V. ö. F. CJaussy, L. (Paris 1905).

L.acinu8, 1. Lakmusz.
Lacobriga, város, 1. Lagos, 2.

Lacombe (ejted : lakoinb), í.Louis Trouiüon-L.,
francia zeneszerz, szül. Bourgesban 1818 nov.

26., megh. St.-Vaast-la-Hougueban (a La Manche
mellett) 1884 szept. 30. A párisi Conservatoire-on,
továbbá Czernynél és Sechternél tanult. Müvei

:

kamarazenemüvek ; karmvek : Manfréd, Arra,

Sappho ; operák : La Madone (1861) ; Winkelried
(1892) ; Meister Martin und seine Gesellen (1897)

;

Korrigane (1901). V. ö. H. Boyer, L. L. ot son
oeuvre (1888) ; L. GcUlet, Conférence sur L. L.

et son oeuvre (1891).

2. L., Paid, francia zenész, szül. Carcossonneban
1837 júl. 11. 1889-ben megkapta a Chartior-díjat.

Irt három szimfóniát, suite-eket, drámanyitányt,
több hegedüszonátát.zongoratriót, egy requiemet
8 egy misét, számos zongoramüvet és dalt.

liacon (állat), 1. Pattanó bogarak.
Lacondamine (ejtsd : —koSdamin), CharlesMaria

de, francia tudós, szül. Parisban 1701 jan. 28.,

megh. u. 0. 1774 febr. 4. Katona, majd 1730. az
akadémiavegyésze volt. Bouguer-vel egjlitt Peru-

ban a fokmérést végezte és 1735 —46-ig Ameriká-
ban tartózkodott. Visszajövet az Amazonon pontos

mélységméréseket és evvel egyidejleg többféle

geofizikai mérést is végzett. Behatóan foglalko-

zott az egységes hosszmértékkel és erre a másod-
percingának az egyenlítn való hosszát aján-

lotta. Fbb mve : Relation abrégée d'un voyage
fait dans Tintérieur de l'Amérique méridionale

(Paris 1745) ; La flgure de la Térre déterminéo
(u. 0. 1749) ; Journal du voyage fait par ordre dn
Roi á l'équateur (u. o. 1751).

Laconia, székhelye Belknap countynak New-
Hampshire ószakamerikai államban, a Winnepe-
sauke mellett, (igio) 10,183 lak., gyáriparral.

Ijaconicum (lat.), a római fürdkben az a
legtöbbször kerekre épített kupolás helyiség, mely
magas hfolcra felmelegített levegjével izzasztó

kamrául szolgált. L. Balneum.
liacord., latin állatnevek után La/:ardaire

Jean Théodore (1. o.) nevének rövidítése.

Lacordaire (ejtsd : lakordér), 1. Jean Théodore,
francia zoológus, szül. Recey-sur-Ourcoban (Cote-

d'Or) 1801 febr. 1., megh. Lüttichben 1870 júl. 19.

A lüttichi egyetemen a zoológia tanára volt. Külö-

nösen a rovarok tanulmányozásával foglalkozott.

Nevezetesebb mvei : Introduction á rentomologio
(Paris 1834—37, 2 köt.) ; Fauné entomologique de.'í

environs de Paris (Boisduval-lal, Paris 1835)

:

Histoire des Insectos. Genera des Coléoptérés

(Paris 1854—1876, 12 köt.).

2. L., Jean Bapiiste Henri Dominique, fran-

cia kat. hitszónok, L. 1. öccse, szül. Recey-snr-

Ourceban 1802 máj. 12., megh. Sorézeben 1861
nov. 20. Elbb jogot tanult, azután 22,éves korá-

ban papnövendék lett ós 1827. pappá szentelték.

Kezdetben mint segédlelkész, majd mint IV. Hen-
rik kollégiumának lelkiigazgatója mködött Pa-
risban. 1830-ban Lamennais-vel és Moatalambert-
tel az Aveuir c. szabadelv kat. lapot szerkesz-

tette. Minthogy azonban e lapot a francia püs-

pöki kar és a pápa kárhoztatták, L. a laptól vissztt-

lópett és Lamennais-vel szakított. Ekkor a szó-

széken kezdett mködni. Ékesszólásával hallga-

tóit magával ragadta. 1838-ban Szt. Domonkos
rendjébe lépett. Ujoncóvében Szt. Domonkos életét

írta meg (Vie de St. Dominique, 1840). 1850-lg

a Szt. Domonkos-rendnek franciaországi fnöke
lett. 1854-bon a rend fnökségérl lemondott ós a
sorózei nagyhír tanintézet kormányzását vette

át. 1860-bnn a francia akadémia tagjává válasz-

totta. Müvei : Considórations sur lesystome philos.
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•ée M. de Lamennais (1834) ; Coníérenoee de Notre

Dame de Paris, Nancy, Lyon. Grenoble (4 kötet,

18*4—51), magyarra Majer Károly (Pest 1853)

éB Sarmasáah Oéza (Szatmár 1880) fordította

;

SermoDS, AUocations et Instructíons (8 köt.. 1887);

Vie de Ste Mario Madeleine(1860). Montalambert

irróf 1870. Le Teetament du P. Lacordaire dmen
L. életleirását bocsátotta közre, amint azt maga
li. egyik társának tollba mondotta. V. ö. Lacor-

•áaire H. Domonkos magán ós szerzetes élete. Irta

:

{Jhocame B., magjaritá Hatzinger István.

La Cortina, spanyol vároe, 1. Coruna.
Lacöte. a Genfl-tó ÉNy.-i partvidéke, 1. Góté.

La Conr (^tad: ukún, Piyul, dán Qzikns és me-
teorológus, szül. Skjársóban (Jütland) 1846 ápr.

13., megh. Askovban 1908 ápr. 24. A kopenbágai
meteorológiai intézet aligazgatója volt, majd ta-

nár az askovi fiskolán. 1871-ben módszert dol-

gozott ki a felbök magasságiak mérésére. 1874.

feltalálta a fonotelegr&flát, 1876. a fonikus kere-

ket, 1886. a spektrotelegrá^t.

Lacretelle (^tsd: iakr«teii), Jean Charles Do-
mmique, francia történetíró, szül. Metzben 1766
eoept. 3.. megh. Bel-Airben 1855 márc. 26. A for-

radalom alatt újságíró volt, 1795. a konvent ellen

irányuló royalLsta felkelés élén állott, 1797—99-ig
fogságot szenvedett, 1800 óta a bivatalos sajtó-

irtxlában mködött, 1809. a párisi egyetemen a
4örténelem tanára lett. Mvei összefügg sorozat-

ban tárgyalják Franciaország történetét. Ezek

:

BUstoire de Franoe pendant les guerres de religion

<Paris 1822, 4 köt., 2. kiad.) ; Histoire de Francé
pendant le XVIII.-e siécle (u. o. 6 köt., 5. kiadás);

Histoire de la Révolntíon fran^aise jusqu'an 18 et

19 bmmaire (u. o. 1821—26, 9 köt.); Histoire de
Francé depuis la Restauration (1829—35, 4 köt.)

;

Histoire du Consulat et de l'Empire (1845—48,

6 kötet). Érdekesek emlékiratai is (Dix années
4'épreuves pendant la Révolution, 1842).

Laerünae Christi (lat.) a. m. Krisztus köny-
nyei ; vörös, igen flnom csemegebor, mely a Vezúv
egyik nyúlványán lev kolostor körül készül a

hacrima nev szöllöböl. E rendkívül tüzes, kltünö

ízü és illatú bor alig jön kereskedésbe, mert csak
igen kis mennyiségben készül. Hasonlít hozzá a
i^tsárga szín L. della Sommá, mely a Sommá
nyugati és északnyugati lejtjén terem és a vi-

lágosabb szín L. greco, melyet a hegy lábától

Castellamaréig szüretelnek Malvasia szUöböl.
LacToix [eitai: lAkroá), 1. Alfréd, francia mine-

ralógus, szül. Máconban (Saöne-et-Loire) 1863
febr. 4. 1887-ben a Collége de Francé preparátora,

1898. a Jardin d. Plantesban a mineralógia tanára,

1896. az École des Hantes Études-ben a minera-
lógiai laboratórium igazgat^^ja. majd a Musét^

d'HLstoirc naturelle-ben a mineralógia tanára lett.

Rendkívüli munkásságot fejt ki; mveinek száma
több százra rúg; leghíresebb munkája: Minó-
ralogie de la Francé et de ses Colonies, továbbá

:

Le Mont Pelée.

2. L., Hortense, francia írónó, 1. Comu, 1.

3. L., Paul, írói álnéven le bibliophile Jacob,
francia író, szfll. Parisban 1806 febr. 27., megh.
B. o. 1884 okt. 16., mint az Arsénal könyvtáröre.
ki több tudományos színewtü regényt, számos
mflveldéstörténeti, könyvészeti és irodalomtörté-

neti müvet ós sajtó alá rendezett néhány régibb

francia írót. Végül Pierre Dufour álnéven ó volt

egyik szerkesztje a Histoire de la prostitution

chez tous les peuples da monde (Paris 1851—54)
c. vállalatnak. — Oocse, Jules, szül. Parisban

1809 máj. 7., megh. u. o. 1887 nov. 10., több re-

gényt, számos színdarabot s két kötet verset : Lee
pervenchee (1838) és L'année infáme (1872) írt.

4. L.,Süvestre Frcm^ois, francia matematikus,
szül. Parisban 1765., megh. u. o. 1843 máj. 25.

1787-ben az Académie des Sciences a tengeri biz-

tosításokról írt múvét megjutalmazta, a forra-

dalom után a tüzérségi iskola, az École oentrale,

az Éoole politechnique, a Sorbonne és a Collége de
Francé tanára volt L. nem volt teremt elme, de
számos tanköny^'e több egyszer kompUációnál

;

korának valamennyi matematikai mvét tanul-

mányozta és a tételek sok helyen hiányos bizo-

nyításait kiegészítette. Fbb mvei : Traité du
calcul différentiel et du ealcul integrál (Paris

1797, 2 köt., 7. kiad. 1867) ; Traité élémentaire

du calciil des probabilítés (1816, 4. kiad. 1833).

Lacroma, Ragusa dalmát kerületi kapitány-

sághoz tartozó sziget, Ragusától D.-re, V4 km=
teriilettel, 80 lakossal, szubtropikus növényzettel,

császári kastéllyal és a XVIII. sz. végén elha-

gyott bencés kolostor romjaival. L. szigetén a csá-

szári kastély és park, amelyet Miksa fherceg, a
késbbi mexikói császár, restauráltatott, Rudolf
trónörökösnek volt egy ideig birtokában : halála

után a király a dominikánusoknak adományozta,
akiktl 1907. Rudolf leánya, Windisch-Graetz
hercegné a pápa beleegyezésével visszavásárolta.

l<a Croflse (ejtsd: i&krof^sa), kanadai nemzeti já-

ték, melyet eredetileg az indiánusok játszottak

s mely Angliában is meghonosodott. A játszók

két csoportja 12— 12 emberbl áll. Mindegyik
párt arra törekszik,hogy egy gummilabdát hosszú
nyeleken megersített hálókkal (crosse) az ellen-

ség kapujába hajtson.

La Crosse, székhelye L. countynak Wiscon-
sin északamerikai államban, a L. és Misássippi

összefolyásánál, (1910) 30.417 lak., püspöki szék-

hely, nagy fúrészmalmokkal és fakereiskedéssel.

Lacsa, tó Olonec orosz kormányzóság Kai^o-
pol kerületében, területe 365 km*. A Vozse-tó le-

folyása, a Szvid ömlik beléje D.-en, É.-on kifolyik

belle az Onega folyó.

Lacsnó, kísk. Sáros vm. kisszebeni j.-ban,(i»io)

186 tót lak. : u. p. és u. t. Hedri.

L.ac f*al farín (lat.) a. m. kéntej, L Kénmáj.
Lactantius Firmianus, latin egyházi író, szül.

260 körül Afrikában pogány szülktl, megh. 340
táján, valószinüleg Trierben. Amobius szónok ta-

nítványa és Crispus herceg nevelje volt. Niko-

médiába az ékesszólás tanszékére meghíva, itt

(vagy már Afrikában) kereszténnyé lett és tanuja

volt Diocletianus keresztény-üldözésének. Miután
a kereszténys^t iratokban is támadták, L. ezek

ellenében irta nagy 7 kötetes mfivét : Divinae
institutionee. Ékesszólása és szép nyelvezete miatt

keresztény Cicerónak neveatík. További munkái

:

De opiflcio Dei ; Liber de ira Dei ; Liber de mor-
tibus persecutorum és De ave Phoenice c. költe-

ménye. (Mag^'arul megjelent : Az egyház harcai és

gyöselmei. Ford. az esztergomi növendék papság.
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Esztergom 1874.). Munkáit kiadták : Bünemann J.

L. (Leipzig 1739); Fritzsche (u. o. 1742—45);
Migne (Paris 1844). V. ö. Fichon, Lactance (1901);

Monceaux, Hist. litt. de 1'Afrique chrét. III. (1905).

Lactaria (növ), a Lemezesgombák fajokban

gazdag génusza, melypekjellemz sajátsága, hogy

a húsos termötest tejnedvet visel sejteket tar-

talmaz. Az ide tartozó gombák karcolásra törésre

fehér vagy színes tejnedvet eresztenek. Ehetk

:

a kenyérgomba (1. o.), a borsos gomba (i. o.), a

rizike gomba (1. o.) ; nem ehetk : a szöraomha
(1. 0.), á rt tejgomba (1. o.) és a pelyhes keser
gomba (1. o.).

liactescens, ladens (lat.), tejel, tejadó nö-

vények, amelyeknek testében tejnedv van.

Lactnca L., saláta (növ.), a Compositae (Fész-

kesek) család nyelves virágú génusza ; 100 faja

nagyobbrészt az északi félgömbön s itt is inkább

az óvilágban van elterjedve, csak néhány van
Észak-Amerikában és Nyugat-Indiában. Egy-két-

éves vagy ével füvek, egyesek félcserjék. Alsó

leveleik lehetnek épszélüek, feljebb rendesen szár-

nyasán V. öblösen kacurosak, valamennyi nyelet-

len. Fészkük bugákban v. másféle virágzatban

áll és többnyire sárga v, kék virágú. Kaszaijuk

lapos, csre fonálszer s a végén kis karimája
van a bóbita számára. Megemlítend : a L. virosa

h. (mérges saláta, pokolfü). Undorító, kissé bódító

szagú, tejel f. Alsó levelei igen nagyok, a fel-

jebb esk szárnyasán karélyosak. Termése fe-

kete, széles szegélye van, olyan hosszú, mint a

csre, ez utóbbi fehér. Közép- és Dél-Európában
található, de nálunk nem fordul el. Leveleinek

borszeszes kivonata és beszárított tojnedve or-

vosság (1. Lactiicarium). AL. scariola L. (keszeg-

saláta), mely folyók, utak mentén, köves parla-

gokon hazánkban is közönséges, ÉD.-vonalba
helyezked leveleivel a kompasznövények (I. He-
Uofropizmm') közé tai^tozik. A L. sativa L., a
közismert fejes saláta, konyhakerti növény. Való-

színleg mvelés folyamán elállt fajtája az

elbbinek. Levelei vízszintesek, nem szrösek, in-

kább húsosak, szíves alappal szárölelök, fogasak,

szárnyasán hasogatottak v. osztatlanok. Kétéves
növény. Míveléssel sokféle szín, bodrozatú és

bonilékú fajtája keletkezett, 1. Saláta.
Itactucariniu (lat.), a salátafélék kipréselt és

megszárított nedve. Alaktalan, vörhenyesbarna,
törékeny, bódító szagú, csípöskeserü íz darabok-

ban fordul el, melyek forró vízben meglágyul-
nak, de tökéletesen és jól semmiféle oldószerben

nem oldhatók. A L. gyenge bódító anyag, mely-
nek hatóanyagai indifferens testek (laktucin, lak-

tukon, laktukopikrin) és a keser laktukasav.

Ijeginkább az ópium pótlószeréül rendelik (köhö-

gés csillapítására stb.), ma már igen ritkán. Gyak-
ran hamisítják keményítvel, liszttel, stb.

I^acuna (lat.), hézagok, üregek az állatok

testét alkotó szövetekbon vagy azok között. L.

még Vérérrendszer.
Ijacanar (lat., lacuna a. m. hézag, üresség),

a régi rómaiaknál rovátkos mennyezet, melyet

úgy készitotttík, hogy a tartógerendákba haránt-

gerendákat róttak be, ami úgy látszott, mintha
a mennyezet nyílásukkal lefelé fordított kaszet-

tákból állana. Ezeknek a kaszettáknak a hátterét

elefántcsonttal és arannyal szokták kirakni. L.

még Easzetta.
liacns (lat.) a. m. tó.

Lacus Ciminius, 1. Cimino.
Liacas Cnrtias, a régi Kóma fórumának ae

az emlékkel jelölt helye, ahol M. Curtius, hogy az
istenek haragját kiengesztelje, belevetette magát
a földnek hirtelen támadt szakadékába, mely
mögötte ismét bezárult. Helyét 1904. megtalálták.

Lacus Felicis, az Aquincum-Crumerum (Nyer-r

gesújfalu) útvonalnak egyik állomása Pannoniá-
ban ; talán a mai Csév. Tatával is azonosítják.

Lacus Tritonis, 1. Tunisz.
liac virglnum (lat.) a. m. szzlánytej, lásd

Beiizoégyanta.
Lacy (Lascy), Franz Moritz, gróf, osztrák tá-

bornagy, szül. Szt.-Pétervárt 1725 okt 21., meg-:

halt Bécsben 1801 nov. 24. Nagy kitüntetéssel küz-

dötte végig az osztrák örökösödési háborút, sze-,

mélyes vitézségének számos jelét adva az olászor-r

szági, sziléziai és németalföldi csatatereken. 1750*

ezr^essé, a hétéves háború kitörésekor vezérr-
naggyá nevezték ki. E háborúbankitnt a prágai,

boroszlói és leutheni csatákban. Széleskör isme-

reteinek jutalmául tábornokká és a vezérkar fö^

nkévé neveztetvén ki, újraszervezte a hadsere-,

get, felmentette 1758. Olmützöt s tervezte a hoch-

kirchi és maxeni szerencsés vállalatokat. De mert
diadalait kellképen ki nem aknázta, Laudonnal
többszörö.sen viszályba keveredett. Szerencsésen

küzdött az 1760-iki hadjáratban is, mikor egészen
Berlinig nyomult elre. Jutalmul Mária Terézia

tábornaggyá nevezte ki. A hubertsburgi béke-

kötés után mint a hadsereg ffelügyelje, 1766
óta pedig mint az udvari haditanács elnöke mkö-
dött s a hadsereg újjászervezése terén nagy érde-

meket szerzett. II. József rendkívül szerette, fel-

tétlenül bízott benne s hadiügyekben els sorban

az tanácsával élt. A tescheni béke után átvette

a hadügyminisztérium vezetését s részt vett az
1788-iki török háborúban is.

Lácza, kisk. Zemplén vm. bodrogközi j.-ban,

(1910) 1405 magyar lak. ; n. p. és u. t. Perbenyik.

Láczai Szabó József, ref. pap és pedagógus,
szül. Sárospatakon 1764 júl. 17., meghalt u. o.

1828 szept. 21. Iskoláit Sárospatakon végezte.

1791— 1805-ig Pápán volt tanár. 1805-bon Lep-

sénybe ment papnak, itt szerkesztette Fábiáua.

József veszprémi esperessel a Prédikátori Tár-
ház-at 1808 máj. 16. Sárospatakra hívták profesz-

szomak és papnak. Fbb mvei: Keresztyén
katekizmus (németbl, Vácz 1806); Kisdedek
katekizmusa (u. o. 1806) ; Prédikációk (a Prédi-

kátori Tárházban, Vácz és Veszprém 1805-1808)

;

Ehronrettungsversuch (egy utazó angol becsmér-

lései ellen, a berlini Freymüthige c. folyóiratban

1806) ; VaUástt'v katekizmus (Sárospatak 1813)

;

Bvül erkólcstudomány (u. o. 1826) ; Templom-
béli köznapi könyörgések (u. o. 1827) ; Predikár
dók (u. 0. 1814).

Laczialu, kisk. Szatmár vm. nagybányai járá-

sában, (1910) 1205 oláh lakossal; u. p. és u. t.

Felsbánya.
Lácsfalva, kisk. Zemplén vm. homonnai j.-bai^,

(1910) 245 t<it lak. ; «. p. Nagykemoneze, u. t. Ho«
monna.
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Lacihii, kisk. SzolnokDoboka vm. kápolnok-
monostori j.-bon, (i9io) 600 oláh Ul ; o. p. és a. t.

Kápolnokmonoetor.
Lacsházft, 1. nagyk. Pest ym.-ben, 1. Kiskun-

laczháza. — 2, L., község Veröcze vm.-ben, 1.

Ji^ladislavci.

LMcatíj-család (kerekegykázi), az Anjoa-kor-
beli, hazánk sorsát intéz családok közt a leg-

elsk egyike, a Hermaon-ii«nzetBégböI : a Maros
t>alpart}án Péeskával szemben fekv Kerekegy-
házáról vett ^taevel A székely eredet Apuruk-
hoz semmi ktettk s a L.-Apor elnevezés hibás,

Talamint as Ottó ée Róbert Károly alatti hires

erdélyi vajda, László is egészen más nemzetséghez
tartozott A család ee Dénes fia Laczk, 1329—
1342. síékely ispán, kinek fiai közül nevezete-

sebbek : L. (I.) István, 1328. ott volt az osztrákok
ellen indított hadjáratban, valamint 1330- a sze-

rencsétlen havasalföldi háborúban s a reá bizott

sereggel elfoglalta Argyas (ma Argyis) váiit. A
litvánok elleni keresztes hadjáratban részt vett,

mint erdélyi vajda. l.'WT-ben a nápolyi hadjáratba
követte Lajost. 1348 szept. ö vezette a királyi

hadakat Nápolyba. Hadjárata valóságos diadal-

menet volt, az olasz városok rendre hódoltak,

Johanna férje, Tarantói Lajos pedig városról-

városra futott eltte. Végre a Nápoly ós Aversa
közt iai9 jún. 6. vívott véres és elszánt ütkö-
zetben Tarantói Lajos föerejét teljesen meg-
törte. Az 1350-iki újabb hadjáratban is résztvett

8 Aversa ostrománál fövezérkedett. 1351-ben
tótorszáigi és horvát bán lett. Három év múlva,
1-354 körül meghalt. — L. András, Laczk szé-

kely ispén fia. Már 1342. atyjának utódja a
székely ispánságban. A második nápolyi hadjá-
rat ntán Lajos király kinevezte és hátrahagyta
heljrtartónak (1350). Innen 1352. tért haza s a
következ évben már erdélyi vajda lett. Ezután
macsói bán volt egész 1.35&-ig, mikor a királyné
tárnokmestere lett. 1356—59-ig ismét Erdély kor-

mányát vezette mint vajda s még az 1359. év-

ben meghalt, ö volt az, ki 1.345. a tatárokát, kik
az orszJig határait háborgatták, három napig
tartó ütközetben a legenda szerint Szent László
tettleges segítségével tönkre tette. - L. István
(II. vagy Csáktornyái), I. István fia, 1.371. Dal-
mát- és Horvátors^ bánja, 1372. erdélyi vajda,

1372—73-ig Fels-Olaszországban, mint fhadve-
zér, fogságba eeett. 1383-ban ismét bán. 1384-ben
a Horváthyak pártütésébe ártotta magát. 1.387-ben

Budán találjuk, a király nádorrá és fólovászmes-
terré teszi. De sohasem volt többé egészen hú az
uralkodó házhoz. 1396-ban Nápolyi Lászlónak
kertese és helytartója lett s hiveket gyjtött neki.

Hútlens^i dacára el mert menni 1397 febr. 27. a
Zsigmond által összehívott körösi gylésre. De
pártosaiban hiába bizott, Zsigmond elfogatta s ott

helyben fejét vétette, testét pedig a palota ablakán
át hivei megrettentésére^ezek közé dc^tta. Keszt-
helyen temették el az általa építtetett egyházban.
— i:. László ay.), I. MIUós aa. családjának ntolsó
sarja. 1421-ben aradvármegyei fispán. V. ö.

Turul 1884., 1886., 1895. évf. ; Pör Antal, Nagy
Lajos (Budapest 1892).

Laczkó, 1. Dezs, geológus, szül. Trencsénben
1860 júl. 22. 1877-ben a kegyestanUórendbe lé-

pett 8 fgimnáziumi tanári minségben Privi-

gyén, Kecskeméten és VesaqHrémben mködött,
utóbb a veszprémi piarista fgimnázium igaz-

gatója lettA Bakony gecriógiai kutatásában Loczy
Lajos mellett tevékeny részt vett s a Balaton
monograliája 1. kötetében megjelent Veszprém vá-
róidnak » környékének geológiai leírása cimú
munkája. A veazinrémi Jeruzsálemheg>' fels
tria.>«z-kuri márgájában fedezte fel azt a hiree

stoknósbékát, amelyet Jaekel berlini paleontoló-

gus IHacochelíí placodonta n. gen. néven írt le.

A veszprémi múzeum megalkotásában nagy része

volt.

2. L. Géza, Író, szül. Budapesten 1884 dec. 3.

A budapesti egyetemen tanári oklevelet szerzett.

1907. az Országos Nképz Egyesület tanára lett.

1913 óta a Nyugat c. folyóirat munkatársa s az
újabb írói generációnak egyik legtermékenyebb
tagja. Versei, novellái, kritikái legnagyobbrészt

e folyóiratban jelentek meg. Fbb mvei : Solo
solissimo (verskötet, Kolozsvár 1907); A tan-

szz (elb., Budapest 1909); A porosz levél : Wü-
Ham Blwkbirth lelke (elb., u. o. 1910); Bútor-
rongálás (elb., u. o. 1912) ; Széphistória Vasver
DeU lövegrl (verses regény, u. o. 1913) ; Német
maszlag, török áfittm (tör^nelmi regény, u. o.

1913).

3. L., l. Latzkó.
Laczkod, kisk. Kis-Küküll vm. radnóti j.-ban,

I1910) 691 oláh lak., u. p. Marosugra, u. t. Mike-
falva.

Laczkova, község, 1. Laczkvágúsa.
Laczkovics János, a Martinovics-féle össze-

esküvés részese, L. Imre pestmegyei alispán íia,

szül. 1750., kivégezték Budán 1795 május 20.

1772-ben a magyar teetrségbe lépett s itt meg-
ismerkedett Be^nyei és társai hatása alatt a
francia irodalom remekeivel. 1776-ban hadnagj'

a Gróven-huszárezredben s 1778- a martlnovetzi

ütközetben vitézségének több tanújelét adta. 1786.

kapitánnyá léptették el. Részt vett az 1787—89-iki
török háborúban s ez idbl való els irodalmi föl-

lépte Belgrá/i bevétdee. verssel. Ekkor indult meg
a francia forradalom hatása alatt az a reform-
mozgalom, mely a nemzeti elem jogaiba való

visszahelyezését követelte. Ehhez csatlakozva,

L. irta azt a kérvényt, melyben a Gréven-ezred

1790. az országgyléshez avégett folyamodik,

hogy a mag>'ar ezredeket ne Magyarország hatá-

rain kívül helyezzék el, magyar ezredekben a
tisztek is magjarok legyenek és a hadsereg
nyelve magyar legyen. Emiatt L.-ot hadi törvény-

szék elé Bécsbe idézték. Az alsó tábla tiltakozó

felirata megmentette ugyan a fogságtól, de bün-

tetésbl 1790 szept 24. ezredétl a mantovai hely-

rséghez tették át, ami L.-ot oly érzékenyen sér-

tette, hogy lemondott tiszti rangjáról s viaszatért

Pestre. A következ évben II. Lipót Martinovics

Ignác ajánlatára biztatta, hogy peeti kerületi biz-

tosnak kinevezi s addig is évdíjat rendelt szá-

mára. L. e királyi kegyet azzal igy^ezett viszo-

nozni, hogy Martinovicsnak Oratio ad proccres

c, 1790. megjelent múvétA magyar országgylé-
siben egybengyUt mátóságos és tekintetes rendek-

hez 1790. esztendben tartatott beszéd címmel
magyarra átdolgozta, sselidítve ennek oly kifeje-
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/óseit, melyek a monarchia eszméjének nem ked-

veznek 8 azonkívül jegyzetekkel Is ellátta azt,

amelyekben különösen a frendek eljogait ostro-

molja 8 dicsíti II. Lipótot, ki az egyenltlenséget
meg akarja szüntetni. Új helyzete nem sokáig tar-

tott. Lipót halálával évdíját is elvesztette. Ferenc
királytólsemmit sem sikerült kieszközölnie. Hasz-

talan megy Bécsbe s hiába halmozza el 1792.

megjelent újabb mvében, A magyar történetnek

rövid rajzolatjá-han dicséretekkel az ausztriai

liázat. A Martinovics-féle röpirat fordítása, de
különösen az 1790. kiadott A keresztény vallás-

ban magát oktattatni vágyódó utazó ember Je-

ruzsálemben és A Jézus társaságbeli szerzetesei-

nek Khinából való kiüzettetése cím müveiért,
melyek Voltaire szellemében gúnyolják a keresz-

ténységet, L.-ot is perbe fogták, mely pere egész
1794-ig elhúzódott, amikor fölmentették. Eközben
Martinovics határozottan a forradalmi térre lé-

pett s 1794 április végén titkos társulatot szer-

vezett. Ennek alapszabályait és tervezetét leg-

elbb L.-csal közölte. Magyarországot több kerü-
letibe osztották föl s egyik kerület igazgatója (állí-

tólag a debreczeninek) L. lett volna. A bécsi rend-
rség azonban mindennek hamar nyomára jött.

'Júl. 24!-ikére virradóra Martinovicsot elfogták,

aki társait is megnevezte. így történt, hogy aug.

16. L.-ot is elfogták, Bécsbe kisérték és aug. 25.

törvényszék elé állították. Itt eleinte mereven
tagadott, de társai is eUene vallván, szept. 6.

beismerte a vádakat. Nov. 22. Budára kisérték s

többszöri kihallgatás után az alsó tábla 1795
ápr. 27. felségsértésért paUoshalálra ítélte. Ez
Ítéletet, amelyet máj. 1. a hétszemélyes tábla is

megersített, máj. 20. Budán a Vérmezn hajtot-

ták végre. Sírját hat vértanútársáéval együtt
hosszabl) próbaá-satás után 1914 máj. 20. Bar-
tucz Lajos egyet, magántanár találta meg az
Új Szent János-kórház és a katonai temet kö-
zött lev területen. A csontvázakat a fvárosi
levéltárban helyezték el a fváros által tervbe
vett emlékm elkészültéig, amikor is oda fogják
eltemetni, ahol megtalálták. — L. öccse, László,

tulajdonképen bo sem igen volt avatva a Mar-
tinovics-összeesküvésbe, de azért t is elfogták
s 10 évi várfogságra ítélték, melybl 6 évet Kuf-
steinban, Brünnben és Innsbruckban ki is töltött.

Irodalom. Kraknói V., Martinovics és társainak üsszeeskU-
vése, Budapest 1880: BalLagi, A magyar királyi testrség
története, Pest 1872 ; Vasárnapi Újság 1872, 40. szám ; 1873.
O. sz. arcképpel.

Laczkvágása (azeltt : Laczkova), kisk. Sze-
pes vm. ólublói j.-ban, (1910) 369 tót lak., u. p.

cs u. t. Gnézda.
Laczunás, kisk. Temes várm. verseczi j.-ban,

(1910) 1040 oláh és magyar lak., u. p. és u. t.

Xagyzsáin.
Lád nemzetségének Al)aúj, Borsod, Bács és

Zala vármegyékben 1258-1383 közt 7 birtoka
volt; törzshelye Sajólád Borsodban. Ósei közé
tartozott Bulcsú, 1233—58. csanádi püspök.
Lada (orosz), 1. Lado.
Láda, 1. fából készült, helyébl elmozdítható,

i-endszeriüt hosszanti alakú, fölfelé nyíló födéllel

ellátott rekesz, szelcrény, melyben kisebb, érté-

kesebb használati tárgyakat, kivált pedig ruhát
szokás tartani. Eredete igen régi. Már az asszí-

riai domboni mveken is fordulnak el L.-k,

melyek rájuk szögezett fómpántokkal vannak,
megersítve, úgy, hogy a pántok és szögek fej©

egyszersmind külsejüket díszíti. Pompejiben több
vas-L. került napvilágra, melyek külsejének szin-

tén a bevert szögek feje szolgált díszül. A kö-
zépkorban a L. használata általános volt ós
egyszersmind ülbútorul is használták, oldalait

gyakran faragványok, berakott munkák, fest-

mények díszítették, fels lapja, melyre párná-
kat raktak, sima maradt. Nem ritkák azonban az
olyanok sem, melyeknek fels lapja szintén díszes.

A XV. sz.-ban kezdett a L. átalakulni és lassan-
kint belle fejldött ki valamennyi szekrényféle
bútorunk. A köznépnek ma is kedvelt bútora a
L. s díszítése legjobb alkalmul szolgál a népies
díszít mvészet gyakorlására. így a magyar
köznép L.-ján legotthonosabb a magyaros díszít-

mény, melynek egyik uralkodó elemétl, a tuli-

pántól kapta nevét a tulipántos L. — A csoma-
golásra szolgáló L. a kereskedelem mai fejlett-

sége mellett fontos cikk. Rendesen luc- vagy
jegenyefeny, kivételesen hárs-, nyár-, vadgesz-
tenye- V. bükkfából is készül.

2. L; bizonyos árúk szám szerinti mértékénél
használt menyiséget jelent. Pl. 1 L. ásványvíz
= 100 üveg, 1 L. francia vörösbor= 48 üveg stb.

Láda, kisk. Sáros várm. eperjesi j.-ban, (1910)

236 tót lak., u. p. és u. t. Kapi.

Ladakh (Ladák, Közép-Tibet), Tibet vidéke-

és 1835 óta Kasmir egyik tartománya. Területe

73,138 km«, lakóinak száma kb.. 180,000. A szo-

rosabb értelemben vett L. két egyköz, szk
völgybl áll, amelyeket 5000 m. átlagos magas-
ságú hegylánc, a Lehi lánc választ el egymást^il.

A lakosok buddhisták ; köztük poliandria urallco-

dik. A földet nagy gonddal és szorgalommal m-
velik ; rozs, búza és köles a f kenyértermék.
Jakkot, juhot, kasmir-kecskét tenyésztenek. F-
helye Leíi (1. 0.). L. eredetileg Tibetnek volt egyik
tartománya, késbben önálló volt. 1839 óta Brit-

Indiához tartozik.

Ladamócz, kisk. Zemplén vm. sátoraljaújhelyi

j.-ban, (1910) 718 magyar lak., postahivatal, u. t.

Bodrogszerdaholy.

Ladamos, kisk. Alsó-Fehér várm. kisenyedi
j.-ban, (1910) 438 oláh és magyar lak., vasútállo-

más, posta- és távíróhivatal.

Ijadanum (növ.), 1. Gistics.

Ladány, községek,!, az összetételek alatt Cc/íWár-

ladány, Püspökladány stb.).

Ladánybene.nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.
alsódabasi j.-bnn, (1910) 1785 magyar lak., posta-
ügynökség ; u. t. Iiajosmizse.

Ladányi Gedeon, történetíró, született Hiripen
(Szatmár vm.);i824niáj.24.. megh. Kolozsvárt1886
febr. 4. 1847—51-ig a szalontai ref. gimnáziiuu
igazgató-tanára volt, ekkor Debreczenbe válasz-

tották meg elbb gimnáziumi, 1860. pedig jog-

akadémiai tanárnak. Az Akadémia 1872. lev. tag-

jáváválasztotta, ugyanazon évben nevezték ki a
kolozsvári egyetemhez a világtörténet tanárává.
Fbb mvei: A világtörténetfbb eseményei (Deb-

roczen 1856, 5. kiad. u. o. 1872); A magyar al-

kotmány története (u. 0. 1863, 3. kiad. Í873); .4

nuigyar királyság alkotmánytörténete a szat-
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mari békekötésig (2 köt., u, o. 1871). V. ö. Szabó
K . Emlékbeszéd L. G. felett (Budapest 1887).

Ládasirok, 1. öfk(/rí sírok.

Láday Lstniti. büntetjogi író, sztU. Kecske-

méten 1873 máj. li. .Miután tanulmányait be-

fejezte, 1900. birusAjíi szoljrálatba lépett, 1902. az

Igazságügyminlsztóriumba került.ahol klr.ügyósz.

Az igazBágügyminisztériumban a börtönügy leg-

fontosabb kérdéeeivoi foglalkozik. Munkái: A
fiatalkorúak kriminalitása (Bpeat 1905) ; Lutto

contre la criminalitó dos mineure (u. o. 1905);

Ko' •> »'••• '-•••m Reformatories (u. o. 1908);

A kommentárja (u. o, 1911). En-

n* - ...-k is munkatársa.
Ládbesenyö, kisk. Borsod vm. edelényi j.-ban,

(19Ü ;ti3 magyar lak. ; u. p. és u. t. Szendrölád.

Ladegast, Fri^lrich, szül. 1818 ang. 30.

Heii;i 1 ;n>an, megh. 1905 jún. 80. Weissenfels-

b< orgonagj'áros. Leghíresebb müve a
1 i

;

: á templom ( manuálos nagy orgonája.

Ijatleubergia Klotzsch, CascariUa Wedd.
- Benth. pt Hook.. Joosia Karst. (aöv.), a Ru-

biaceae család génusza ; 40 faja Amerika tropi-

kus részén hono.s, rendesen nagylevelü fa. A L.
vedumnlata K. Sch. Colombiától Peruig elter-

jedt kis Éa. Kérge kina ktiprea néven kerül

a kereskedelembe. 2'>/o kininszulfát-tartalmánál

fog^•a orvosság. A bra:5iliai L. hexandra Klotzsch

'r'rge a q>>ino <lo Rio.
Ladenburgia rómaiak idejében I/íípodM»MWi),

Maunlieim badeni kerületben, (i9io)4335 lak.,

n. 15-<?n a badeni fölkelk itt heves csatát

... ....X a hesseniokkel és mecklenburgiakkal.
Ladenburg. Alherí, német kémikus,:ízül. Mann-

', >i- V ;.n 1^12 júl. 2, megh. Boroszlóban 1911 aug.

'li. utóbb boroszlói tanái" volt. Külö-

l»ti kémiával és a sziliciumtartalmá

-•yiüetok szintézisével foglalkozott. Eló-

':i a koniint és piridint összetevés útján.

;igyobb müvei: Entwickelungsgesch. d. Chemie
kia<l. 1887) ; Haudwöi'terbuch der Chomie, 13

•
I n (Breslau 1883—95): Naturwissenschaft-
. orthiffe in gemeinverstandlicher Dtirstol-

liiii^: i Lei pzig 1908).

LadeSici, adók. Zágráb vm. károlyvárosi (kar-

j.-ban. (1910) 219 horvát lak.; u. p. Donje
• '. u. t. Károlyváros (Karlovac).

'. dháza. kisk. Borsod vm. miskolczi j.-ban,

>S magj'ar luk., vasútállomás : u. p. és u. t.

"/uiivók.

.>a<lieH race (ang., ^tsd: lédisi réái, a. m. nöi,
"" ' "^'"vnk), általános neve mindazoknak

;. amelyek kizárólag kancák ré-

. ...;.....;. . itartva.

Ladik, a bolvizekeu használt lapos fenek,
• zövel, ritkábban vitorlával hajtott járómü.
" 'l>b L.-ok a folyamokon áruszállításra is

.-/luUtatnak: ilyenek sokszor egyszer fedélzet-

! birnak, valamint vitorlázás céljából 1—2, ke-

ztntdakkal ellátott árboccal is fel vannak
(\ Ha nem a szél által hajtatnak, tova-

t.isuk a folyamfenékig érö t^^lórudakkal

I te Ilik. Nagyobb ladikokat dereglyéknek szokás
•vezni. L. Dereglye.
Ladik Gmztár, jogi író, szül. Feketebátoron
ihar vm.) 186Í) szppt. 29. 1882-»)er a belügy-

minisztériumban fogalmazógyakomok lett, de ál-

lásától csakhamar megvált és az ügyvédi pályára
lépett. 1895-ben kinevezték az Országos Törvény-
tár szerkesztjenek,1908. a belügyminisztériumba
osztálytanáoaosnak, 1913 miniszteri tanácsosnak.

Munkái: Betrendes tárgymutató a magyar-
országi törvények 1891—99. évfolyamához
(Budapest 1900); Tájékoztató az 1836-1901.
évi magyarországi törvények rendelkezései kö-

zött (u. o. 1902); Betrendes tárgymutatóa Ma-
gyarországi Éetuleletek Tára 189Ö—1906. év-

folyamához (n. 0. 1907); Szakszer tárgymutató
a Magyarországi Rendeletek Tára 1867—1906.
évfolyamához (u. o. 1907) ; A közszolgálati alkal-

mazottak jogviszonyai (u. 0. 1908); A közigaz-

gatás egyszersítése, törvényhatóság, községlJAa-

gyár közigazgatási törvények Grill-féle kiadása,

u. o. 1909) ; A szabályrendeletek (n. o. 1912).

Ladikie, város, 1. Latakia.
Ladimirevci, adók. Veröcze vm, eszéki (osi-

jeki) j.-ban, (1910) 1822 szerb «J8 német lak., vasút-

állomás ; u. p. és u. t. Bizovac.

Ladin emelet (geoi.), a középs triász fels eme-
lete. Nálunk típusosán a Bakonyban fordul el.
Ladin nyelv, az Engadin és Tirol raetoromán-

jainak a nyelvjárása. Vannak azonban ronuia

nyelvészek, akik a raotoromán nyelvet (1. o.) ne-

vezik L.-nok.

liadino, a zsidóktól a pirenéi félszigeten, aztán
Dól-Kranciaországban, Hamburgban, Londonban,
Amsterdamban.de még Észak-Afrikában és Török-

országban is elterjesztett jargon. A L. a spanyol

és héber nyelv keveréke és gazdagnak is mond-
ható irodalommal bir. V. ö. Grünhaum, Jüdisch-

Spaniseho Chrestomathie (Frankfurt a'M. 189(j).

Ladinok, l. Raetorománok.
Ladinos, Közép-Amerikában és fleg Mexikó-

ban az indiánusoknak európaiakkal való kere.sz-

tezdósébl származott korcstörzseket no\ ezik igy

.

Ladis, falu és fürdhely (Obladis) Landeck
tiroli kerületi kapitányságban, a fels Inn völgj'é-

ben, 1184 m. magasban, (1910) 280 lak.

Ladislav, adók. Belovár-Körös vm. gresnicai

járásában, (19 10) 873 horvát, magyar és német
lakossal, vasúti megállóhely; u. p. és u. t. Herce-

govac.

Ladiver lüés, evang. tanár és egyházi író,

szül. Zsolnán 1633., megh. Eperjesen 1686 márc.

végén. 1682 óta eperjesi kollégiumi igazgató

volt. Kiválóbb munkái a következk : Disser-

tatio de Coena Domini (Bártfa) ; Institutiones Phi-

losophiae morális ; De atomibus contra Zabanium
(1667); Summula Logicae (Zsolna 1671); Versus

memoriales et differentiales diversorum auctorum
(Lcse 1672) ; Symperasmata in philosophiam ra-

tionalem (Szeben 1679) ; Natale victoriarum prae-

vagium Cels. Princ. ac Dni Emerici Thököly (L-
cse 1683 márc. 29) ; Summa Metaphysicae Ari-

stotelicae (Kassa 1685) ; Liliettmi Montis Georgii

(Lcse 167.3); Controversiarum Metaphysicarum
Disp. I., Disp. Altéra (Szeben 1679). Disp. tertia

(u. o. 1680) ; Thegey Evangelicae (Lcse 1683)

:

Procular Engaddi (u. o. 1683) ; Assertio immota
(Bártfa 1662).

Ladjevac, kisk. Pozsega vm. ájgradiskai j.-ban

(1910) 715 szcíb lak.; u. p. és u. t. Ükucani.
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Ladmirault (ejtsd: lamiró), Bené Paul de, francia

tábornok, szül. Montmorillonban, Vienne közelé-

ben, 1808 febr. 17., raegh. Parisban 1898 febr. 3.

18ö9-ben mint hadosztályparancsnok a Solferino

mellett vívott csatában súlyosan megsebesült.

1870-ben a IV. hadtest ólén hsiesen harcolt a
Metz körül vívott csatákban és aug. 18. sikeresen

megvédte Amanvillerst a poroszok támadásai
ellen. Metz kapitulálása után ö is a németek fog-

lya lett. Amint a német hadifogságból hazatért, a
kommün ellen fogott fegyvert és annak levere-

tése után Paris kormányzója és a legfelsbb hadi

tanács tagja lett. 1876— 1891-ig szenátor. Irodal-

milag is mködött: Bases d'un projet pour le re-

crutement de l'armée de térre (Paris 1871).

Lado V. láda (orosz), házastárs, átvitt értelem-

ben béke, egyetértés, szeretet. Régebben azt hit-

ték, hogy volt egy L. nev istenn az orosz mito-

lógiában, V. ö. Brückner, Mythologische Studien
(Archív für sl. Phü. 1892).

Lado, egykori egyiptomi állomás és az Egyon-
llt^ii-tartományok fvárosa a Fels-Nílus mellett.

1875-ben Gondokoro helyébe Gordon alapította.

Az Egyenlíti-tartománnyal együtt a mahdi, ettl
pedig II. Lipót belga király birtokába került, aki-

nek halála után Nagybritannia bh-tokába ment át.

Ladoga-tó, Európa legnagyobb édesviz tava
Finnország, Olonec és Szent-Pétervár orosz kor-

mányzóságok közt, hossza 215-5, szélessége 165 4:

km., kerülete 944 km., területe 18,150 km«, eb-

bl 433 km« a szigetekre esik, É.-on 1.30—140,
néhol 240 m. mélységig lenyúlik a feneke, itt

sziklás a partja, D.-en ellenben homokos, sekély

partú, a tó maga is mocsaras, homokos, partjain

erdkkel. Szigetei : Valaam, Rekale, Monsinsaari,
Lukulansaari stb. Fbb tápláló vizei : a Vuokszen
vagy Voksza a Saima-tónak, a Szvir az Onegá-
nak, a Volchov az Ilmen-tónak a lefolyásaként

8 körülbelül még 70 kisebb folyó. Lefolyása a
Néva, amely Schlüssselburgnál indul ki. A hajó-

zás az egyes folyókon nehézségekkel jár s ezért

itt hajózó csatornákat ástak. Ilyenek : 1, a Nagy
Péter-csatorna (1866-ig Ladoga-csatorna volt a
neve) Schlüsselburg ós a Volchov torkolata közt

;

2. az elbbitl É.-ra annak kiegészítéséül a
II. Sándor-csatorna (1861—1866-ig készült) ; 3. a
Szjasszi-csatoma a Volchov és Szjassz torkolata

közt (1764—1802) ; 4. az elbbivel párhuzamos
Mária Feodorovna-csatoma és 5. a III. Sándor-
csatorna. Ezek kapcsolják össze a tavat Szent-
Pétervárral , az Onegával, a Volgával ósa Dvinával.
Ladomány, kisk. Tolna vm. völgységi j.-ban,

(1910) 134 német lak. ; u. p. Kakasd, u.t. Bonyhád.
Ladomér, kisk. Zemplén vm. szinnai j.-ban,

(1910) 471 rutén lak. ; u. p. Kelen, u. t. Takcsány.
Ladomérmez (azeltt : Krajnapolifána), kisk.

Sáros vm. folsövlzközi j.-ban, (1910) 247 rutén és

lengyel lak. ; u, p. Alsókomámok, u, t, Felsövízköz.

Ladomérvágása (azeltt: Ladomér), kisk.

8áro.s vm. folsövlzközi j.-ban, (1910) 836 rutén és
német lak.

;
postahivatal, u, t. Felsvizköz.

La Dominica, sziget, 1. Hiva-oa.
La Dominique, sziget, 1. Dominica.
Ladon, a görög mitológiában a Hesperidák

kertjének re, százfejú sárkány, melyet Herakles
megölt, hogy a kert aranyalmáit elrabolhassa.

Ladon, ógörög folyónév : 1, az Alfeiosz jobb-
oldali mellékfolyója Árkádiában, ma Ruflasz ; 2.

a Peneiosz baloldali mellékfolyója Eliszbon.

lia donna é mobile (ol.), 1. Donna.
Ladrones, szigetcsoport, 1, Mariana-szigetek.
Ladnó, kisk. Zágráb vm. zágrábi j.-ban, (i9io)

2813 horvát lak. ; u, p. és u. t, Savski Marof.
I^ady (ang., ejtsd: lédi), hajdan az angol király-

nnek, majd királyi hercegnnek, most minden
angol pear, baronet és lovag feleségének, valamint
a herceg, marquis és gróf leányának a címe,

amelyet akkor is megtart, ha nem ily rangúval
köt házasságot; általános értelembon bánnely
mvelt n megjelölése rangra, címre tekintet

nélkül. Our L. a, m, Miasszonyunk, Szz Mária.
Liady-chapel (ang,, ejtsd: lédi-cséppi), Mária-

kápolna az angol gótikában.

Ladysmith (ejtsd : lédiszmisz), a Délafrikai unió-
hoz tartozó Natal angol gyarmat hasonlónevü
kerületónok székhelye, (1911) 5595 lak. Vasútja
van Dúrban, Johannesburg és Harrismith felé.

A transzváli háború kitörésekor (1899) a búrok
négy hónapig sikertelenül ostromolták.

Laeken (ejtsd: láken), Brüsszel egyik külvárosa
a Senne és a brüsszel-willebroeki-csatorna mel-
lett, (1910) 35,024 lak., királyi kastéllyal ; híres

csipke-, továbbá szappan-gyártással, kémiaicikkek
készítésével ós vasöntvel ; szép parkokkal.
liaelia Lindl. (n»v.), az Orchidaceae (Kosbor-

félék) család génnsza ; 20 faja Mexikótól Brazi-

liáig van elterjedve. Több fajt pompás virágáért

termesztenek. Olyan termetek és viráguak, mint
a Cattleya (1. 0.) s ennek fajaival könnyen keresz-

tezdnek is.

Laelius, római plebeius család. Legkiválóbb
tagjai : 1. Gaius L., az idsebb Scipio Africa-

nus barátja és hadmveleteiben hú bajtársa. A
II. pún háborúban átkelt Hispániába és 203. le-

gyzte Syphax királyt, Karthágó szövetsége-

sét, akit fogolyként Rómába hozott, majd Af-

rikába visszatérvén, a zámai csatában a római
lovasságnak volt a vezére. 190-ben Scipióval

együtt Róma konzulja volt. — 2. Gaixis L., az
elbbinek fia, az ifjabb Scipio Aemilianusnak
barátja és Karthágó elpusztításában (146) buzgó
munkatársa. 145-ben mint prétor szerencsésen

harcolt a lusitaniai Viriatus ellen, 140. konzuli

méltóságot viselt. Nagy görög mveltsége volt és

a közvélemény azt hitte, hogy Terontiust támo-
gatta vígjátékainak megírásában. Józan mérsék-
letéért &^íen5 (a. m. bölcs) nevet kapott s késbb
Cicero több mvében használja t szócsövül, a
barátságról szóló dialógusát pedig róla nevezte el.

liacmarsrus (állat), 1. Cápa.
liaeniodipoda (állat), 1. Iddéra'ákok.
liaena, római öltönydarab ; rövid,b köpeny.
Laennec (eütad: laenaek), Rciié Théophile Hya-

cirtihe, francia orvos, szül. Quimperben 1781 fobr.

17., megh. Korlouanecben 1826 aug. 13. Seborvos
volt a nyugati hadseregnél, majd 1816. a Neckor-
kórház orvosa lett. Itt az általa feltalált ste-

toszkóp segítségével megfigyelésokot eszközölt a
tüd- és szívbajos betegeken s tapasztalatait híres

munkájában: Traité de lauscultation médiate
(Paris 1819, 2 köt.) tette közzé. E mvével alapját

vetette meg a ílzikai diagnózisnak, mellyel új
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koraiak nyílt meg az orvoetadományok történe-

tében. Szülvárosa 1868. szobrot oinelt neki. V. ö.

Saintignon, L., sa vie et son otnivre (Paris 1904).

Laer, porosz város az arnsbergi közigazgatási

koriiletbon. , i9io) 7081 lak. ; ktezénbái^ászattal.

Laer (Lcuir, oitaá. \kr), Piet^r de (Éamboots,
liamboccio), hollandi fest, szUl. Haarlemben
182 (?K nietrh. 16-Í2 (?). Sokáig tartózkodott Ró-

tt olasz köznép életét, mulatozásait
.tikus humorú képei (ú. n. bamboc-

i lat 1 kedveltek voltak és más festk
is u' izokat. A nagy képtárakban nem

tn bellük a bécsi képtárakban. A
; im't veszeti Mnzeumban morra-játé-

K<»nK:u .k i.;/:oIú, jellomz kéoe látható.

Laermans «*jt«i : lánnaius), Eugéne, belga fest
. .

.,',,,.. ^züi. Molenbeck-St. Jean-ban 1864
niáuyait a brüs.szoli akadémián vé-

vezetéáo alatt. A népéletnek nagy
festje. Nevezetesebb képei: Esti

képtárban) ; Falusi politikusok ; Ki-

vándorlók ; Az est ; Falusi idill ; Messidor stb.

Laertes, a görög hösmondákban Ithaka királya,
Odysseus atyja, az Odysseiában mint rokkant
agg szerepel, ki a közélettói visszavonulva várja

lis 8a hazatértét.

Ijkesae maJestatíM criuien (lat.) a. m.
fels-

l^ut -.iu a.) a. m. sérelem. L.FdénUdigé-
relém.
lAest (dán), 1. Last.
LmestiMlia íhlm:k rot), 1. SzUt.
Laeetrygonok, 1. Laistnfgonok.
Laet (ejtsd ; üt), Johan Jákob de, álnéven Jo-

han Alfried, flamand író, szül. Antwerpenben
1815 dec. 13., megh. u. o. 1891 ápr. 22. Mint a
belga képviselház tagja erélyesen küzdött a

llamand nyelv jogaiért. Fö müvei: Het huis

van Wesc-nbeke (Anwerpen 1846) ; Het lot (u. o.

18Í6) és Gedichten (ÍSiS). V. ö. Aug. Snieders, J.

,1. de L. (Gand 1892).

L.«etare (lat.) a. m. örvendj : a nagyböjt ne-

lik vasárnapjának neve. Nevét a szent mise
'ítusának els szavától, <'Iaetaro»-töl nyerte,

isárnap mintegy n^nigvó állomás a nagybjt-
.. annak közepén. E vasárnapon szenteli a pápa

az aranyrózsát (1. o.).

Laetitia (lat) a. m. vigalom, jókedv.
lAetilla, olaszai Letizia, nönév : I. Napo-

fcH)n anyjának neve.

EiaetiuH e tranco florebit (lat.) a. m. a
torzsból szebben felvinü. Szolárcsik Sándor, a
'

' rtinovics-féle mozgalom egyik tagja budai bör-

falára lerajzolta a szabadság fáját s ez alá
/ ...: indatot. A fo kettémetszett törzsére

•'<. ágaira pedig az összeesküvés
....... ;.»;ij...i..k nevét írta.

Laetos, Július Pomponius (Ginlio Pomponío
Ty in), olasz humanista, szül. Salemóban 1425.,

!>. Rómában 1497 jún. 9. A salemói herceg
i.vt.lti! fia volt. Szülvárosa egyetemét Iá-

Rómába ment ; ott Lorenzo Válla
u ékesszóló ifjat s maga mellé

katedrájára, melyet aztán Válla halála után
tört bo. Kiváló és nagyhatásií tudós volt,

j alig mködött Legnagyobb ér-

. ...., Ltt«ama. XII. kCt.

denio e téren Vergilius els kritikai kiadása. V. ö.

VUUiri G. P. lieto (Firenze 1890).
Laer Ifcalio (lat), a gyógysserószetben : finom

porrá eldörzsölés.

l.aetalo«e (levulóz), 1. Qymölcscukor.
Laiage (ejt*d .- ufáui, Juste Adrién Lenoir de,

francia zenei író, szül. Parisban 1801 márc. 28.,

megh. a charentoni örültekházában 1862. Paris-

ban mint egyházi karnagy mködött. Számos el-

méleti és történeti munkát irt, amelyek közül a
legnevezetesebbek : .Manuel complet de musique
vocale et instrumentalo (6 köt., Paris 1836—38);
Sémóiologie musicale (u. o. 1837); Histoire ge-

nerálé de la musique et de la danso (u. o. 184i).

Kompozícióiban a XVI. sz. stilu.sának követje.
Laiargue ujtsd : lararg). Paid, francia politikus,

szociáldemokrata iró, szül. Santíago-de-Cubábán
1842., megh. Draveilben 1911 nov. 25., ahol a
feleségével együtt megmérgezte magát. Parisban

és Londonban folytatott orvosi tanulmányokat.
Londonban ismerkedett meg Marx-szal, akinek
második leányát feleségül vette. A német-francia
háború kitörésekor tért vissza Franciaországba
és résztvett a commane harcaiban is ; ennek le-

veretése után Spanyolországba, majd ismét Lon-
donba ment. Amikor az amnesztia lehetvé tette,

hogy visszatérhessen Franciaországba, itt a mim-
kásmozgalom és szociáldemokrácia tevékeny har-

cosa lett. Mint író és kutató Marx eszméinek
népszertisítésével foglalkozott. L. készítette el

Guesde társaságában a francia szocialistapárt

számára az els programmot (1879), amely sza-

kit az addigi francia szocializmus irányaival. Te-
vékeny részt vett az északi Franciaország nagy
munkásharcaiban; egy ott végbement sztrájk-

mozgalomból kifolyóan ítélték el (1890) egyévi
fogságra, és ennek az iparvidéknek a központja,

LiUe választotta meg a fogházban lev L.-t kép-

viseljévé. Nagyon sok könyvet írt ; ezek közül

magyar fordításban is megjelentek : A gazdasági
materializmus (ford. Alpári Gyula, Budapest

1903) ; A tulajdon eredete és fejldése (ford. Mes-
singer Géza, 1907) ; A tke vallása (ford Iflé.<

Artúr, 1907) ; L. és Jaurés, A társadalom fejldé-

sének törvényei (ford. Hol/Ó Jen, 1907).

La Farina. Giusepps, olasz történetíró és po-

litikus, szül. Messinában 1815 júl. 20., megh. To-

rinóban 1863 szept. 5. Az ügyvédi pályára lépett,

do irodalommal is foglalkozott. Szabadelv
nézetei miatt üldözéseknek volt kitéve, ezért

1841. Toscanába költözött. Itt kezdte meg nagy-
szabású történeti munkaját: Storia d' Itália nar-

rata al popolo italiano címen (Firenze 18i6 és

köv., 10 köt). A sziciliai forradalom biréro 1846.

Palermóban termett s a forradalmi kormány
tagja lett. .\ forradalom leveré.se után Torinóban
telepedett le s itt az olasz egység érdekébenm
ködött 1860-ban a torinói képviselházba válasz-

tották. Nevezetesebb mvei még : S^)ria d'Italía

dal 1815 ai 1830 (1860) ; Storia docamentata della

rivoluzione siciliana del 1848—49 (1853. 2 köt).

Lafayette ejtad: uf«jett), város, Tipi)e-cano''

county székhelye Indiana északamerikai állam-

ban, (1910) 20,081 lak., eg>-etemmel, igen fejlett

iparral Közelében a tippe-canoei csatában 1811.
Tecumseh indiánus fnök vereséget szenvedett.

»7
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Lafayette"( ejtsd : lafajett), 1. Marié Joseph Paul
Roch Yves Gilbert Motier, marquis de, francia

államfórliü és szabadsághs, szül. Chavagnac kas-

télyban (Auvergne) 1757 szopt. 6., megh. Paris-

ban ISSi máj. 20. Az északamorikai szabadság-

harc kitörésének hirére 1776. saját hajóján sietett

Amerikába, hogy együtt harcoljon a felkelkkel.

Itt annyira kitnt vitézségével, hogy Washing-
ton barátságát megnyerte, a kongresszus pedig

tábornokká nevezte ki. 1779-ben Parisba ment és

rábirta a francia kormányt, hogy segélycsapatot

küldjön az amerikaiaknak. Ezzel együtt jöttvissza

1780. Amerikába s nagy része volt abban, hogy
az angol sereget 1781. Yorktown-nál elfogták.

Hazatérve 1789. a nemesség kövotje lett s volt

társai közt az els, ki a harmadik rendhez csatla-

kozott. A Bastille bevételét követ napon, 1789
júl. 15. a párisi nemzetrség fparancsnokának
választották meg s mint ilyen tzte júl. 16. a vá-

rosháza erkélyén XVI. Lajos mellére a három-
szín kokárdát. 1789 okt. 6, védte meg a ki-

rályi családot a Veraaillesbe nyomuló cscselék
támadása ellen. A nemzetgylésben indítvá-

nyozta az ú. n. emberi jogok törvénybe foglalá-

sát. Népszersége azonban egyi'e csökkent, mert
ellenezte a párisi nép garázdálkodását s 1791 jl.

17. fegyveres ervel vert le egy tüntetést a Mars-

mezn. Az 1792. kitört háborúban az északi had-

sereg fvezére lett, de mikor az aug. 10-iki fel-

kelést káriioztatta és a király letétele ellen tilta-

kozott, a konvent letette és el akarta fogatni. L.

erre Flandrián keresztül Amerikába szándékozott

menekülni, do az osztrákok kezébe került, kik t
mint hadifoglyot Olmützbe szállították és ott fog-

ságban tartották 5 évig. Csak a leoheni fegyver-

szünet után (1797 ápr.), Bonaparte Napóleon köz-

benjárására szabadult ki s Hamburgba, majd Hol-

landiába ment. Napóleon konzulsága és császár-

sága alatt falusi jószágán, Lagrange-ban élt.

1818-ban a képviselökamarába választották, hol

a csekélyszámú ellenzékhez tartozott. 1824 tava-

szán hivatalos meghívásra ellátogatott Ameri-
kába. Az 1830-iki júliusi forradalom hirére Pa-
risban termett s júl. 29. átvette a párisi nemzet-

rség parancsnokságát. Bár maga köztársasági

érzelm volt, mint Lajos Fülöp orléansi herceg-

nek személyes híve nagyban elsegítette annak
trónrajutását. Minthogy azonban az új alkot-

mány nem elégítette ki, 1831. a republikánus el-

lenzékhez csatlakozott. Egyetlen fla, L. George*
Washington (szül. 1777., megh. 1849.), résztvett

Napóleon összes hadjárataiban, 1815 óta a kama-
rában mint a széls baloldal tagja foglalt helyet,

1848. pedig az alkotmányozó gylés alelnöke lett.

V. ö. Sarrans, Mémoires, correspondances et

manuscrits du gónóral L. (Paris 1837—40, 8 köt.)

;

Tuckermann, Life of generál L. (New York 1889,

2 köt.) ; Bardoiix, La jeunesse de L. (Paris 1892)

"és Los derniéres années de L. (1892) ; Tower,
The marquis de L. in the Americain revolution

Philadelphia 1895, 2 köt.), francia átdolg. Faris-

tól 1902—1903, 2 köt.. Paris) ; Doniol, L. dans
la Révofution 1775—99 (Paris 190t).

2. L., Marié Pioche de Lavergne, comtesse de,

francia rogónyírón, szül. Parisban 1634 mtlrc,

megh. u. 0. 1693 máj. 25. Fényes irodalmi sza-

lonja volt s bens barátságban állott Larochefou-

cauld herceggel. Regényeiben, melyeket Ségrais

neve alatt adott ki, szakított eldei hosszadalmas
modorával s a kalandos események halmozása
helyett lélektani elmélyedésre törekedett.Fmve

:

La princesse de Cloves (1678). V. ö, Haussonvüle,
Mmo de L. (Paris 1891) ; Grawford, Mme de L.

and her family (New York 1908).

Lafayette tyúkja, 1. Ceyloni tyúk.

Lafeld (Laveld), belga falu Maastricht mellett,

ahol 1747 júl. 2. Szász Móric a szövetségesek ha-

dain gyzedelmeskedett.
Lafenestre (ejts : lafenétr), Georges, francia

míitörténész, szül. Orléansban 1837. A Louvi'e

re. Nevezetesebb mvei : L'Art vivant (1881)

;

Les Maitres anciens (1882) ; La Peinture italienne

(1885) ; La Vie et l'Oeuvre du Tition (1886) ; La
Peinture en Europe (1893-95) stb.

La Fére, francia város, 1. Fére. Az erdöt 1914
szept. elején a németek harc nélkül elfoglalták.

La íerrassie-i sember. Peyronie J. les

eyzies-i tanító 1909— lOben a franciaországi Dor-

dogne départementban La Bugue közelében egj'

barlangban, melyet a nép La Perrassienak nevez,

ásás közben a moustérien kultúrrétegben egy
féi*fl- és egy ni csontvázat talált, sajnos, igen

törött állapotban. Típusuk a neandertali rasszóval

egyezik. L. még Kjsember.

Laferriére, Edouard Louis Julién, francia

jogász, szül. Angoulémeban 1841 aug. 26., megh.
Bourbonne-les-Bainsben 1901 júl. 3. Ügy\'éd lett

és 1869-tl a Le Rappel cím lap munkatársa,

1869-ben politikai izgatásért börtönt szenvedett,

de az ügyvédi kamara tiltakozására kibocsátották.

1879. a belügyminisztérium vallásügyi osztályá-

nak igazgatója, 1886. az államtanács alelnöke lett.

Mvei: La censure et le régime constitutionel

(1867) ; Les Constitutions d'Europe et d'Amérique

(Batbieval együtt, 1869); Traité de la jurisdiction

admin. et des recours contentieux (1887—88, 2

köt.). Megalapította a La Loi c. folyóiratot.

La Ferté, 1. Ferté.

Laferté, Victor, álnév, 1. Dolgorukova.
Laiéta a. m. lövegtalp (1. o.).

Laffitte (ejtsd: laffltt), l.Jac^'i^'s, francia bankár
és államfértlú, szül. Bayonneban 1767 okt. 24.,

megh. Parisban 1844 máj. 26. A restauráció alatt

a képviselkamarában az ellenzékhez tartozott.

Hathatósan támogatta pénzével az elégedetlen-

séget, mely az 1830 júliusi forradalomra vezetett.

Lajos Fülöp els kormányában tárcanélkílli mi-

niszter lett, majd 1830 nov. 3. alakított kor-

mányt, melyben a pénzügyminiszterséget is vál-

lalta. De már 1831 márc. 12. visszalépett s ismét

az ellenzék soraiban foglalt helyet. Miniszterel-

nöksége alatt bankja nagy veszteségeket szen-

vedett^ de L. vagyona romjaiból 1837. új bankot

(Banque sociale) alapított, mely csakhamar fel-

virágzott. 1843-ban a képviselókamara elnökének

választotta.

2. L., Pierre, francia filozófus, szül. Bégneyben
(Gironde) 1823 febr. 21., megh. 1903 jan. 4. A Col-

lege de Francé tanára volt és a pozitivista köz-

ségnek Parisban Comto halála óta 1897-ig feje,

akkor átadta a vezetést Jeannolenak. 1878-ban

alapította a pozitivizmus központi orgánumát, a



Lafltte — 419 — La Fossa

Revae Occidentale-t Itt közölte a politikai és szo-

ciális helyzetet megvilágító, a tudumányok tör-

t.s.w>t.>n,.L .> TVöíí tíL^salt 8 egyéb kérdésekot tár-

^ .^észben enybití a pozitivizmost

ionalizmos felé fe^eezti, gyöngít-

^6 lakának szentimentalízmiisát

. it 1892-ben kinevezték a Collége

de Franoe-ba az oxakt tudományok történetének

újonnan az ö számára szervezett tanszékére.

Föhb munkai a küvotkozök: Cours philosophique

sur Ihistnirt' genorale de Tbumanlté (Paris 1859)

;

' lons généralee sur l'ensemble de la

. ciünoise (u. 0. 1861) ; Les grands types
.' i huuuuiité (3 köt., u. o. 1874-1875 és 1897);
ours de philosophie premiere (2 köt., 1889) ; Le

i><»itivisme et l'économie politique (u. o. 1876.,

;! kiad.): Le centenaire de Diderot (u. o. 1884);
' iisi '

• LTÓnérales á propoe des clmetiéros
lit' 1 ,. ; Discours d'ouverture du cours

(le 1 lu>i ':!• ^Miérale des sciencee (u. o. 1892).

E.«iltte, í. Bordeauxi bor.

Laíléche-tyúk («ít»A: uflés, gaüns domesticus
/.sv. ENy.-i Franciaországban honos jeles

Ti TMciy a híres Poolardes do Mans-tszol-
. ita fekete, zöldes vagy bíboros zo-

aii fehér v. kék. Taréja két vilá-

1 áll. Amily jó hírnek ör-

lországban, épp oly hamar
veti/ti ju tuiajduusügait zordonabb éghajlat alatt,

azért hazánkban mint haszontyúknak jelentsége
nincsen.

Laiontaine {^t»i: ufontén), 1. August Hemrick
Július, német regényíró, szül. Braunschweigban
IT.'iS okt. 5., megh. Halléban 1831 ápr. 20. mint
tat>"ri Ii'!kt\sz, L. több mint 150 kötet rogénj't írt

;

bár kt'pzt'lOtehetsége nem voltnagy, érzelgs alak-
ja i t mégismegtudta kedveltetni , s meseszövésének
atlát;;zó egyszwúsége is tetszésre talált kortár-

ainál. Legjobb regényei : Der Sonderling (1793,

M.agyarul is: A különc, rajzolatja az emberi
,.,... ok, ford. Almási Balogh Sámnel); Saint

•1 (1798); Die Gefahren der grossen Welt
1,-1 it stb. L. múveiból még megjelent magya-
rul : Angyalfy Károlj-nak jegyzökönyve (Pozsony
18101 : Kapliael vagy a csendes élet (Buda 1830)

;

Tiiika, vagy a férjtt próba (Kolozsvár 1833); A
rorine.^zetnek íia (Kassa 1833) ; A férfi, aki öl

Pesti Napló, 1881. évf.).

2. L.. Henri, belga politikus és jogtudós,

;:elben 1854 április 22. Elóbb ügyvéd
. ui eladásokat tartott a nemzetközi

jogból. 1895-ben a szenátus tagja lett A hágai
kongresszus után a békemozgalom minden tevé-

kenységében részt vett; az interparlamentáris

saoveaetnek egyik legaglUsabb tagja, aki föl-

vet«^ttt' t'iry állandó nemzetközi parlament eszmé-
jét, atnt Ívnek célja lenne az államok közt fol-

minilü usszí'ütközésekben ítélkezni. Ezt az eszmét
hinit'ti l.a \'ie internacionálé cím szemléjében.

Érdoraeiort 1913. a Nobel-békedíjat kapta.

3. L^Jean de,francia költó, szüL Cháteau Thierr>'-

>>on (Champagne) 1621 júl. 8., megh. Parisban
1 tí95 ápr. 13. Roim.>iban és Parisban tanult, majd
.'.ajos ifjúság után 1647. megnsült s át\'ette atyja
iTdmesteri hivatalát. De ez könnyelm életmód-
ján nem igen változtatott. Hivatalát és nejét egy-

aránt elhanyagolta s jobbára Parisban élt, el-
kel pártfogói, köztük Fouquet pénzügyminiszter,

Condé, Centi, Vendöme hercegek. Bouillon bw-
oegnö körében. A gyakorlati élet iránt ez a naiv

egoista semminem érzékkel sem birt s elbb
Mme de La Sablíére, azután Mme de Hervart
valósággal gyermek módjára tartotta el. XIV.
Lajos nem szerette s éppen nem volt Ínyére, hogy
1684. beválasztották az akadémiába, öregségére
L. szakított könnyelm életmódjával és zsoltár-

fordításra adta magát Els irodalmi kísérlete

Terentius egyik vígjátékának az átdolgozása volt
1665—85-ig adta ki Cont^ et nouvelles c. verses

elbeszéléseinek öt könyvét, melyekben könnyed
modorban, igazi költi bájjal tárgyalta a Bocca-

ccioból és a régi fabliaukból kölcsönzött sikamlós
történetkéket Irt 11 színdarabot s igen sok ki-

sebb költeményt is, amelyek ma már javarészük-

ben elavultak. Hímevének legfbb hordozói azon-

ban állatmeséi, melyek Fables címen 12 könyv-
ben jelentek meg 1668—9.T-ig. E mfajt valóság-

gal újjáteremtette. Aesopus, Phaedrus és a közép-

kori mesegyjtemények csak az elemeket szolgál-

tatták neki, de a pompás feldolgozás teljesen a
sajátja. Az eldök lapidáris stílusát néha naivul

kedélyes elbeszél hang váltja fel. Pompás meg-
figyel ervel jeleníti meg az állatok ktils habi-

tusát s a nekik tulajdonított emberi vonásokat,

a cselekvényt valóságos drámaisággal tudja be-

állítani s oly kifejez ert ad a vers librenek, mint
kortársai közül senki más. A mfaj késbbi m-
veli csaknem kivétel nélkül az hatása alatt

állanak. Nálunkffe^e/i József volt a lejrjelesebb

utánzója. Mveinek legjobb kiadása: Oeuvres
complétes (Paris 1883-93, 11 köt.). V. ö. Walcke-
naér, Histoire de la vie et des ouvrages de L.

(Paris 1820) ; E.Taine. L. et ses fables (u. o. 1853,
magyarra ford. Geöcze Sarolta, Budapest 1909);

G. Lafenestre, L. (Paris 1895); Vicomtede Broc,
L., moraliste (u. o. 1896) ; P. Nayrac, L. (il o.

1908); L. Ro(he, La vie de L. (u. o. 1913); Q.
Muhaut, L. (u. o. 191.S).

Laforest (^jtsd: laíoré), Jean Louis Dubut de,

francia regényíró, szül. St-Pardouxban (Dor-

dogne) 1853 júl. 24., megh. öngyilkos módon Pa-
risban 1902 ápr. 2. A túlzó naturalista irány egyik
képviselje, akit Le Gaga (1885) cím regényé-

ért pörbe fogtak s közszemérem elleni véteégért

kéthónapi börtönre ítéltek. Utóbb antropológiai

mezbe öltöztette erkölcstelen rajzait. Ilyen La
touméo des grands-ducs (1901).

Laiorgae i^tsd: uforgi, Jules, francia költ,

szül. Montevideóban 1860 au?. 22., megh. Paris-

ban 1887 aug. 20. 1881—86^ig Auguszta német
császárné francia felolvasója volt A szimbolista

irány egyik jeles képviselje. Versei, apró prózai

mvei, hátrahagyott iratai 1901—03. jelentek

meg 3 kötetben Oeuvres complétes címen. V. ö.

C. Mauclair, Jules L. (Paris 18í'6).

LaFoeae Ntwi: —fossa), 1. Anioine de L., sieur

d'Aubigny, francia drámaíró, szttLPárisban 1653.,

megh. u. 0. 1708 nov. 2. Szám(» kisebb költeményt

és négy tragédiát írt. Utóbbiak közül Manlius

(1698) volt a legnépszerbb.

2. L., Charles de, francia feetö, szül. Parisban

1636., megb. u. o. 1716. Le Brun tanítványa volt,

tr
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azután Olaszországban tanult, majd hazatérve

1673. az akadémia tagja, 1674. tanára, 1702.

rektora, 1715. kancellárja lett. Monumentális mü-
vei közíU említendk a párisi invalidusok dómjá-

nak kupolájában festett nagy freskóképe, a ver-

saillesi kastély kápolnájában lev mennyezetképei

stb. Egyéb festményei a párisi Louvreban vannak.

3. L., PhüippeEtienne, francia állatorvos, szül.

Montaterreben (Paris mellett) 1739., megh. Ville-

neuve-sur-Yonneban 1820 jún. 1758-ban katonai

állatorvos, 1881. udvari állatorvos lett. Legkivá-

lóbb müvei: Dissertation sur la morve (Paris

1761) ; Cours d'hippiatrique (2 köt., Paris 1772)

;

Dictionnaire d'hippiatrique (4 köt., u. o. 1775).

Ijttfr., latin természetrajzi nevek után Lafres-

naye francia omitológus nevének rövidítése.

Lafrensea, Nicolas, svéd fest, ki Franciaor-

szágban Lavreince (ejtsd: lavrensz) nóven volt isme-

retes, szül. Stockholmban 1737 okt., megh. u. o.

1807 dec. 6. Miniatüríéstéssel kezdte meg pályá-

ját, felváltva Parisban és Stockholmban élt. A
XVIII. sz, divatos arckép- és genrefestinek egyike,
kinek képei metszetekben is ersen elterjedtek.

Lafuente, Modesto, spanyol történetíró, szül.

Rabanal de los Caballerosban (Palencia tart.)

1806., megh. Madridban 1866 okt. 25. Fray Ge-
rundio álnév alatt szatirikus korrajzokat (Coll ec-

tion de capilladas y disciplinaros, 16 köt.) és ko-

moly útleírásokat adott ki. Fmve : História ge-

nerál de Bspana (Madrid 1850—66, 30 köt. ; II.

kiadás 13 köt. 1874—75; III. képes kiadása

1882-ig Vákra-UA, Barcelona 1877—82), mely
eddig a legterjedelmesebb spanyol történet.

Lagae (ejtsd: lagá), Jvlesi belga szobrász, szül.

Rousselaereban 1862. Van der Stappen és Lam-
beaux tanítványa. Mveit mértékletes realizmus-

sal képzett formák ésmeggyz jellemzés külön-

böztetik meg. Nevezetesebb szobrai : Ábel ; A ve-

zeklök ; Anya és gyermeke ; Ledeganek költ stb.

A Szépmüv. Múzeumban több mellszobra látható.

Lagan (ejtsd: leggen), 56 km. hosszú hajózható
folyó ülster ír tartományban, Belfastnál a Belfast

lioughba ömlik. A L.-csatorna köti össze a Lough
Neagh-vel.

La Gandara, Antonio de, francia fest és gra-

fikus, szül. Parisban 1862 dec. 16. Géröme tanít-

ványa. A francia elkel körök hölgyeinek ked-

velt arcképfestje. Nevezetesebb mvei : Chimay
hercegn ; Montebello grófn ; Sarah Bernhardt

;

Vízmedence a párisi Luxembourg-kertben stb. A
krajzolás terén is nagy sikerrel mködik.
Lagarde (ejtsd : ugard), falu Elszász-Lotharin-

giában, Lotharingia kerület cháteau-salinsi járá-

sában, a francia határnál, a Rajna-Mame-csa-
torna mellott, kb. 600 lak. Az 1914-iki háborúban
aug. U-én itt volt a legels ütközetek egyike,

amelyben a németek a franciákat tetemes veszte-

séggel visszaverték.

Lagarde (ejtsd : lagard), 1 . Paul Anton de (eredeti-

leg Éóttkher)< német orientalista, szül. Berlin-

bon 1827 nov. 2., megh. Göttingonben 1891 dec. 22.

1869 óta a keleti nyelvek tanára volt Göttingon-
ben. Fképen a keleti nyelveken fenmaradt régi

egyháztörténeti forrásszövegek kiadása és a gö-

rög bibliafordításra vonatkozó szövegkritikai ta-

nulmányai által szerzett nagy érdemeket. Fbb

munkái : Didascalia apostolorum syrlace (1854)

;

De novo testamento ad versionum orientalium
íldem edendo (1866) ; Reliquiae juris ecclesiastlcl

antlquissimae syriace et graece (1856) ; Llbrorum
Vetoris Testamenti pars prior graece (1883):
Libri veteris testamenti apocryphi syriace (1861)

;

Constitutiones apostolorum graece (1862); An-
merkungen zur griech. Übersetzung d. Prover-
bien (1863); Die vler Bvangellen arablsch etc.

(1864) ; Der Pentateuch koptisch (1867) ; Arme-
nische Studien (1877) ; Persische Studien (1884)

;

Catenae in Evangelia Aegyptlacae,quae supersunt

(1866); Onomastica sacra (2. kiad, 1887); Sym-
mlcta (1877—80, 2 köt); Semitlca (1878-79);
Orientalia (1879—80); Aegyptiaca (1883) ; Mittei-

lungen (1884—91, 4 köt.). Nagyfontosságú mun-
kája a sémi nyelvtudomány terén : Übersicht der

imAramáischen,Arabischen u. Hebriiischen übli-

chen Bildung der Nomina (1889). Kisebb érteke-

zései : Gesammelte Abhandlungen (1866, 2. kiad.,

Göttingen 1896). Politikai dolgozatait foglalja

össze: Deutsche Schriften (4. kiad. Göttingen

1903). Teológiájánakjellemzése Protestáns Szemle
1895. évf. 152—154. 1. V. ö. Anna de L., Erin-

nerungen aus d. Lében P. de L. (Göttingen 1894).

2. L; Pierre, francia fest, szül. Parisban 1854.

Festményei történeti képek, genrejelenetek vagy
tájak ; nevezetesebbek : A pásztorok (a compiégnei
múzeumban), Super ílumina Babylonis (a provinsi

múzeumban), Jeanne d'Arc(a laoni múzeumban),
Esti köd, Albániában, Az erd stb.

Lia garde lueurt et ne se rend pas
(franc, ejtsd: la gard raör e nö sz ran pa), a gárda
meghal, de meg nem adja magát. L. Camhronne.
Lage (Laage), német város Lippe hercegség-

ben, (1910) 5837 lak. Bútorgyártás.

liagena vagy lagoena (gör. lagijnos), a régi

rómaiaknál hasas, hosszúnyakú boros edény. Ez
szolgálhatott elképül a sással körülfont olasz

flaschettónak. — L. a gyógyszertanban orvos-

ságos üveg. — így nevezik továbbá a sauropsidák

hallószervébenlév hártyás csövet, mely a hártyás

csigának felel meg s annak kezdetleges alakja.

liagenaria Ser. (lopótök, szívótök, kalehasz-

sza, kalábassza, növ.), a Cucurbltaceae (Tökfé-

lék) család génusza; egyetlen faja, a L. vulgáris
Ser. (Cmiirhita lagenaria L.), egyéves, pézsma-
illatú, felfutó növény, mely ü'ópusi hazájából ter-

mesztés céljából minden melegebb vidéken elter-

jedt. Levele szívalakú, tompán lekerekített, fogas

;

virága fehér, pártája kiterül, csaknem szabad
szirmú ; termése buzogány-, bunkó- vagy palack-

alakú V. gömbölyded, héja sima, fehér v. sárgás,

fásodott. Ezt a termést kifúrják, kitisztítják és

borszlvónak v. másféle edénynek használják. A
négereknél kosár, palack, kanál, ev- és Ivóesz-

közök készülnek belle. Alakja nagyon változa-

tos ; egyes fajták ehetk. Egyik fajtája az alföldi

kobak V. kobak, ez nem fut fel, hanem a földön

terjeng szót. Ennek termését megszárítják, for-

mákra is idomítják, tojást tartanak kmne, mezei
korsó (bütykös tök) stb. készül belle. Németor-
szágban a L. még megérik, de héja nem éri el a
kldolgozávshoz kívánatos keménységet.

I^ai^er (német) a. m. tábor (1. o.). Katonáink
lóger-nois. ejtik.
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LagerlSf, Selma, svéd irónö, szül. Vftrmland
tart k Márbacka uevú birtokán 1858 nov.

20. - mint tanitóDÖ mOködött. 1891-ben
lép(>tt íüi üústa Berlings saga c, a romantikus
kf^pzolet sajátságos gazdagságával Irt rogényé-
vol. A dólvidók marasztalását találjuk Antikrists

miraklor (Az antikri.>;ztus csodái 1897) c. regényé-

ben, melyben a sziciiiai kis városok népéletéböl,

s az ola.-iz népmesékbl és népies legendákból

mer**" ' vnniásokat értékesíti. Ellíeszélések

gyu i l)rottnin:;ar i Kuní^halla (ivirály-

nók lv>..._.. ..ulán 18iM») c. müve, a svédeket érde-

kesen jellemzik paroszttörténet a Jcrusalem c. re-

génye, mii; a Ni Is liolgerssons underbara resa (H.

N. csodálat* ).s utazása, 1906) állatmese keretében

irja le L. hazáját. Honfitársai L.-t elhalmozták az
elismerés jeleivel. 1907-l)en az uppsalai egyetem
tiszteletbeli doktorává avatták, 1909-ben meg-
kapta az irodalmi Nobel-dijat, 1914-ben meg-
választották a svéd tudományos akadémia tag-

jává. Életrajzát megírták I.«vertin 0. (1904-)

és Lassen H. (1905). Müvei közül magyar fordí-

tásban mojíjtMont : Egy udvarház története, ford.

P. i^. (1906) ; Az antikrisztus csodái, ford. Pogány
Kázmér (1910) ; LeírondAk, ford. Pogány Kázmér
(1910) ; Szent Veronika zsebkendje és egyéb el-

beszélések, ford. Osváth Kálmán (1911); Gösta
Berling, ford. Benedek Marcell (1912) : Az ezüst-

bánya és egj'éb elb., ford. Osváth Kálmán (1911)

;

Legenda a karácsonyi róz.sáról, Legenda a madár-
fészekról, Friderika kisasszony, ford. Altai Margit
(1912); Helga, ford. Beiirilek Marcell (191i).

Lagem, a svájci Jura-hegység legészakkeletibb
tagja a Limmat-folyótól K.-re, 11 km. hosszú
lánc, legmagasabb pontja a Burghom 863 m.
Laggan, Loch (^tad: lok leggen), halban gazdag

tó Inverness skót grófságban, Ny.-felé a Spean-
River vezeti le a Loch Lochyba a vizét.

Laghoat (El Aghtiat), város és a szaharai
oázisok katonai középpontja Algériában, 5827
lak., körfalakkal és két ersséggel. L. mint a
Szahara egyik fö kereskedhelye és a S2£aharai

francia expedíciók kiindulópontja, nagy fontos-

ságú. A franciák 1852 dec. 4. foglalták el.

Lagi. I. Ptolemaios egyiptomi király jelzje.

Lagidák, 1. Lagos.
L.«Kidinin (iiUt), 1. Macskanyúl.
Lagina, ókori város Kis-Ázsiában, Káriában.
Lagny (^ud: Unnyu, város SeinfretMarne francia

département Meaox j.-ban, a Mame mellett, (i9ii)

5880 lak. Ecsetkószítéssel, brcserzéssel ; a XÍII.
V. XV. sz.-b<)l való templommal és a VII. sz.ban
alapított benííésrendi apátság romjaival.

M-Mffo (olasz és spanyol) a. m. tó.

Lagoa dos Pátos, 1. Tji/joa Mirim.
Lagoa Mirim, laguna Rio Grando do Snl bra-

zíliai állam D.-i részén, beléje ömlik a hajózható
Jaguarao, a Gon^alo köti össze a Lagoa dos Pa-
fos-szal, amely a tengerrel összeköttetésben áll.

Lagoa öböl, 1. Ddagoa-öböl.
Lago Ceresio, 1. Luganói-tó.
Lago di Castello, az albanói tó, l. AJbano.
Lago di Como, felsolaszországi tó, 1. Como-tó.
Lago di Fucino, 1. Fiwino-ió.

Lago di Garda, 1. Garda-tó.
Lago di Pemgia, 1. Tranmeno-tó.

Lago di Vioo, tó Rómától ÉNy-ra, az ókorban
Lacu8 Oiminius. Kráter-tó eruptivns anyaf^okból
álló, termékeny, festi környezetben. L. Oimiwf.
LuKoena, 1. Lagena.
Lago Fontana, 1. Fontatui.
Lagoftalmosz (gör.), 1. Nyúlszem.
Lago Maggiore (ejud:—nuMidzróre) v. Lago Ver-

bano, lat Lacus Verbanus, a felsolaszországí
Qordos tavak legbosszabbika Novara és Como
olasz tartományokban, Vt részével átnyúlik Tes-
sin svájci kant<mba is. 194 m. magasban fekszik,

372 m. mély, 63 km. hosszú, 1—5 fan. széles álta-

lában, területe 212 km*. Beloömlik és egyúttal

lefolyása is a Tessin v. Ticino s ezenkívül még
kb. 20 folyckska. É.-on és Ny.-on a Te.ssini-Alpok

(Monté Ghiridone 2184 m., Monté Spalavera 1536
m.) határolják. A Bavenói-öböl vidékén a pompá-^^

Borromeiszigetek (1. o.) hátterében emelkednek a
Pennini v. Lepontini-Alpok hótakarta csúcsai, K.
felé a Monto Motterone (1491 m.), Gambarc^o
(1734 m.), Lomo (1619 m.) saSassodi Ferro (1084
m.) határolják. A tó igazi fjordos tó, É.-i vége még
egészen a hegységben van, D.-i része azonban már
alacsonyabb halmok közé nyúlik a lombardiai
síkság felé. A tóban soka hal, különösen a csuka,
angolna és pisztráng, uralkodó szelei a tramon-
tana (reggeli) és az Invenia (esteli), néha a mér-
gezze (Ny.-i) és a maggiore (É.-i) viharokat is

okoznak. A tavon Locamo és Axona közt kis

gzhajók járnak.

lAKom) idae, a Pocoknyúl-félék (Ockoto-
rúddc) régibb neve. L. Pocoknyíü-félék.
liagomys (áiiat), a Pocoknyúl (Ochotona) régi

neve. L. Pocoknifúl-félék.
Lagonegro, kerületi székváros Potenza olasz

tartományban, (i9u) 4200 lak., gyapjuszövökkel.
I^agoni (ol. a. m. lagúnák), víztócsák 20 m.-ig

terjed átmérvel Olaszországban, Toscanában,
93—95 fokos vizük kb. r5—25 m. mély, idrl-
idre a sofHonik (fumarolák) mintájára, amelyek-
kel együtt találhatók, 2 m. magasságig gzo6z-
lopokat lüvpluek ki.

I^ai^ophthttlmiui, 1. Nyúlszem.
I^agupus állat). 1. Fajdfélék.
l<a{(orchestes (áiiat), l. Kenguru-félék.
Lagos (Lagus), l. Ptolemaios egyiptomi király

atyja, tehát a Lagidák v. Ptolemaiosok dinasa-

tiájának se.
,
Lagos, 1. elbb önálló angol koronagyarmat

EszaknjTigat-Afrikában a Rabszolga-parton, 1900
febr. 16 óta Nigéria angol gyarmat D.-i termé-
keny vidéke. Az angol gyapottermelés egyik leg-

fontosabb helye, (leu) 7 millió lak. Fhelye L.,

innen indulnak ki és ágaznak szét az ország

belsejébe viv vasúti vonalak s kereskedelmi for-

galma egész Délnyugat-Afrikában a legjelent-

sebb. Népessége (i9ii) 47,000 volt L. eredetileg por-

tugál gyarmat volt és virágzó rabszolgakereske-

d^rl volt ismeretes. XIV. Lajos korában a fran-

ciák bírták, kiktl 1851. az angolok foglalták el s

eleinte a Cape-Coast-Castle-gyarmathoz tartozott.

2. L., kikötváros Algarve portagál tartomány-
ban, az Atlanti-óceán mellett, (i9io) 80(X) lak.

;

közelében a római Lacobriga romjai.

Lagos de Moreno, kerületi fváros Jaliseo

mexikói államban, 16,000 lak., gyapotiparral.
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Lagos-ébenia, 1. Ébenfa.
Lago Sebino, 1. Iseo-tó.

Lagosta (szláv. Lastovo), a dalmát szigetek

egyike, Curzolától D.-re, mely utóbbitól a 12 km.
széles L.-i csatorna választja el. Felülete hegyes

és kopár. A lakosok ffoglalkozása a halászat.

Fhelye L., az É.-i part közelében, (i9io) 1426 lak.

Ijagostoiuidae (állat), a Rágcsálók egyik csa-

ládja. L. Nyúlszájú rágcsálók.

liajcrostomus (állat), 1. Pampaszi nyúl.

liH^otiirix (állat), 1. Gyapjas majom.
La Goulette, kiköthely, 1. Goletta.

La Grange (ejtsd : lagraSzs), Amie Garoline, fran-

cia koloraturénokesn, szül. Parisban 1825 júl.

24., megh. u. o. 1905 ápr. Zongoramvésznnek
készült, Stamaty tanítványa volt, ónektanulmá-
nyait Bordogninál végezte. Milanóban lépett föl

1842. Flotownak La duchesse de Guise c. operá-

jában. Csakhamar világhír lett. 1850-ben Pes-

ten is vendégszerepelt. Erkel Ferenc az számára
írta a híres L.-áriát, amelyet a Hunyadi László

opera partitúrájába iktatott betétképen. L. 1848.

Bécsben Sztankovics orosz mágnás neje lett.

Lagrange (ejtsd: lagranzs), Joseph Louis, gróf,

francia matematikus és fizikus, szül. Torinóban

1736 jan. 25., megh. Parisban 1813 ápr. 10. Filo-

íóflát és matematikát tanult s már 19 éves korá-

ban, 1755. a torinói királyi tüzériskolában a mate-
matika tanára lett. 1758-ban részt vett a torinói

akadémia alapításában s öt választották meg a
fizlkai-matomatikai osztály igazgatójának. 1764.

a Hold librációjáról fölállított elméletével meg-
nyerte a párisi akadémia nagy díját. Késbb Nagy
Frigyes a berlini akadémia igazgatói állására

hívta meg. Berlinben 1786-ig, tehát közel 20 évig
tartózkodott, onnan Franciaországba ment, s az

akadémia tagja lett. Ez idtájban írta legna-

gyobb munkáját, a Mécanique analytique-et. 1792-

ban az érembizottságba választották be, majd pe-

dig abba a bizottságba is, mely az új mértékrend-

szert állapította meg. Késbb az École normálé,

majd az altkor fölállított École polytechnique ta-

nára lett. Napóleon igen nagy tiszteletben tar-

totta és «la haute pyramide des sciences mathé-
matiqueso-nak nevezte. Midn Napóleon császár

lett, L.-t szenátorrá nevezte ki, grófi rangra
emelte és a becsületrend tisztjévé tette. Holttestét

a Panthéonban helyezték el. L. fkép a mate-
matika és a mechanika terén mködött. A mate-
matika a variációszámítást, a róla elnevezett L.-

félo interpoláció-módszert és az analitikai függ-

vények elméletét köszöni neki. A variáció m-
veletének jelölésére használt jel is tle szárma-
zik. Az elméleti mechanika terén is igen nagy
érdemeket szerzett, végleg megállapította a me-
chanika rendszerét. Ezt azáltal tette, hogy a vir-

tuális sebesség elvét a d'Alemtert-félo principium-

mal egyesítette és ezáltal oly og>'enlotet nyert, me-
lyet cía formule gónérale dynamique pour le mou-
voment d'un systéme quolc(mque des corps»-nak
nevezett. Munkái közül a következ címeket em-
lítjük meg: Mécanique analytiquo (Paris 1788);
Théorie des fonctions analytiques contenant les

prlncipes du calcul différentiel etc. (u. o. 1797);
Traitó de la résolution des équations numérigues
dos tous degrés etc. (u. o. 1798). összegyjtött

munkáit Serret és Darboux adták ki a közokta-
tásügyi minisztérium megbízásából (14 köt.,

Paris 1867—1892).
La Grange-Chancel (^tsd: lagraSzs-sanszei), Jo-

seph de, francia drámaíró, szül. Razac-sur-l'Isle-

ben 1677 jan. 1., megh. u. o. 1758 dec. 26. 14 éves
kora óta számos tragédiát Irt, melyek közül leg-

jobb azAmasis(1701). Több költészet van a régens-
herceg ellen intézett szatíráiban (Philippiques,

1875-ig több kiadást ért), amelyekért börtönbün-
tetést és számzetést is szenvedett.

La Granja, spanyol város, 1. San lldefonso.
Lagrée, Doudart de, francia tengerész, szül.

1823., megh. 1868 márc. 12. A Mékong hajózhat<i-

ságának kikutatására expedíciót vezetett s Jün-
nanig ért, ahol Tungcsuanfuban meghalt. Expedí-
cióját Garnior (1. o.) fejezte be. Errl szól Ville-

mereuil munkája : Explorations et missions de
Doudart de L. (Paris 1884).

Lagrimuso (ol.), zenei mszó, a. m. siralma-

san, panaszosan.

Liastliing, lagting, 1. Din^.
La Guaira, Caracas kikötje, 1. Guaira,.

Laguéronniére (ejt«d: lagerronjér), Louis Eiienne
Arthur Duhreuil Hélion, vicomte de, francia

publicista, szül. Limogesban 1816., megh. Paris-

ban 1875 dec. 23. Mint újságíró mködött 1848-ig

a legitimista párt érdekében. A februári forrada-

lom kitörésekor Lamartine titkára és a Presse
egyik fszerkesztje lett. Az 1851 dec. 2-iki ál-

lamcsíny után Napóleon Lajoshoz szegdött s

mint a császárság buzgó híve írta a Constitution-

nel és Pays hivatalos cikkeit. 1861-ben a szená-

tus tagja lett, 1862. óta pedig a La Francé csá-

szárpárti újságot szerkesztette. 1868-ban brüsszeli,

1870. konstantinápolyi követnek nevezték ki, do

a császárság bukása után is elvesztette állását.

Lagnerre (ejtsd: lagerr), öeor^es, francia politi-

kus, szül. Parisban 1858 jún. 24., megh. Gour-
nayban 1912 jún. 17. Parisban ügyvéd volt s

munkatársa a Justice-nek, Clemenceau lapjának.

1883-ban választották be a képviselházba, hol

a legszélsbb radikálisokhoz tartozott. 1886-ban
Boulanger tábornokhoz csatlakozott. 1888-ban
alapította a Presse és Cocarde lapokat, a na-

cionalista és revíziós párt forganumait. Bou-
langer perbefogatása után L. is elfordult tle,

st leleplezéseket közölt egykori pártvezérérl.

1893-ban kibukott a képviselházból, ahova azon-

ban 1910. ismét bejutott.

Laguillermie (ejtsd: lagiiiyemí), Auguste Fré-
dét-ic, francia rézkarcoló és fest, szül. Parisban

1841 márc. 27. Hírnevét kevésbbó eredeti mvei-
vel (olajjal V. akvarellel festett képmások és genre-

jelenetok), mint inkább egyes nagy mesterek al-

kotásait reprodukáló rézkarcaival alapította meg.
Karcai közül nevezetesek a Frans Hals. Rubens,

Velázquez, Van Dyck, Delacroix és Munkácsy
festményei wüxn készült lapok.

Lagnmdzsi (török) a. m. aknász. így neveztek
egy török hadosztályt, amelynek igen fontos sze-

repe volt a török hadjáratokban.
I^aguna (németül : Haff, magyarul : herék) a

neve a tenger homokturzással (lido) elválasztott

részének. A L. szó olaszországi eredet, de a
fenti értelomben földrajzi mklfejezóssó lett.
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Lagqna, 1. La L. v. San Cristobal de la L.,

vároe Tenerite Kanári-siigeten, püBpöld szék-

hely, (1910) 13,200 lak., egyetemmel ; atókesegy-
h&zát flamand festk képel díszítik. Nyaralóhely.

2. L., Saatu Catharlna brazillal éülam leg-

régibb városa, a Lagoa de Camaebo eltti szik-

láin füldnyelvon. a Tabarik) torkolatával szemben,
kb. 9000 lak. Közelében szénbányák vannak.
Lagona-azirtek a. m. atollok (1. o.\

LaírurHa L. (bOt.), a Oramineae (Pázsitf-

félék) család gonosza ; egyetien faja a mediter-

rán vidóken honos L. ovatus L. Bugája tömött

fejecske, fúzéraiakú s a pelj'vák gyapjas szörö-

zetével van kitöltve (tollkalász). Száraz bokré-

tába kötík s mint dísznövényt ültetik.

Lagns, 1. Lagos.
Lagns, Wilhelm, finn fUológas, orientalista és

író, szül. Torkúban 1821 máj. ., megh. 1909. A
helsingforsi egyetemen a göh^ és a keleti nyel-

veket tanította. 1850—5+-l»n beutazta Dél-Orosz-
ra;:!!: t Krímet, Török-, Görög- és Olaszor-

: - i N vezetetlek a keleti nyelvekrl írtmunkái:
luiex libro turcico Oghuznameexcerpta

: Arab nyelvtan (4 részben, svédül)

;

>...... . ..wci in Finlandia reperti; Edrisii notitia

torrarum Balthicarum.

Lágy a zenében a. m. moll (L o.).

Lágybr bogarak (Malacodemiata, Cantha-
rUlaeJ, a Bogarak egyik családja, melyre jellemz,
hogj' az idetartozó fajok küls bre, fedszámyai
és potrohgyúrúi lágyak. Ismertebb idetartozó ne-

mek : Cardharis, Lampyris, Malachius, Dasy-
ies. Dolkkosoma, FMoeophütts stb.

Lágybronz, így nevezik a katonaságnál azt az
ötvényt (90*, o réz és lO^/o ón), amelybl ezeltt
az ágyúkat öntötték. Jelenleg a lövegeket vagy
aoéibronzból v. acélból készítik. L. Brotiz, Löveg.
lágy borok (leptomeninx), azagyvelt közvet-

lenül körülfogó kötszöveti borok, mely a küls
pókhálüburokból s abels tulajdonképeni L.-ból áll.

Lágyék a comb és has határát képez barázda,

illetleg a közvetlen felette lev vékony hasfal-

réezlet. L. Lúgyéktájék. — L.az állat hasának az

a része, mely a haskorctól a horpaszig terjed.

A lónál részben itt is meg lehet ismerni, hogy
kehes-e. L. még Ágyék-
Lágyékcsatoma (canalis inguinalis), a has-

falat ferdén átfúró, 3—4 cm. hosszú csatorna,

mely a lágyéktájékban közvetlenül a lág>ék-
szalag (1. o.) felett fekszik. Falait a hasizmok és

ezeknek inas végzdései, a hasbnyék alkotják.

KtUsö nyílása a br alatt lev küls lágyékgyúrú
/oftttfitf inguinalis subcutaneus), bels nyilasa a
hashártya alatt tékvö anulus ing. subperüonealis.
A csatomán nben ^y vékony szalag, férfiban

az ondózáinór megy át, mely a heréhez megy le.

Kiváló fontosságot ad a L.-nak az, hogy sérvek
tolulhatnak ki rajta (hemia inguinalis), L Sérv.

Lágyékdaganat, a lágyéktájon elforduló da-

ganat, amely rend-^zerínt az ott lév mirigyekbl
indol ki, fleg azoknak gyoladásos túltengése!

(1. Bubo). L. képében jelenbet meg a lágyé^rv
is, st a gerincoszlop szuvasodásánál a lesülyedt

geny is(lág}'éktályog).

LágyékgyrA (anulus inguinalis), L Lágyék-
csatoma.

Lágyékhere, a leszállásában megzavart, a Iá-

gyókráatomában visszamaradt, ott tapintható

here. 1. Herdfetegség^.
Ligyéki nyirokcsomók (noduli lymphatíci

inguinales), a lágyékszalag alatt a comb fels
v(^n fekv nyirokcsomók, amelyek részben a
comb, részben a küls nemi szervek nyirokereit

veszik fel Ha az Uletö területeken (láb, küls
nemi szerva) gynladásos folyamat van, a li.

megduzzadnak és fí^dalmasak lesznek (dob, bubo).

Lágyékniirigyek, lájiyóki nyirokn^igyek, 1.

Lágytki nyirokcsomk.
LagyéiuérT, a sérveknek leggyakoribb alakja,

mely a lágyéktájékon nyomul ki a hasüregbl.
L. Sérv.

Lágyékszalag (ligamentum inguinale), a has
és c(^mb határán kifeszül ers inas köteg, mely
tulajdonkópen a hasizmok bnyéinek alsó meg-
ersödött széle. Nevezik Poupart-féle szalagnak
is. Alatta a combra lemen képzdmények há-

rom csoportba rendezdnek : oldalt az izmok fog-

ainak helyet a combideggel együtt, középen
vannak a comb erei, a bels zugban pedig nyirok-

csomók fektisznek, amelyekköztesetleglesodródó
béh-észletek az ú. n. combsérvet alkotják.

Lágyéktájék (regio inguinalui), a hasfal alsóré-

szét alkotó tájék, melyet alulról a lágyékszalag

(Poupart-féle szalag), középen a középvonal, fent

a fels elüls csiptövis magasságában húzható
harántvonal határol. E tájékban van a lágyék-

csatoma, mely igen fontos a sérvek keletkezése

szempontjából.

Lágy ezüstére (ááv.i, a. m. argentU (1. o.).

Lágyfa. 1. Puhafa.
L&gyfarkú rákok (áiut), 1. Anomura és Be-

meterákok.
Lágy fekély (tdcus molle) vagy lágy sánker,

Ducrey-féle fekély, a Ducrey-féle bacillusok ál-

tal okozott nemi betegség, szemben a szifillaos

kemény fekéllyel (ulcus durum). L. még Sánker.
Lágy forrasz, 1. Forrasz.
Lágyhal az olyan hal, amely fogás közben,

avagy amint szárazra kerül, elhal s gyorsan rom-
lásnak indul.

Lágy háncs v. lágy hárs (oöv.), 1. Háncs.
Lágy hangok, a nyelvtanban a zöngés hangok,

mink pl. b, d, g, z, szemben a megfelel zöngét-

len V. kemény hangokkal, mink p, t, k, sz. L.

Hangok.
Lágy hármas-hangzat a. m. moll-hármas, l.

Akkord és Hánnas-hanazat.
Lágyhéjú tekns-félék (Trionychidae, iiiat),

1. Tekn'j.iök.

Lágyitás a nyelvtanban, 1. Jésités. —- L. a
technikában, l. Kovácsolható öntöttvas.

Lágyító szerek (puhMó szerek, enwOientia) a
testr^zeknek, melyekkelérintkeznek, természetes

feszülését csökkentik, a szöveteket puhábbá, lá-

gyabbá teszik ; a meglágyulásnak oka rendeeeo az,
hogy a brnek párolgását me^átolják. A L.-et

leginkább külsleg, gyoladásos, fekélyes, csere-

pes brfelületen alkalmazzák, mint bevonó szere-

ket (Involventia), különösen kiütésekro, égési se-

bekre, de leggyidcrabban szépít célokra. Hasz-

nálhatók azonban belsleg is, nevezeteeoi a nyál-

kás szerek (mncilaginosa), a gyomor és bél gj'u-
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ladása, fokéiyesodóse esetén, maró mérgezések-

nél, a garat kiszáradása ellen, rekedtség, kar-

colás! érzet stb. megszüntetésére. A leggyakoribb

L. a keményít, arab gummi, tragant-mézga,

salepgumó, althea, a különböz zsiros olajok

(kakaó stb.), disznózsír, lanolin, viasz, paraffin,

glicerin, halonyv stb.

Lágymányos, 1. Kelenföld.

Lágyparások, lágyparás ludak v. lágyszárnyú

hidak (Malacopteri, Anacanthini, áiiat), 1. Halak.
Lágyszájpadbénulás a bolygó és járulókos

idegek ágainak együttes sérülésébl ered, ritkán

mindkétoldali. Féloldali L. esetén a lágyszájpad

bénult fele lejebb lóg, íve szélesebb, az «a» hang
kiejtésekor csak az ép fél emeldik, a nyelvcsap

az ép rész felé tér ki, nyelzavarokat okoz, az

étel a garatból az orrba megy föl. A L. leggyak-

rabban a torokgyik után támad.

Lágyszájú a ló, ha a száj nyálkahártyája,

különösen ott, ahol a zabla ráfekszik, érzéke-

nyebb és ezért a zabla kisebb kitéréseire is gyor-

san reagál.

Lágyszárnyú halak (Malacopteri, Anacan-
thini, állat), 1. Halak.
Lágyszárú növények, ellentétben a fásszá-

rúakkal, oly földfeletti szárral bírnak, amely nem
fásodik meg. A L. szára vagy nem él meg több

tenyészeti idszakon át, hanem elhal, mint a

dudvák, kórok, vagy több évig él, kitartó, amikor
húsos, pozsgás, mint a kaktusz v. a meleg ég-

hajlatok Euphorbiái (1. 7. kötet 34. old. 2. ábra).

Lágytestüek vagy Ptihatestüek (Mollmca,
Malacozoa, áiiat), 1. Puhatestek.
Lágyulás (malacia), kórtan i értelemben a szö-

vetek összoállásának meglazulása, a szövet pu-

hább lesz, olykor teljesen szétfolyik. A L. elfor-

dul: 1. mint halál utáni jelenség, pl. a gyomor-L.

(1. 0.) ; 2. mint valóságos kóros eltérés, amely
részint ép, részint kórosan ujonképzdött szöve-

teken fordulhat el. így L.-sal találkozunk : 1. A
szövetelhalás bizonyos eseteiben ; az elhalt szö-

vet felpuhul, ellágyul, pl. az agyvel érelzáródás

után (1. Agyvelölágyuláfi), a nyálkahártyák szö-

vete lúgmérgezós következtében. 2. Lobos szövet
oUágyulásábólered a tályog, 3. Degenerált szövet-

ben is bekövetkezik a L., pl. zsiros, nyákos, savós
elfajulás után. 4. Sarjadzásos szövetben a L.

leggyakoribb a güms, sajtos részek ellágyulása

alakjában. 5. A daganatok közül a rosszindula-

tuak: rákok és szarkómák szoktak ellágyulni.

L. még Csonttágj/ukís.

Lágy víz, 1. Kemény vín.

Lagzi, 1. Lakodalom.
La Hague, Cap (le, 1. Huíjuc.

Lahamulci (orosz), állítólag zsidó eredet kis

néptöredék Jiz orosz Kutaisz kormányzóságban
(Transzkaukázia), az Ingur folyó mentén. A Ij.

görög katolikusok, szvaneti nyelven beszélnek,

de különválva élnek a többi törzsektl ós Szva-
netia egész kereskedelmét kezükben tartják.

Laharpe (lytsd: in-árp), 1. Frédéric César, svájci

államférfiú, szül. llolleban (Waadt) ITót ápr. 6.,

megh. Lausanneban 1838 múrc. 30. Bernben m-
ködött mint ügyvéd, de összetzött a város ve-

zetférttaivul s egy orosz gróf kisórotében Ró-
mába utazott. In non 1782. II. Katalin cárn

Szent-Pétorvárra hívta meg és rábízta unokái-
nak, Sándor és Konstantin nagyhercegeknek
nevelését. E befolyásos állásában honfitársait,

Waadt lakóit a berni uralom ellen izgatta. De az
1791-iki forradalmat a berniek leverték, L. ja-

vait elkobozták és 1795. kivitték, hogy az orosz
udvarból is eltávolították. L. ezután Parisba
ment s itt a direktóriumot izgatta Bern ellen, ^

ennek eredménye lett, hogy 1798. francia hadak
megszállották Bernt. A svájci szövetség ezután
francia mintára Helvét Köztársasággá alakult

8 L. az öttagú direktórium tagja lett. Erszakos
intézkedéseivel azonban magára haragította a
törvényhozó gylést, mely 1800 jan. a direktó-

riumot feloszlatta. L. ekkor Parisba menekült s

annak közelében élt 1814-ig. Mikor Sándor cár
Parisba bevonult, L.-ot tábornokká nevezte ki s

a bécsi kongresszuson támogatta L. azon kérel-

mét, hogy Waadt és Aargau ne kerüljenek többé
Bern feníEiatósága alá. 1816-ban Lausanneba köl-

tözött s ott jótékonyságáért közszeretetben állott.

Emlékiratai 1864. jelentek meg Bemben. V. ö. Le
gouverneur d'un prince stb. (Preiburg i. Br. 1902).

2. L., Jean Frangois, francia író, szül. Paris-

ban 1739 nov. 20., megh. u. o. 1803 febr. 11. A
költészet terén a heroidot és a szigorúan klasz-

szikus jelleg tragédiát mvelte, az utóbbit kevés
sikerrel. Fmve a görög, latin és XVII—XVIII.
sz.-beli francia irodalmat tárgyaló Lycée ou cours

de littérature ancienne et moderné (Paris 1799—
1805, 16 köt.) c. kritikai munkája, mely finom
Ízlésrl, de szk látókörrl és kevés tárgyilagos-

ságról tanúskodik. Correspoudance littéraire (u. o.

1801) c. mve, melyben a késbbi 1. Pál orosz cárt

tájékoztatja kortársai irodalmi mködésérl, sok
ellenséget szerzett neki. V. ö. Sainte-Beuve,
Lundis V. (Paris 1857-62).
LahauT, 1. Láhor-
La Havana, Cuba-sziget fvárosa, 1. Habana.
La Haye (ejtsd — é), francia neve Hágának.
La Hedionda, ásványvízforrás, I. Gasares.
Láhidzsán (Laidzsán), város Perzsia Qilan

tartományában, a Kaspi-tó közelében, kb. 5000
lak., élénk kereskedelemmel.
Lahire (ejtsd: la-ír), Fhilippe de, francia mate-

matikus, szül. Parisban 1640 márc. 18., megh.
u. 0. 1718 ápr. 21. A matematikában Desargues
tanítványa ; 1678. az akadémia tagja. Folytatta,

a Picard-féle fokmérést és résztvett a Colbort

rendeletére Franciaországrólkészltetttérkópmun-
kálataiban. Fmve : Sectíonos conicao (1685),

moly ma is alapja a kúpszeletek elemi tárgyalá-
sának.

LahitoUe-löveg, a franciák által használt ne-
héz lövegek, melyeknek csöveit acélból öntik s
ezekre izzó állapotban reájuk ill kovácsolt vas-
hengereket tesznek. A löveget LahitoHe francia

tüzérrl (szül. 1832., megh. 1879.) nevezték el.

Lahmann, Heinrii'h, német orvos, szül. Bré-

mában 1860 márc. 30., megh. Friedrichstalbaa

1905 jún. 1. Eleinte mérnöknek készült, orvosi

tanulmányait Greifswaldban, Lipcsében és Heidel-

borgbon végezte. 1887-ben Drezda mellett a Weis-
ser Hirsch-en szanatóriumot alapított, amely a
hozzátartozó villákkal 20 nagy épületbl áll. L.

szerint a bels betegségek oka a hibás életrendi
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ssokásokban keresend óe így az orvoslásnál a
gyógyszoreketelvototte.flzikálisdletetlkus gyógy-
tt^nypzökkcl iparkodott a betegek dlszpozicióját

megsemmisíteni. Egyik alapvet müve: Dle
KohlensaurestauuDfí in unsorra Körper, dle wlch-
tigsto íilif^omoino Krankiioitsursache (1905); to-

vábl)á Diodiatetische HlutentmischungalsGrund-
ursa<»hc allor Krankhoiton (17. kiad. 1907); Die
wlchtigstcn Kapitol dor natürlichen Heilweise

(i. kiad. 1901); Die líeform dcr Kleidunir(4. kiad.

1903). Magj'arul mojyelont: Hogyan táplálkoz-

zunk, fonl. Ember János és MiiUer katsX (Buda-

pest 1901).

Lahmann-féle tej, a dió és mandula zsírjából

Ó8 feliórjóih'íl és súkWtl készült mesterséges tej,

amelyot ri-gebben a cse(«emök táplálására hasz-

náltak. Ma már nem alkalmazzák.

Lahmidák, 1. Lakhmidák.
Lahn, a Ivajna 218 km. hosszú jobboldali mel-

lékfolyója. Anisberg porosz kerületben ered a
Rothaar-hegységben a Jagdbergen (674 m.), festi
szép völg>'o választja el a Taunust a Westerwald-
t<')l, Nicdorltahnsteinnél torkollik. Zsilipekkel Öles-

senig hajózható.

Lahner György, honvédtábornok, szül. Necz-
pálon (Tunn-z vm.) 1795 okt. 22., vértanúhalált
halt Aradon 1849 okt. 6. 1816-ban lépett a 33.

gyalogezredbe mint hadapród, 1844. lettómaggyá.
18^i-8-l)an zászlóaljával a déli harctérre rendelték
scsakliamar alezredesi rangotnyert. Okt. ezredessé
és felszerelési ffelügyelvé neveztetett ki s ezt a
kényes, az akkori viszonyok közt oly nehezen
teljesíthet kötelességekkel járó tisztét utolérhe-

tetlen eredménnyel látta el s egyszer sem esett

meg, hogj- a honvédsereg zavaró hiánjl; szenve-
dett volna fegyverekben vagy ruházatban. 1849-
ben tábornokká lépett el s mindvégig élén állott a
Nagy-Váradon felállított fegyvergyámak. A vilá-

gosi lefegjverzés után az aradi várba került,

Haynau törvényszéke kötél által való halálra
Ítélte 8 iai9 okt. 6. kivégezték. 1899 okt. 6. szül-
háza holyén emlékoszlopot állítottak.

Lahnstein, 1. Oberlahnstein.
La Hogne a. m. Hague-fok, 1. Hague.
Im Ilongrie vaincae est aax pieds de

Votre Majesté (franc., ejtsd: la oS^ veSkU et ó

pjó dó votr maasesító) a. m. a legyzött Magyarország
felséged lába eltt fekszik. így jelentette volna
Paskievics orosz tábornok Miklós cárnak a vilá-

gosi fegyverletételt Szent-Péter\-árra küldött sür-

gönyéten. Legtöbb történetíró hitelesnek tartja e
dolgot, noha az orosz forrásokban s az egykorú
orosz hivatalos lapban nincs nyoma. V. ö. Tóth
Béla, Szájrul szájra.

LaiioT( Lahore, Lahaur), Pendzsab brit-indiai

kormányziiságnak és L. divíziónak (64,416 km*,
(i9tii 4.659,239 lak.) fvárosa, IV, km.-nyire a
Ravi balpartjától, 254 m. magasban, vasutak
mellett, Mucang és Icsra külvárosait is beleszá-
mítva (1911) 228,687 lak. Ipara nem jelentékeny.
F'orgalma számos bazárjában élénk. A modern L.

a réginek csak egy részét foglalja el. Legkiválóbb
épületei a mongol korszakból valók. Az újabb épü-
letek közül kiválóbbak : a pendzsabl egyetem, az
orientalista kollégium, az orvosi iskola, a Mayo-
kórház, a múzeum és a kormányzói palota, végül

a külvárosokban az európaiak házal. Újabban kör-

nyékének csatomázása és vízvezetéke folytán na-
gyobb virágzásnak indult.

L. alapítója a höeök korszakában lioh. Ráma
egyik fia volt. A VII. sz.-ban a radzsputok egyik
törzsének lett fvárosa. 1009-ben a ghaznavidák,
1186-ban pedig a goridák tették székhelyükké.
1225-ben Dzsalal-ud-din-Mankbami khovarezmi
fejedelem, 1397. pedig Timur egyik vezére fosz-

totta ki. 1525-ben Babar szultán foglalta el ós ez
id óta a nagymogul birodalmához tartozott s

a XVII. és XVIII. sz.-ban Delhivel rivalizált. A
nagymogul bürodaünának feloszlása után azonban
hanyatlásnak indult. 1849-ben Brit-Indiába kebe-
lezték be.

Labor, Jean, családi nevén Henry Cazalis, fran-
cia költ, szül. Cormeilles-en-Parisisben (Seine-

et-Oise) 1840 márc. 9., megh. Genfben 1909 aug.
Mint gyakorló orvos több szakmunkát írt, mint
költ a buddhizmus gondolatvilágát és hangula-
tait rögzítette meg tökéletes verstani technikával

és ragyogó nyelven. Fbb verskötetei : L'illusion

(1875); Les quatrains d'Al-Ghazali (1896); La
gloire du néant (1896).V. ö. Leinaitre, Les contem-
porains IV. (Paris 1890).

Lahore, 1. Lahor.
Lahore, viscount of, 1. Hardinge, 3.

Lahor-galamb (Phaps chalcoptera Lath.), a
valódi galambok családjába tartozó madárfaj.
Háta barnás, hasa vörhenyes, szárnyai fémfényü
zöldek, csre barna, lábai pirosak. Hossza 34,

szárnyhossza 19, farkhossza 13 cm. Hazája India

és Ausztrália. Állatkertekben tartják.

La Hougue, elbbi neve a Hague-foknak, 1.

Hague.
Lahovary, 1. Aleocandru, román államférfiú,

szül. Bukarestben 1841 aug. 26., megh. Parisban
1896 márc. 16. Parisban végezte tanulmányait
s hazatérve részt vett a Cuza fejedelem lemondá-
sát elidéz mozgalmakban. 1869-ben jutott a
képvisí'löházba, hol az ifjú jog-párthoz (Junea
dreapta) tartozott. 1871—76-ig Catargiu kormá-
nyában igazságügyminiszter volt s a büntettör-
vénykönyv és bnügyi eljárás reformjával szer-

zett érdemeket. 1888 óta több ízben volt külügy-
miniszter Catargiu és Carp kormányaiban.

2. L., Jacob, tábornok, román államférfiú, az
elbbinek öccse, szül. Bukarestben 1846., megh.
Parisban 1907 febr. 20. Az 1877-iki orosz-török

háborúban mint a román hadsereg vezérkari f-
nökenagy érdemeket szerzett Plevna ostromában.
1891—94-ig Catargiu kormányában hadügymi-
niszter volt 8 látta el a román hadsereget új
(Mannlicher) fegyverrel és ö kezdte meg Bukarest
megersítését. 1898-ban újból hadügyminiszter
lett, 1905. pedig külügyminiszter s ez állásában

halt meg.
Lahr, az ugyanily nev járás székhelye Offen-

burg badeni kerületben, (i9io) 15,191 lak., élénk

iparral. Egykor több, közelében fekv faluval kü-

lön grófságot alkotott, amely 1629. Nassauboz
került. A lunevillei béke 1801. Badennek juttatta.

Lahnre (ejud : u-Or), Augtiste Charles, francia

nyomdász és kiadó, szül. Parisban 1809 febr. 26.,

megh. u. 0. 1887 dec. 14. Elbb lovastiszt volt,

majd mint Crapelet nyomdász sógora, ennek
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utóda lett s neves üzletét megnövelte. 1870-ben

üzletét három fiának adta át, közülük Louis és

Augiiste elhaltak, Alexis (szül. 1849 márc. 10.)

azonban, mint e társüzlet feje (Imprimerie gene-

rálé), emelte az üzletet, új javításokat hozott be a
nyomdászatba, két iskolát alapított a férfi- és nö-

munkások számára, kiket az üzletben egyenlen
díjaz. A nyomda kivált a Hachotte-cégnek dol-

gozik. Híres kiadványa a jutalmat nyert Les
contes de 1'Archer.

liai (ejtsd: lé ; az ír ZaúZ-bl ; több. lais), eredeti-

leg zenedarab, melyet hárfán játszottak valamely
ír V. breton dal kísérete gyanánt. A zenem el-
adása eltt röviden elmondták, hogy mily fontos

esemény emlékére v. mily helyzetbl kifolyólag

készült a dallam. Ebbl fejldött ki a középkori

francia irodalomban az epikai és lírai lai. Az
epikus lai legrégibb példája a lai Haveloc, a líraié

pedig a lai del Chievrefueil. Amazt szavalták,

emezt énekelték. A lai legkiválóbb mvelje Ma-
rié de Francé volt. V. ö. K. Warnke, Die Lais

der Marié de Francé (Halle 1900, 2. kiad. Szöveg-
Iciadás, bevezetéssel).

Laibach. 1. L. (Ljuhljanica), a föld alatt el-

eltünö karsztvidéki /b/?/oKrajnában. Poí7í (Pinka)

néven ismeretes a fels része, amely St.-Peter kö-

zelében egy barlangból ered, keresztülfolyik az

Adelsbergi-barlangon is, majd a felszínre kerülve

(Jnz néven átfolyik a Planina-völgyön, azután
ismét a föld alatt folyik tovább, Ober-Laibachnál
jut ismét napvilágra s Laibach városnál torkol-

lik a Szávába. L.-on felül 9 km.-nyire hajózható.

2. L. (LjíMjana, GluUana), Krajna fvárosa,
a Laibach folyó mellett, érseki székhely, (i9io)

52,1(X) lak., pamutfonással vas- és harangöntéssel
és jelents gépgyártással; gazd. egyesülettol, tör-

ténelmi és filharmóniai társasággal, egyéb iskolá-

kon kívül állatorvosi, himz- és faipariskolával.

Nevezetessége több szép régi középülete és temp-
loma a XVII. ós XVIII. sz.-ból. L. városban 1895
ápr. 14—17. és 1897 júl. 15. rettent földrengés
pusztított. L. az egykori Aemona helyén épült,

amelyet az V. sz.-ban a hunnok, 900. körül a ma-
gyarok dúltak föl. 976-ban Karintia és Krajna f-
városává lettHarcias Frigyes eleste után egy ideig

a magyarok birtokában volt, de 1270. elfoglalta

Ottokár, 1276. pedig Habsburgi Rudolf. A törökök
több ízben ostromolták, de el nem foglalták. 1809
okt. havától 1813-ig az illiriai francia tartomá-
nyok fkormányzójának volt székhelye. Ismeretes

még L. az 1821 január 26-tól május 12-ig itt

ülésez kongresszusról, amelyen az európai ha-

talmak többsége képviselve volt és amely ki-

mondotta, hogy a fegyveres intervenció joga va-
lamely pártoktól zaklatott országban fennáll és

ezért Nápolyba és Piemontba a nyugalom hely-

reállítása céljából osztrák fegyveres csapatok vo-

nultak be.

liBich., természetrajzi nevek mellett Laich-
arting Johann Nepomuk német természetbúvár
nevének rövidítése ; szül. Innsbruckban 1754 febr.

4., megh. u. o. 1797 máj. 7.. mint a természetrajz
tanára. Állattani munkája: Verzeichnis der Tiroler

Insekten 1781— 1783., melyben a tiroli rovarokat
ismertette. A növénytan terén is dolgozott.

I^aicus, 1. Lnikfis.

Laidzsán, 1. Láhidzsán.
Laigle (L'Aigle, ejtsd: légi), város Ome francia

département Mortagno járásában, a Rille mellett,

(1911) 5698 lak., tgyártással, csecsebecse-készítés-

sel és vasöntéssel, XV. sz.-beli templommal.
Laika, az eszkimókutya neve Szibíriában.

Laikus (a görög Xaí$;-ból, a. m. nép), a róm. kat.

egyház alkotmánya szerint a keresztény nép, el-

lentétben a papsággal (klérus). Laikus.sá az em-
ber a keresztelés, a papi rend tagjává a felszente-

lés (ordinatio) által lesz. A L.-ok az egyházhata-
lom gyakorlásából ki vannak zárva. A két rend
közötti ellentétet, amely a róm. kat. egyház egyik
sarkalatos alapelve, az egyetemes papság eszmé-
jén nyugvó protestantizmus nem fogadta el. Át-
vitt értelemben L.-nak nevezik valamely tudo-

mányra V. szakmára vonatkozólag azt, aki abba
nincs beavatva, nem ért hozzá.

Laikus bírák, a nem jogtudós és a hivatalnoki

testülethez nem tartozó birák, ú. m. esküdt- ós
Schöffe-birák, kereskedelmi ülnökök.

Laikus gyónás a XVI. sz. közepéig dívott az a
szokás, hogy szükség eset^^n a bnöket laikus-

nak gyónták meg, anélkül, hogy tle szentségi

feloldozást kaptak volna. Aqiünói Szt. Tamás,
Szt. Bonaventura, Halesi Sándor tanácsosnak tar-

tották, míg Scotus határozottan ellene volt. Csak
Nagy Albert tekintette, a szüksógbeli keresztség

hasonlatosságára, a L.-t szentségnek. V. ö. Lau-
ráin, De l'intervention des lai'ques . . . dans l'ad-

ministration de la pénitonco (1899) ; Königer, Die
Beicht nach Cásarius v. Heisterbach (1906).

Laikus iakolkk (világi iskolák). A francia nép-

oktatás ügyeit rendez törvények közül az 1882
márc. 28. kelt törvény szól a kötelez népokta-
tásról és a tantervek mlágiasságáról. A tör-

vény 3. §-a eltörli a korábbi törvények ama
rendelkezéseit, melyek szerint papok (protestáns

iskolákban a konzisztóriumok) bizonyos felügye-

leti jogokat gyakorolhattak a nyilvános v. magán
népoktatási intézetekben. Az 1886-iki törvény
elrendelte, hogy a személyzet is világi legyen. A
törvény 17. §-a szerint : minden fokozaton kizá-

rólag világi tanszemélyzetre kell bízni az okta-

tást a nyilvános iskolákban.

Laikus testvérek a szeraetesrendek ama tag-

jai, akik az egyházi rend felvétele nélkül, csak
egyszer fogadalmat tesznek és a kolostorban

küls szolgálatot teljesítenek. Rendesen //-o/rf^ a
nevük. A ni szerzetesrendekben is vannak laikus

nvérek.
Lá iláha ül' AUáh, 1. Allah.
Lainez, Diego, 1. Laijnez.

Laing (oitsd: leng), Alexander Gordon, angol
utazó, szül. Edinburghban 1793 dee. 27., megh.
Afrikában 1826 szept. 26. 1822—24-ig Sierra

Leonéból tett utazást a Szudánban. 1825 -26-ig
Tripoliszból Timbuktuba utazott és a Nigernél

megfojtották. Útleírása: Travels in Timanuoe
etc. countries ín Western Africa (London 1825,
németül Jena 1826).

Lainz, elbb önálló falu, 1891 óta Bécs XIIL
kerületének egyik része. Közelében van az ural-

kodócsalád kastélya s a császári állatkert.

Laios, a görög hösmondában Labdakos fia,

Tébn királya, ki elrabolja és kedvesévé teszi
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( hrysippost, Pdopeflát s o bnével s I^bdakidák
szörnjrfi sorsának elidézjévé válik, 1. Oidipits.

E.«ir<l (skot, AftMi: i«rd ; az anjrol : lord) a. m.
ur, nomos, földesúr, a skótoknál divó általános

társas nio^szólitás.

Laird «ütad: \trú), Macgregor,taigo\ utazó, szUl.

1 ;r . 1.1 ; vlían 1808^ megli. Krightonben 1861 jan.

L'7 ii.tjH-pitésáel foglalkozott. Nevezetes utazá-

i; tett a Nigeren, Ijandert kísérve. Útleírása

:

itive of an expedition int tlie interior of

A inka by tlie river Niger (l.ondon 1832, 2 kötet).

LairesM («itad: i«r«ni), Gérard de, flamand fest,

szül. Iji^geben 1641.. im>gh. Amsterdamban 1711
jún. 11. Atyjának, L. Rogniemek és Fiómallenak
vult tanítványa. Utrechtben és Amsterdamban
«Ht. Többnyire olaszos mitológiai és allegóriái ké-

(HMnek tetszette, bár modoros finomsága révén
korának legünnepeltebb festi közé emelkedett
és a festészetrl írt, Het groot schilderbook clmú
müvével (Amsterdam 1707, 2. kiad. 1712), melyet
t .1,1 ;,i«rran nyelvre lefordítottak, nagy befolyást

:i XV'III. sz. festészetére. Képei elég
~ :. ...ihatok a képtárakban, pl. Amsterdam-
ban, l'arisban, Drezdáiban, Schwerinben stb.

Lais. két rendkívül szép görög hetéra neve.

íA- Korlnthosból való és a peloponne-
- - lu idejében élt. Imádói között voltak

elókelu politikusokon kívül fllozófusok is, így
Aristippos és Üiogenes. — Az ifjabbik Alkibiades

kedvesének, Timandrának a leánya, a sziciliaí

Hykkarában 422. született, korán került Korin-

thosba és a híres fest, Apelles volt állítólag els
kedvese. Késbb Demostbenes és Hypereides is

tisztelje volt, de midn egy Hippolochcs nev
katonát Thessaliába kisért, az irigy és féltékeny
asszmiyok Aphrodité templomában megölték.
\'. u .iamhs, V^ermi-schte Schriften, 4. köt. (Leip-

zi g Ib'M^].

£.aii» (franc, qjtod.ié), 1. Lat.
Laisev, az ugyanily nev járás szókhelye Ka-

zán orosz kormányzóságban, a Kama jobb partján,

*í<X)0 lak., folyami hajózással. A város 1557.. épült

-ztratégiai okokból.
T.aíMHe (^tsd: less), az ófrancia népeposz tet-

i számú azonosan rímel sorokból álló

V amely késbb másfajta költemények-
ben is floíordul.

l>ai»ser-paMier v. laissez-passer (franc,
ejtwi : imni pMitf), háborús idkre szóló útlevél.

li«t—m faiíre, laioses aller {y.passer,
franc, ejtsd : tesazé fer, lesoés sUé V. puszé), a. m.
Iiaevjátnic. hogy a dolgok menjenek a maguk

T' ] a jelszóval jellemzik a nem-
íjának, a tiziokratáknak az

! i! ,ií. iiKiK tivui az állam be nem avatkozását
!>: :*'tték. a kereskedelem szabadságának korlá-

tait, a kereskedelmet véd vámokat megszüntetni
kívánták, abból indulva ki, hogy a szabad ver-

.<eny a közérdekre a legelnyösebb.
Laistner, Ludwig, német író, szül. Esslingen-

l)en 1845 nov. 3., megh. Stuttgartban 1896 márc.
22 \ stuttgarti Cotta-féle könyvkereskedés iro-

ilalini tanácsadója volt Fbbmvei : Novellen aus
ixlU'v Zeit (Berlin 1882); Das Recbt in der Strafe

, München 1872); Nebelsagen (Stuttgart 1879);
Paul Heyse-val együtt klaidta a Neuer deutscher

Novellenschatz c. vállalatot (24 köt., München
1884-87).
Laistrygonok, a régi görög hajósmesékben

szerepl emberev óriások, kik valahol messze
Ny.-on laknak. Az Odysseia X. éneke megrizte
a róluk szóló hagyom^jrt, amennyibon Odyssens
tengeri bolyongása közben hozzájuk is eljut. A
mesebeli nép lakóhelyét utóbb Szieiliába lokali-

zálták.

Laja, a Biobio folyó mellékfolyója (120 km.)
Chileijén.

Lajassza, török helység, másként Afasz (1. o.).

Lajhár láiint), I. Lajhár-félék.
Lajhár félék (Bradypodidae, áiut). a Foghíja-

sok rendjébe tartozó emlsállat-család. Az idetar-

tozó fajok (szám szerint 7) alacsony értelmi fokú,

lomha állatok. Fejük kerekes rövid; szemük és

fülük kicsiny. Nyakuk aránylag hosszú. Törzsük
karcsú. Elüls véirtagjaik sokkal hosszabbak a
hátsóknál s lábujjaik hatalmas sarlóalakú karmok-
kal vannak ellátva. Farkuk csökevényes. Gerinc-

oszlopuk annyiban eltératöbbi emlsökétl, hogy
7 nyakcsigolya helyett egyes fajoknak 6, mások-
nak 9, st 10 nyakcsigolyájuk van. Mindnyájan
Dél-Amerika lakói. Fán élnek s levelekkel és gyü-
mölcsökkel táplálkoznak. Nyugalomban ágakba
kapaszkodva testüket lefelé lógatják. Fiataljai-

kat hátukon hordozzák. Éjjeli állatok. F'öldünk

régebbi korszakaiban a L. nagj'obb számban éltek.

A kihaltak egy része nagyságával tnt ki ; pl.

az elefántnagyságú Megatherium. A ma élóket

két nembe sorozzák. 1. nem: Kétujjú lajhárok

(Choloepiis). Ide tartozik az imau v. közönséges
kétujjú lajhár (Ch. didactyliis L.), 70 cm. hosszú

;

hazája Gujána, Brazillá, Colombia és Szurinám.
2. nem : Háromujjú lajhárok (Bradi/put). Az ide

sorolt 5 éló faj Közép- és Dél-Amerikában honos.

Legismertebb a háromujjú L. (Br. tridactylus

L.), színe barnás-szürke, homlokán fehéres, testé-

nek hossza 40—50 cm. Karmai világossárgák.

Feje kicsi, orra pisze, szája is kicsiny. Fénjtelen,

kissé oldalt fekv szemei az arcnak szomorú,

emberféle tekintetet kölcsönöznek. Mozgása lassú,

de biztos, mindig valamely faágon csüng, melyet
csak akkor bocsát el, ha másikba kapaszkodik.

Hangja vontatott, keserves hanglejtéssel kiejtett

áj -áj ; ezért a benszülöttek ai-nak hívják. Másik
fajának, a csuklyás lajhámak (Br. cucidiger
Wagl.) nagy tzvörös foltja van a hátán.

Lajhármaki (Nyctkehus tardigradush.,i\\^i).

a Félmajmok (l. o.) alrendjébe, az Egykarmú fél-

majmok (Lemaridae) családjába tartozó emls-
állat-faj. Törzse karcsú, feje, farka rövid, végtag-

jai zömökek. 32—37 cm. hosszú, farka 1-5—2
cm. Szemei nagyok és igen közel állnak egymás-
hoz. Bundája súr és gyapjas ; színe és nagysága
változó s e szerint 3 változatát különböztetikm^
(cinereus M. Edw., malaianus Anders és javam-
cus B. Qeoífr.). A keletindiai változat (cinereus)

háta hamvasszürke, oldalain vörhenyes, hasa

világosabb s háta közepén barna szalag húzódik.

A Malakka-félsílgeten honos változat (malaia-

nus) az elbbinél kisebb ; hát^ és oldalain vörö-

sesszürke, alul halványabb s hátszalagja széle-

sebb. A jávai változat (javimicus) a 3 változat

közt a legkisebb ; színe az elbbiével egyezik meg.
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Nassau 55.

Németország 56—57.
Olaszország 58.

Pfalz 59-61.
Poroszország 62.

Portugália 63.

Római-uémet császárok
6Í-67.

Thüringla 68—71.

de hátszalagja elül négy barua sávra tagolódik.

Családokban él s alkonyat felé megy táplálék

után. Levelekkel, gyümölcsökkel és madártojás-
sal él. Ázsia DK.-i részén honos.

Lajhármedve (Mellursus, áiiiat), a Medvefélék

(1. 0.) egyik nome. JoUemzö, hogy az igazi med-
véktl eltóröleg a fels állkapocsban csak négy
metszfoguk van. Egyetlen faj : az ajakos medve
(M. ursinus Shaw.) ismeretes. 18 m, hosszú,

ebbl farkára esik 10—12 cm. ; vállmagassága
85 cm. Arcorra ormányszerüen meg van nyúlva.

Bundája durvaszrü és fényl fekete szlnü

;

mellén fehér, patkóalakú folt van ; arcorra szür-

kósszín. A Himalájától kezdve El-India D.-i

részéig, továbbá Ceylon szigetén honos. Növé-
nyekkel és gerinctelen állatokkal él.

Lajis, helység Palesztmában, 1. Dan.
Lajk, oláhországi vajda, 1. László.
Lajos (ném. Ludwig a középfelnémet Ludemc-

bl, a. m. híres a harcban ; lat. Ludovicus, franc.

Louis, spany. ós portug. Imís) több uralkodó neve.

Orsgágolc szerint

:

Magyarország 1—2.
Magyarország és Ausztria
3-6.

Baden 6—8.
Bajorország 9—17.

Franciaország 18- 38.

Frank birodalom 89-45.
Hessen 46—49.
Hollandia 50.

Nápoly 61—54.

[Magryarorszáer.] 1. /. V. Nagy L., magyar
király, Róbert Károly és Jagelló lirzsébet harma-
dik íia, szül. 1326 márc. 5., megh. Nagyszombat-
ban 1382 szept. 11. Atyja halála után, 1342 júl.

21. magyar Idrállyá koronázva, nagybátyját,
Kázmér lengyel királyt nagyban támogatta János
cseh király ellen. Testvére, Endre nápolyi király

megöletése miatt két ízben, 1347. és 1.350. veze-

tett hadat Nápolyba, melyet elfoglalt ugyan, de
a pápa ellenzése és a nagy távolság miatt nem
tarthatott meg. Velencével három ízben viselt

háborút (1347., 1356 és 1378.), visszakövetelve
egész Dalmáciát a szigetekkel együtt. B nagy-
szabású mérkzés az 1381 aug. 8-ikán Torinóban
kötött békével ért véget, mely szerint a velencei

köztársaság Dalmáciáról, Raguzával együtt, le-

mondott ós hadiköltség fejében 100,000 arany
fizetésére kötelezte magát. Az 1360-as évektl
fogva teljes ervel azon dolgozott, hogy bizto-

sítsa a maga és családja részére a lengyel koronát,

mely szándókában lengyel származású anyja és

Magyarország nádora, a lengyel Oppelni László
támogatták. Midn aztán 1370. Kázmér lengyel
király meghalt, a lengyel rendek királyukká vá-

lasztották s ezzel porszonál-unió jött léti'o Kelet-

Európa két leghatalmasabb állama között. Biro-

dalma az Adriától a Fekete- és a Keleti-tengerig

terjedt. (L. Magyarország cikknél a Nagy Lajos
birodalma c. térképet.) A fhatósága alatt álló

Balkáni-államokban, mint «az egyház zászlótar-

tója)), a római katolicizmus torjesztésóvel igyeke-
zett megszilárdítani azok kapcsolatát Magyar-
országgal. Ezért a Boszniában, Szerbia- és Bulgá-
riában igon elterjedt bogumil-eretnekséget kemé-
nyen üldözte. Küls fény dolgában alatta érte el

hazánk a nagyság tetpontját. Tíz ország tartozott

hozzá. Nagypolitikai téren az ö visegrádi udvara
volt az egész középeurópai állapotok irányadója,

s rendszerét némelyek a magyar imperializmus
legtökéletesebb megvalósításának tekintik. Ha-
lála eltt idsb leányát, a 14 éves Zsigmond bran-

denburgi választóval eljogyzett Máriát ismer-

tette el úgyMagyar- mint Lengyelországban utód-

jának. Mikor azonban meghalt, a lengyelek fiata-

labb leányát, Hedviget választották királyukká.

V. ö. Pór Antal, Nagy Lajos (Magy. Tört. Élet-

rajzok VIII. kötet, 1893).

2. IT. L., magyar és cseh király, II. Ulászló
és Candalei Anna francia hercegasszony fia, szül.

1506 júl. 1., megh. 1526 aug. 29. A koránszülött

és gyenge szervezet csecsemt csak nagy fárad-

sággal lehetett életben tartani. 1508 jún. 4. ma-
gyar, 1509 máj. 11. pedig Prágában cseh Idrállyá

koronázták. 1515-ben II. Ulászló királytól 1491.

kötött és 1506. megújított házassági szerzdés
értelmében elj<)gyeztetett Habsburgi Máriával,

Miksa német-római császár unokájával, Fülöp
ausztriai fherceg és kasztiliai király leányával.

Ulászló halálos ágyán L. gyámjaivá Bakócz Ta-

más bibomokot s esztergomi érseket. Bornemissza
János budai várnagyot és György brandenburg-
ansbachi rgrófot tette. A gyámok a gyönge
ifjút pusztán semmittevésre vagy testet és leikot

rontó ledér mulatságokra szoktatták. Az udvar
esztelen fényzése, a kincstartók hallatlan htlen-
sége, a Fugger-cég és a velük szövetkezett Thurz*')

testvérek visszaélései, a hivatalosan folyó hamis-

pénzverés az országot pénzügyi nyomorba sodoi-

ták. A fnemesség, élén Báthory nádorral és Szal-

kay primás-kancellárral, élet-halálharcot folyta-

tott a hatalomért a köznemességgel, melynek
élén Verbczy István állott. A király egészen

tehetetlen volt a két hatalmas párttal szemben.

1521 dec. 11. nagykorú lett és 1522 jan. 13. egybe-

kelt Máriával, régi jegyesével, kivel forma szc -

rint, képviseli útján, már 1520 dec. 11. esküdött

meg Innsbruckban. Idközben mind elbbre nyo-

mult a török. 1521-ben Sabác, Nándorfehérvár,

Zimony, Titel és Szalánkemón a hadat indító tö-

rök kezébe kerültek. Már a haza létele forgott koc-

kán, de a rendek még mindig nem hagytak fel a
kicsinyes hatalmi kérdésekben való elkeseredett

harccal. Az 1525-iki rákosi gylés lefolyásával

elégedetlen köznemesség a király tiltakozása elle-

nére Hatvanban j össze. A megrettent király

kénytelen eddigi kormánya (Báthory, Sárkány.
Szalkay) elboo«áttatásába és Verbczynek ná-

dorrá választatásába beleegyezni. Ámde titok-

ban az ú. n. c(kalaudosok» (1. o.) pártján maradt,
kik a fnemességnek vissza akarták szerezni az

elvesztett hatalmat, ami nekik az 1525-iki budai

gylésen II. L. támogatásával sikerült is. Ugyan-
ekkor Szulejmán követeket küldött Budára, hogy
békét ajánljanak a királynak, ha megengedi a
török seregnek (a Habsburgok országainak meg-
támadása céljából) a Horvátországon való átvo-

nulást. L. ezt megtagadván, megindult az 1526-ikl

vógzetos háború. Nem lévén pénz, nem lévén ele-

gend hader, a végs percig folyó pártviszályok

és az urak elkövette törvénytiprások közepette,

a köznemesség és a városok közönyössége foly •

tán, a fejvesztett királjiól a végveszélybon fve-
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zúmek megtett, ily nagy feladatokra nera termett

Tomory Pál alatt a magyarok ügyének el kellett

bnknla. A rövid hadjárat a szerencsétlen mohársi

ütközettel végzdött (1526 aug. 29.)- A király fu-

tiis közben a Csele patakba falt (Szeréml György
szerint Szapolyai György ölte volna meg Szek-

csón.l Holttestét okt. közepén megtalálták és Szé-

I várt temették el. Benne magva szakadt a
iv Magyarországon nralkodó ágának.

[tAagyarorszÁg és Ausztria.] 3. L. József
Antul, osztrák föhercey, magyar kir. herceg,

Lipót császár és mag>'ar király kilencedik íla,

il. Firenzében 1784 dec. 13., megh. Bécsben
<•. 21. Az 1809-iki iiáborúban az V. had-

: ;incsnoka volt, do az aben^wrgi vereség
iryja, I. Ferenc császár elmozdította állá-

. . Ferdinánd uralkodása alatt Ferenc Ká-
lorceggel, Mettemich-hel és Kolowrattal

tagja volt a titk<^s államtanácsnak. 1848
-Tvonult a politikától.

' ('Uor, osztrák fherceg, tnagyar kir.

,.r,,ry, i.. ..Ipót toscanaí nagyherceg harmadik
Ha, szül. Firenzében 1847 aug. 4. A hadseregbl
ezredesi rangban vált ki s azután beutazta az

összes világri'szeket, többnyire saját jachtján.

Késbb a Földközi-tengeren tett több utazást s

különösen a Baleari-ss^teket tanulmányozta.
Mallorca szigetén Pálma fváros mellett kastélji

is építtetett magának. Itt és a Trieszt melletti

Zindisten tartózkodik felváltva. Utazásairól szá-

mos munkát írt, amelyeket maga illusztrált. F-
mve : Die Balearen. In Wort und Bild (1869—91,
7 köt.).

5. L. Viktor, osztrák fherceg, magyar kir.

herceg, I. Ferenc József király testvéröccse, szül.

Bécstwn 1842 máj. lö. Gyalogsági tábornok, a cs.

és k. 65. sz. gyalogezred tulajdonosa. Évek óta

visszavonultan él klosiieimi kastélyában Salzburg
mellett.

[Baden.ia I.L. Vümos,badeni rgróf(1677—
1707). hadvezér ('Pirkcn-Louis), >!iksa baden-

badení trónörökös fla, szül. Parisban 1655 ápr. 8.,

niegh. Rastattban 1707 jan. 4. Baden-Baden kor-

mányát nagyatyjának, Vilmosnak halála után

1677. foglalta el. A császári hadseregbe lépve,

mint táborszemagy részt vett Bécs felmentésé-

ben (1683), Buda visszafoglalásában (1686) és a
barsányi (második mohácsi) csatában (1687). Az
1688-iki hadjáratban mint önálló vezér mkö-
dött a Száva mellett s szept. 5. DeriTut mellett

fényes gyzelmet vívott a törökök felett, szept.

25. pedig Zvornikot is kapitulációra birta. 1689-

ben az összes császári hadak fvezérévé nevez-

ték ki. Csekély seregével aug. 30. Batocsina,
szept. 24. Kis mellett gyzött, végül okt. 19. Vid-

dint foglalta el. 16Ü0-ben Szerbiát feladva, Erdély
visszafoglalására indult, mely a zernyesti gyze-
lem után (1690 aug. 21.) Thököly Imre kezébe
került. L. Thökölyt okt. 25. a bodzái szoroson át

ki.szorította Erdélybl, az év végén pedig Gijalu
mellett szétverte a betört tatár sereget A követ-

kez év hozta meg L. legnagyobb diadalát 1691
aug. 19. Szalánkemén mellett véres csatában
megverte Köprili MiLSztafa nagyvezér seregét.

K fényes gyzelem után Lipót császár L,-t XIV.
Lajos ellen küldötte a rajnai harctérre s itt 1693.

elfoglalta Heidelberget A spanyol örökösödési

háborúban mint a birodalmi sereg fvezére küz-
dött Szavójai Jen és Marlbí>rough herceg olda-

lán. V. ö. Bauer, Ludwig Wilhelm. Markgraf
von Baden, der Türkenlouis (Heidelborg 1904).

7. /. L. Vilmos Ágost, badeni nagyherceg
(1818—30), Károly Frigyes nagyherceg harma-
dik fla, szül. Karlsruheban 1763 febr. 9., megh.
u. 0. 1830 márc. .30. Unokaöccse, Károly nagy-
herceg halála után jutott a trónra. O szervezte

újjá a badeni hadsereget s alapította meg a
badeni evangélikus egyházat. A trónon mostoba-
öccse, Lipót követte.

8. //. L., badeni nagyherceg (1852—56), Lipót

nagj^eroeg legidsebb fla, szül. Karlsruheban
1824 aug. 15., megh. 1858 jan. 22. Atj'ja halála

után 1852. lépett trónra, de gyógyíthatatlan be-

tegsége miatt öccse, Frigyes volt helyette a
r«^n8.

[Bajororsz&er-l9. /. V. Keüieimi L., bajor her-

ceg (1183—1231), Wittelsbachi Ottó herceg fla,

szül. Kelheimben 1174., megh. 1231 szept. 15.

Gyámság alatt állott liy2-ig. A német trónviszá-

lyokban a Hohenstaufok pártján állott, ezért

II. Frigyestl 1214. megkapta Pfalzot is. 1221. a

keresztes hadjáratban vett ré.szt. azután Német-
ország kormányzója lett a kiskorú Henrik király

mellett, 1228-ban elpártolt a Hohenstaufoktól s

valószínleg II. Frigyes biztatására a kelheimi

hídon meggjrilkolták.

10. //. V. Szigorú L., bajor herceg (1253—94).
II. Ottó herceg fla, az elbbinek unokája, szül.

Heidelbergben 1228., megh. u. o. 1294 febr. 1.

A Wittelsbach-birtokok felosztásakor 1255. neki

Pfalz ós Fels-Bojorország jutott. Els nejét, Bra-
banti Máriát 1256. állit<ilagos htlensége miatt

kivégeztette. Gyámflát, Konradinót (1. o.) Itáliába

kisérte s annak halála után svábföldi birtokait

elfoglalta. Nagj- része volt 1273. Habsburgi Ru-
dolf megválasztatásában s azt II. Ottokár ellen

támogatta. Idsebbik fla, Rudolf Pfalzot örö-

költe s se lett a jelenlegi bajor kir. családnak,

ifjabbik fla, TV. Lajos római-német császár volt.

11. V. V. Öregebb L., bajor herceg (1347—61),
Brandenburg örgrófja (1323—51). tiroli gróf
(1342-61), IV. (Bajor) Lajos császár legid-
sebb fla, szül. 1315., megh. 1.361 szept 18. Atyjá-

tól 1323. Brandenburgot kapta hbérbo, melyet a
lengyelek kiskorúsága alatt elpusztítottak. 1342-

ben nül vette Henrik tiroli gróf (l. Henrik 30.)

leányát, aMaultaschyt Margitot s ezzel megsze-
rezte családjának Tirolt is. Atyja halála után

(13i7) IV. Károly császárral sokáig hadilábon

állott. 1351-ben lemondott Brandenburgról öcs-

cseinek, nRómai* Lajosnak (megh. 1366) és Ottó-

nak (megh. 1379) javára. Egyetlen fla volt Mein-
hard, az utolsó tiroli gróf (megh. 1379).

12. VII. V. Szakállas L., bajor-ingohtadti

herceg., 11. István bajor-ingolstadti herceg fla, szül.

1365., megh. Burghansen várában 1447 máj. 1.

Nvérét, Izabellát VI. Károly francia király

vette nül 8 L. tíz éven át nagy befolyással volt

elmebajos sógorára. 1413-ban átvette Ingolstadt

kormányzását s örökös harcokban állott roko-

naival és szomszédaivaL Péktelenkedéseivel egy-
házi és birodalmi átkot vont magára. 1438-ban
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tta L. (a Púpos) lázadt fol ellene és 1443—45.
fogságban tartotta. Innon kiszabadulva 1446. ro-

konának és halálos ellenségének, Henrik lands-

huti hercegnek kezeibe került, ki öt börtönbe

vetette, hol meg is halt.

1.3. IX. V. Gazdag L., bajor herceg (1450—
1479), Henrik landshuti herceg fla, szül. 1417
febr. 21., megh. 1479 jan. 18. Pompakedvel és

pazarló fejedelem volt. Sokat harcolt Albrecht
Achilles brandenburgi választófejedelemmel. Or-

szágát hatalmassá és vii'ágzóvá tette ; ö alapí-

totta az ingolstadti egyetemet.

14. /. L. Károly Ágost, bajor király (1825—
1848), I. Miksa király legidsebb fla, szül. Strass-

burgban 1786 aug. 25., megh. Nizzában 1868 febr.

29. Részt vett, bár nem szívesen. Napóleon
1807-iki és 1809-iki hadjárataiban. A béke helyre-

állása után egészen a mvészetek tanulmányo-
zására szentelte idejét s két ízben is (1817—18
ós 1820—21) hosszabb idt töltött Rómában. A
trónra atyja halála után 1825 okt. 12. lépett s

kezdetben liberális és alkotmányos szellembon
uralkodott. Különös gondja volt, hogy Münchent
a német mvészet középpontjává tegye s azt

nagyszer kép- ós szoborgyüjteményekkel gazda-
gítsa. Már trónörökös korában megalapította a
glyptothekát (szobortár), 1826.pedig apijiakotheka
Óíéptár) alapját vetette meg. Ugyancsak ö kezdte
meg 1830. a Kegensburg melletti Walhalla csar-

nok építését. Nagy rokonszenvvel viseltetett a
görögök szabadságharca iránt és szívesen vette,

mikor azok második fiát, Ottót 1832. királyukká
választották. Romantikus hajlamai késbb a
katolikus-konzervativ irány felé vonták, kor-

mányzása pedig az abszolutizmus felé hajlott

(1. Bajorország története). 1846-ban megismer-
kedett Moniez Lola (1. o.) táncosnvel s emiatt
összetzött Ábel miniszterelnökkel, ki ellenezte

a király kedvesének grófni rangra való eme-
lését. L. ezért Ábelt elbocsátotta 1847 febr. s libe-

rális kormányt nevezett ki. Az 1848 februári for-

radalom hatása alatt Münchenben is forrongás
támadt, mely ell Lola Montez elmenekült, a ki-

rály pedig 1848 márc. 20. lemondott a trónról
fiának, H. Miksának javára. L. ezután sokat
tartózkodott olasz földön s továbbra is sokat áldo-

zott mvé.szi alkotásokra saját vagyonából (Új
Pinakotheka, Propylaeák). Hálás alattvalói még
életében 1860. szobrot emeltek neki. L. 1810. kelt
egybe Terézia szász-hildburghauseni hercegnö-
vel, kitl 4 fla ós 4 leánya született : //. Miksa,
bajor király (1. o.), Ottó görög király (1. o.), Lidt-
pold régenshercog (1. o.) és Adalbert (szül. 1828.,
megh. 1875.). Leányai közül Adelgunde (szül.

1823., megh. 1914.) V. Ferenc modenai herceg neje
volt, Hildegard {szül 182ö.,megh. 1864.) 1844-ben
Albrecht fölierceg neje lett. V. ö. Reidelbach,
König Ludwig L von Bayern und seine Kunst-
schöpfungen (München 1887); Biedl, Ludwig
Augustus, König von Bayern (Freiburg 1888).

16. ír. L. Ottó Frigyes Vümos, bajor király
(1864—86), II. Miksa király idösebbik flá.az elbbi-
nek unokája, szül. Nymphenburgban 1845 aug.
25., megh. 1886 jún. 13. A trónra atyja haláía
után 1864 márc. 10. lépett. Nagyatyja példájára
ö is rajongott a müvószotekórt s az állami ügyek-

kel keveset tördött. Zárkózott természete késbb
embergylölettó fajult s fvárosától elvonulva,
pazar fénnyel épült kastélyaiban (Berg, Hohen-
schwanaau, Linderhof) töltötte idejét. Különösen
zenei eladásokban gyönyörködött. Wagner Ri-
chárdot egyideig (1864—65) udvarában tartotta s

egymaga hallgatta udvari operájának eladásait.
Politikai tekintetben 1866. Ausztriával tartott,

azután megbékültPoroszországgal, melynek 1870.
készséggel engedte át Bajorország haderejét

s indítványozta Vilmos porosz királynak német
császárrá való proklamálását. Mindazonáltal so-

hasem került szinte baráti viszonyba az új csá-

szári dinasztiával. 1875-ben összeütközésbe jutott

a bajor képviselház katolikus többségével s ezóta
még minisztereivel is csak írásban érintkezett.

B közben pazarlási hajlama egyi-e ntt s költ-

séges építkezéseire mindig nagyobb összegeket
követelt. 1886 elején kitört régóta lappangó rült-
sége s a kormány néhány tagja ellen elfogató

parancsot adott ki. Erre a kormány és az uralkodó-

család tagjai, miután hivatalosan is megállapí-
tották a király elmebaját, 1886 jún. 10. Luitpold
hercegre ruházták a régensséget, L.-t pedig Berg
kastélyba vitték és Ghtdden orvos felügyelete alá
helyezték. L. látszólag beletördött sorsába, de
1886 jún. 13. séta közben a starnbergi tó hullá-

maiba vetette magát, hol a segítségére siet
Gudden orvos is halálát lelte. A boncolás kétség-
telenül igazolta L. elmebaját. Holttestét a mün-
cheni Szent Mihály templomban temették el. V. ö.

Lambert, Ludwig II., König von Bayern (Mün-
chen 1890) ; Luise v. Kobell, König Ludwig II.

und die Kunst (u. o. 1898) ; Röckl, Ludwig II.

und Richárd Wagner 1864-65 (u. o. 1903) ; Bain-
ville, Un roi wagnérien (Paris 1911).

16. III. L. Lipót József, bajor király, Luit-

pold régenshercog legidsebb fla, szül. München-
ben 1845 jan. 7. Gazdasági és szociológiai tanul-

mányoknak élt. 1868 febr. 20. nül vette Mária
Terézia fhercegnt (szül. 1849 júl. 2.), Ferdinánd
modenai herc;0g leányát. Neje révén a sárvári
(Vas vm.) uradalom birtokosa lett s ide gyakran
ellátogatván, a magyar nyelvet is megtanulta.
Atyjának halála után 1912 dec. 12. ö lett az 1886
óta elmebeteg Ottó kiréXy mellett Bajorország ré-

gense.A bajor kormány.hogy a majilnem 30 óv óta
fennálló rógensi kormányformát megszüntesse,
a képviselházzal és felsházzal megváltoztatta
az 1818-iki alkotmánynak a régensségro vonat-
kozó határozatát. Az új módosítás szerint, ha a
király 10 év múlva sem nyeri vissza uralkodási

képességét, a régens a trónt megüresedettnek
nyilváníthatja. E határozat alapján 1913 nov. 5.

L. felvette a királyi címet és mint II l. L. fog-

lalta el Bajorország trónját. Házasságából 11
gyermek származott. Legidsebb fla Rupprecht
trónörökös (1. o.).

17. L., bajor herceg, Erzsébet magyar királjTié

testvérbátyja, szül. Münchenben 1831 jún. 21., lo-

vassági tflbornok, az aranygyapjjis rend lovagja.

1859. és 1888. Münchenben lemondott elsszülött-

ségi jogáról, mert morganatikus házasságot kö-

tött elször (1859. Augsburg) Wnllersee Henriette

bárónvel (családi nevén Mendel, szül. 1833 júl.

31., megh. 1891 nov. 12.), ós másodszor (1892.
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München) von Bartolf Antóniával (családi nvén
Barth. szül. 1871 okt. 25.). akitl 1913. elvált.

Elsó háza-söágából származott leánya, Wallersee
Mária Lujza bárónó, szül. 1868 nov. 25., nül ment
1877. Larisck-Moenich György grófhoz, akitói

1896. elvált és 1897. Brucks Ottó bajor kir.

kamaraénekcs felesbe lett.

[FranciaorszAs.] 18. /. L., frank király,

rótnai a'iászár, 1. Lajos, 39.

19. //. V. Hebegd L., nyugati frank király, 1.

Lajos, 42.

20. ///. L., nyugatifrank király, 1. Lajos, 43.

21. IV. V. Tengerentúli L., (Ültratnarinus,

lYOutremer), francia királv (936-954), EgyügjH
Károly fia, szül. 921., megh. 954 szept. 10. An-
gliában nevelkedett (innen mellékneve); Hugó,
Franciaország hercege emelte öt a trónra 9ife.,

de már 945. letette és fogságba vetette, melybl
sógora. Nagy Ottó német király szabadította ki.

Nejétói, Gerheraáiól két fia, IIL Lothár francia

király és Károly, Lotharingia hercege született.

22. V. V. Liísta L., (le Fainéant), francia ki-

rály (986—87), III. Lothár fla, az elbbinek uno-
kája, szül. 966., megh. 987 máj. Atyja halála után
986. jutott a trónra, de már egy évi uralkodás

után meghalt. Benne kihalt a Karoling-család

francia ága. V. ö. Lat, Les demiéres Carolin-

giens (Paris 1901).

23. VL V. Vastag L., (le (xros), francia ki-

rály (1108-37), L" Fülöp fla, szül. 1078.. megh.
11.37 ang. 1. Atjjának 1100 óta kormánj'társa
volt s 1108 júl. 29. követte a trónon. Erélyes és

okos uralkodó volt, ki megvédte az egjházat és

a népet a nemesség erszakosságai ellen. V. ö.

Luchaire, Louis VI., le Gros etc. (Paris 1889).

24. VIL L., francia király (1137-1180), az
elbbinek második fla, szül. 1120., megh. 1180
szept. 18. Bát>'jának, P^ülöpnek halála után (1131)

lett a trónörökös s 1137. követte atjját a tró-

non. 1147—1149-ig keresztes hadjáratot vezetett

III. Konrád német császárral együtt. Hazatérvén
1152. elvált házasságtör nejétl, poitoui Eleo-

nórától, ki nemsokára //, Henrik angol király-

hoz ment nül s ezáltal örökségét (Poitou,

Chtyenne, Gascogne) is arra ruházta. Ebbl hosz-

szas háború keletkezett Franciaország és Anglia
között. V. ö. Luchaire, Études sur les actes de
Louis VII. (Paris 1885).

25. VIIL L., francia király (1223-1226), II.

Fülöp Ágo?t fla, szül. 1187., megh. 1226 nov. 8.

Még trónörökös korában fellépett Földnélküli

János angol királlyal szemljon trónkövetelnek,
de annak halála után 1217. vú^sza kellett vonul-

nia Angliából. Atyja halála után 1223. lépett a
trónra s rövid uralkodását az albigensek elleni

háborúkban töltötte.

26. IX. v. Szent L., francia király (1226-70),
az elbbinek legidsebb fla, szül. Poissyban 1215
ápr. 25., megh. Tunisz eltt 1270 aug. 25. At>ja
halála után 1226. mint gjermek került a trónra

s 1236-ig anyja, Kasztiliai Blanka gyámsága
alatt állott. Mint önálló uralkodó közbékét terem-

tett 8 még a pápával szemben is megóvta királyi

jogait. Vallásos buzgalmában 1248. keresztes

hadjáratra indult s 1249. elfoglalta Damiette
várost Egyiptomban. De 1250. Manzura mellett

seregével együtt az ^yiptomi szultán fogságába
került, honnan csak Damiette átadása fejében és

nagy váltságdíj árán szabadult meg. Ezután Pa-
lesztinába ment s csak 1254., anyja halálának hí-

rére tért haza Franciaországba. További uralma
alatt vis-szaszerozte az angoloktól Poitout, Nor-
mandiát, Mainet és Anjout s III. Henrik csak
Guyennet és üascognet tartotta meg mint h-
bért (1259). Nagy érdemekot szerzett L. az igaz-

ságszolgáltatás rendezésével. Ó állította fel a f-
törvényszékeket (parlament), eltörülte az isten-

ítéleteket s feljegyeztette a szokásjog rendelke-

zé.seit. 1270-ben új keresztes háborúra határozta

magát s öccsével, Anjou Károly nápolyi Idrály-

lyal Tunisz ostromára ment. De itt elragadta t
a járványos betegség s holttestét fla, III. Fülöp
hozta haza. VIII. Bonifác pápa 1295. a szentek

közé sorozta. L. emlékét rizte a késbbi kirá-

lyoktól alapított Szent L.-rend- Legifjabb flától,

Róbert clermonti gróftól származott a Bourbon-
család. Életét kortársa, Joinville (1. o.) írta meg.
Újabb életrajzait megírták : Le l^ain de Tiüe-

mont (Paris 1846—51, 6 köt.); Wallon (Tours

1893, 4. kiad.) ; Élie Berger, Les derniéres an-

nées de Saint Ijouís (Paris 1902) ; Saint Louis of

Francé (London 1901).

27. X V. Civakodó L., (le Huiin), francia ki-

rály (1314—16), IV. V. Szép Fülöp legidsebb fla,

szül. 1289., megh. 1316 jún. 4. Anyjától, Johan-
nától 1305. Navarra királyságot örökölte s atyja

halála után 1314. lépett a francia trónra. A ki-

rályi birtokokon él jobbágyoknak megengedte,
hogy megválthassák magukat. Els nejét, bur-

gundi Máriát házasságtörés miatt lefejeztette,

második neje Klementina, Mart«II Károly ma-
gyar trónkövetel leánya volt. Ettl született L.

halála után /. János, ki azonban nemsokára meg-
halt.

28. XI. L., francia király {14&Í-8S), VU. Ká-
roly legidsebb fla, szül. Bourgesban 1423 júl. 3.,

megh. Plessis-les-Tours várában 1483 aug. 30.

Mint trónörökös 1440. az elégedetlenek élére ál-

lott, de atyja a felkelés leverése után megkegyel-
mezett neki s reá bízta Dauphinó kormányát
1445-ben a svájciak ellen harcolt az armagnao
zsoldosok élén. Ezután megint összetzött atj'já-

val 8 1456. a burgundi herceg udvarába mene-
kült. Innen csak atyja halála után jött el s 1461.

elfoglalta a francia trónt. 1465-ben a fbb hbér-
urak szövetséget kötöttek ellene (la ligue du bien

piMic). 1468. Merész Károly burgundi herceg
fogságába esett, melybl csak megalázó feltóte-

lek mellett szabadult ki. Ravaszságával azonban
legyzte kisebb elleneit, míg Károly ellen a sváj-

ciakkal szövetkezett. Bnnek halála után 1477. a
burgundi örökségnek csak egy részét tudta meg-
szerezni, mert a többi Károly vejének, Habsborgi
Miksának jutott. 1481-ben a koronához kapcsolta

Provene^, Maine és Anjou húbéreket L. igen ta-

nult fejedelem volt, de ravasz és kegyetlen s
amellett rendkívül babonás. Mindamellett Fran-

ciaország sokat köszönhetett neki. Takarékossá-
gával rendbehozta a pénzügyeket, gondja volt a
bányászat, ipar és kereskedelem fejlesztésére,

a községeknek önkormányzatot adott s királyi

tekintélyének érvényt szerzett az egész ország-



Lajos — 482 Lajos

ban. A pápától a Bex Christiavissimus nevet

kapta az li38-iki Pragmatica Sanctio visszavo-

násáért. Utolsó éveit Plessis-les-Tours várában
töltötte halálfélelmek közt néhány alacsonysorsú

meghitt barátja (Olivier borbély, Tristan hóhér)

társaságában. Életrajzát kortársa és barátja, Co-

mines Irta meg (Paris 1524, új kiad. Dupont-tól,

1840—48, 3 köt.). V. ö. Buet, Louis XI. et l'unité

franyaise (Tours 1886, 2. kiad.) ; Braáiet, Patho-

logie montalo des rois de Francé : Louis XI. et ses

ascendants (Paris 1903).

29. XII. L., franciakirály {Í4:98-I5íb), Ká-
roly orléansi herceg fla, szül. Bloisban 1462 jún.

27., megh. 1515 jan. 1. VIII. Károly uralkodása
alatt három évig fogságban volt, majd ennek ha-

lála után, mint a Valois-család feje, 1498. elfog-

lalta a francia trónt. Igazságos uralkodásáért a
«nép atyja)) nevet kapta. Mint a Visconti-család

leszármazottja igényt tartott a milanói herceg-

ségre s azt 1499. a Sforza-családtól el is foglalta.

E sikere után Kat. Ferdinánd szövetségében a ná-
polyi királyságot kerítette hatalmába, de a spa-

nyolok 1503. kiszorították innen a franciákat.

1509-ben belépett a velenceiek ellen alakult cam-
Z>ra^-i ligába, 1512. azonban ö ellene alakult az
ú. n. szent liga II. GjTila pápa vezetése alatt.

1513-ban Novara mellett szenvedett veresége
után elvesztette Milánót s ugyanekkor a Francia-
országba betört angolok Guinegate mellett gyz-
ték le a franciákat. A trónon veje, /. Ferenc
követte. V. ö. Maulde La-Claviére, Histoire de
Louis XII. (Paris, 1889—93., 6 köt.).

30. XIIL L., francia király (1610—1643),
IV. Henrik idösebbik fla, szül. Fontainebleauban
1601 szept. 27., mogh. 1643 máj. 14. Atyjának
meggj'ilkoltatása után 1610 máj. 14. lépett a
trónra s négy éven át anyjának. Medici Máriá-
nak gyámsága alatt állott. 1614 szept. nagy-
korúnak nyilvánították, de hiányzott belle az
önállóság s kegyenceiro bízta a kormányt. El-
ször az olasz Concini, majd ennek megöletése
után Luyne.i herceg voltak befolyással uralkodá-
sára. 1624 óta Richelie^i (1. o.) lugioni püspök, ké-

sbb bibomok irányította nevében Franciaország
küls és bels politikáját. L. feltétlenül megbízott
lángesz miniszterének tanácsaiban s teljesen

alárendelte akaratát az övének. Még anyját és

testvérét, Gaston orléansi herceget is számze-
tésbe küldte, Richeliou többi ellenségeit pedig ki-

végeztette (Cinq mars). L. 1615. Annát (Anne
d'Autriche) III. Fülöp spanyol király leányát vette

nül; házasságból született XIV. Laios ós

Fillöp orléansi herceg (megh. 1701). V. ö. Zeller,

Études critiques sur le régne de Louis XIII.

(1879-80., 2 köt.) ; La mlnoritó de Louis XIII.

1610-12. (1892-97., 2 köt.); Louis XIII., Marié
de Medicis, chef de conseil (1898) és Louis XIII.,

Marié de Medicis, Richelieu ministro (1899).

31. XIV. L. (Louif le Grand), francia Jdráli/

(164a-1715), az elbbinek idösebbik fla, szül. 1638
szept. 6., megh. Versaillesben 1715 szept. 1.

Atyja halála után, 1643 máj. 14. mint ötéves
g>'-ermek keríilt n trónra s anyjának, Annának
gyámsága alatt állott. A politikai ügyeket Ri-

chelieu utóda, Mazarin bibomok vezette annak
szellemében. Erre az idre esett a Frotidemoz-

galom (1. 0.) s a 30 éves és a spanyol háború be-

fejezése a vesztfáliai (1648), illetve pireneusi
(1659) békével. Ez utóbbi béke értelmében aztán
1660. L. nül vette IV. Fülöp spanyol király

leányát, Mária Teréziát. Mazarin halála után
1661. L. önállóan kezdett uralkodni a Richelieu

és Mazarin politikájától egységessé és hatalmassá
tett Franciaország felett. Bels kormányában
korlátlan abszolutizmusra törekedett és királyi

személyét tekintette az állam megtestesülésének.
A neki tulajdonított L'état c'est moi ! (Az állam
én vagyok !) szavakat nem mondotta ugyan, de
ebben az értelemben uralkodott. Azért nem bízta

az ügyeket, miként eldei, egyetlen nagyhatalmú
miniszterre, hanem jeles szakminisztereket vá-

logatott ki, kik azonban csak akaratának végre-
hajtói voltak. így Colberl (1. o.) rendbehozta az
ország pénzügyeit, az ipar, kereskedelem és gyar-
matügy fellendítésével új jövedelmi forrásokat

nyitott, Louvois (1. o.) mintaszer, hatalmas had-
sereget szervezett. Vauban (1. o.) pedig bevehe-
tetlen várak sorával biztosította Franciaország
határait. Dyen erforrások birtokában L. küls
politikája arra irányult, hogy Franciaországot
Európa vezet államává t«gye s határait a szom-
szédok rovására egész a Rajnáig terjessze. E ter-

veiben jeles diplomaták és hadvezérek egész
sora (Turenne, Gondé, Luxembourg, Villars, Ca-
tinat stb.) támogatta. Igazságtalan ürügyek alap-

ján indított ú. n. rablóháborúiban (1. Francia-
ország története) elvette a spanyoloktól Flandria
egy részét és Franche Comtét, a Németbirodalom-
tól pedig a visszakapcsolási kamarák (I. o.) íté-

letei alapján több várost, köztük 1681. a fontos

Strassburgot. L. ekkor állott hatalma tetpont-
ján, gyzhetetlen seregével és hajóhadával pa-

rancsoló állást foglalt el Európában. Hatalmát a
pápával is éreztette s 1682. a francia egyházat
az ú. n. gallikán kiváltságok (1. Gallikanizmus)
kihirdetésével egyidre elszakította Rómától.Vaí-
lásos buzgalmának bizonyítására azonban 1685.
visszavonta a nantesi ediktumot s a hugenot-
tákat erszakkal a kat. vallásra akarta téríteni.

Ez üldözéseknek végzetes következménye lett

körülbelül 200,000 hugenotta kivándorlása s ké-

sbb a Cevennes vidékén kitört Camisard-moz-
galom (1. Kamizárdok). A harmadik rahlóhad-
járat (1688—97), melyet L. Pfalz megszerzé-
séért kezdett, már nagyon kimerítette Francia-
ország erejét, hajóhadát pedig meg.>^Mnmisítette

(La Hogne, 1692). L. a ryswiki békében (1697)

kénytelen volt elismerni III. Vilmost angol ki-

rálynak a tle pártolt II. Jakabbal szemben s

jogtalan hódításai közül csak Strassburgot tart-

hatta meg. L. ezután kivitte, hogy II. Károly, az

utolsó Habsburg-házból származó spanyol király,

unokáját, Anjou Fülöp herceget jelöltí> ki utód-

jának. De az európai hatalmak nem trhették L.

hatalmának ilyen emelkedését, Lipót császár má-
sodik flát, Károly fherceget jelölték a spanyol
trónra s L. ellen szövetséget kötöttek. Ebbl tá-

madt a spanyol örökösödési háború, (1. o.), mely-

nek folyamán (1701— 13) a francia hadakat Né-

metországban (Höchstádt 1704), Itáliában (To-

rino 1706) és Németalföldön (Ramillies 1706.

Oudenarde 1708) nagy vereségek értók Szavójai
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JenöéeMarlborougb réezéröl. 1709-ben a szövet-

ségesek már Franciaországba törteka Malplaquet
mellett új gyzelmet vívtak ki. A teljesen ki-

raerttlt L. ekkor már megalázó békére volt haj-

landó, de a végs megaláztatástól megmentette
ót Marlborongh bukása (1710) és I. József császár

halála (1711Í. Az 1713. Ctrechtben kötött béke
biztosította Anjou Külöimek a spanyol trónt s L.,

lüir orszátrának jólétét tönkretette, elérte célját.

Klotónek utolsó éveit sok családi gyász keserí-

tette meg. 171 1 -bon meghalt egyetlen fia, L. dau-

phin, 1712. imokája, L. bourgognei herceg, úgy,
hogy dédunokája (X V. L.) követte ót a trónon.

L.-t kortársai a Nap-király (Le roi soleil) név-

vel illették, mert korának uralkodói közt els he-

lyen állott méltóságos egyéniségével, országának
hatalmával és fényes udvarával. VersaiUesban
oly nagyszer palotát építtetett magának, mely
fényével ós ünnepélyeivel messze fölülmúlta a

tfibbi európai udvart s mintaképe lett azoknak,
ó építtette m^ a Nagy- ós Kis-Trianon, Fon-
íainebleauée líriWy kastélyokat, azonkívül Páris-

hui a rokkantak palotáját (Hotel des Invalides).

Udvarában a fényes mulatságok, tlnnepélyek és

fogadtatások egymást érték s a francia fönemes-

sós vetekedett a király szolgálatában és kegyei-

nek keresésében. L. méltóságos megjelenés, le-

ereszked modorú, jóindulatú, de korlátlan hatal-

mára féltékeny ós büszke uralkodó volt. Nem vol-

tak rendkívüli képességei, bár néhány hízelg
történetíró ót aNagys-nak nevezte, de kitn
emberismerettel válogatta meg minisztereit, dip-

lomatáit és hadvezéreit. Ezeknek sikereit aztán

mind a maga dicsségének emelésére használta

fel. Családi életében nem tartotta meg a hitvesi

hséget, mert neje mellett egjTnásután több sze-

retót í maiiresse-t) tartott. Elsó kedvese Lavalliére
Louise (1. 0.) volt, kitol 1663 óta 4 gj'ermeke szü-

letett, azután Montespan asszony (1. o.) jutott

kegyeibe. Ettl 8 gjermeke .'született, köztük

Maine hg. (megh. 1736) és Toidouse gr. (megh.

1737), kiket törvényei fiainak ismert el. Nejének,

Mária Teréziának halála után 1685. Scarron költ
özvegyét, Fran^oise d'Auhvjnét vette nül s

Maiidevon marquise (1. o.) ranj^jára emelte.

XIV. L.-nak a Habsburgok eUen folytatott küz-

delmeiben természetes szövetségesül kínálkozott

a Habsburgok alkotmányellenes t<)rekvéseivel

elégedetlen Magyarország. Már a WefiseUmyi-sTJö-

vetség részesei keresték az támogatását (1665—
1666), de akkor még Ígéretnél többet nem nyer-

hettek tle. Thököly felkelését 1678. már pénzzel

és, sereggel támogatta L., a nymwegeni béke után
azonban cserbenhagyta t. //. Rákóczi Ferenc
felkelésének elkészítésében is nagy része volt

L. diplomáciájának, hogy ezáltal a spanyol örö-

kösödési háborúban Lipót császár tíaderejenek
egy részét lekösse. L. tüzér- és mérnök-tiszteket

küldött II. líákóczi Ferencnek és pénzzel is támo-
<ratta a felkelket 1707-ig. Ekkor a szenvedett
vereségek hatása alatt a segítséget beszüntette s

a formédis szerzdés kilátásba való helyezésével

a felkelket az ónodi gylésen a Habsburg-háztól

való nyilt elszakadásra birta (1707 máj.), k szat-

mári béke után II. Rákóczi Ferenc 1713 elején a
francia udvarba ment s bár L. t ssemélyes ba-

rátságára méltatta, még sem tett érdekében sem-
mit a bekövetkez béketárgjralásokban.V. ö. Vol-

taire, Siécle de Uuis XIV. (1740); Saint-Simm,
Mémoires sur le siécle de Louis XIV. et la Régence
(utolsó kiadás CAert/eZí/ 1886—1889. 21 köt);

rhilippsohn, Das Zeitalter Ludwigs XIV. (Berlin

1889, 2. kiad.) ; Gaillardin, Histoire du régne de
Louis XIV. (1871—78, 6 köt.) ; Comte de Cosnac,
Souvenirs du régne de Louis XIV. (1874—81, 8
köt.) ; Marqms de Sourches, Mémoires sur le régne
de I^uis XIV. (1882—93, 13 köt.); Vast, Les
grands traltés du régne de Louis XIV. (1893—
1899, 3 köt) ; Heuzé, La cour intimé de Lonls
XIV. (1902).

32. XV. L., francia király (1715—74), L. bour-

gognei herceg fla, az elbbinek dédunokája, sztü.

1710 febr. 15., megh. 1774 máj, 10. Dédatyja ha-

lála után 1715. mint ötéves gyermek került a
trónra s 1723-ig Fülöp orléansi herceg régens

gyámsága alatt állott. Ennek halála után nagy-
korúsították ugyan, de L. elbb Bourbon her-

cegre, majd 1726. J?7cMrybíbomokra bízta a kor-

mányügyeket. Ez összeházasította a 16 éves L.-t

Leszczynski Szaniszló elzött lengjél kfl^ly leá-

nyával, Máriával. Fleury halála után végre 1743.

átvette az ország kormányzását. Tovább vezette

az 1741 óta folyó háborút Mária Terézia ellen s

1745. Fontetwy mellett személyes vezetése mel-

lett gyzött a francia sereg. Ezután méltatlan

kedveseinek befolyása alá került s azok kegyen

-

ceire bízva a kormányt, egészen érzéki életet élt.

1745—64-ig Pompadxyur asszony (1. o.) és kegyen-
cei pazarolták az állam jövedelmeit A 7 éves há-

bon'iban L. mint Mária Terézia szövetségese vett

részt nem sok szerencsével s ugyanekkor az an-

golokkal folytatott háborúban a franciák elvesz-

tették Kanadát és keletindiai birtokaikat. Míg
ebben a korban minden európai államban történ-

tek javítások a felvilágosodás szellemében, L.

semmit sem tett tönkrement és adósságokkal ter-

helt országának javára, st cinikud közönnyel

megjósolta a közelg forradalom kitörését (Ap-

rés moi le déluge. Utánam a vízözön, szokta volt

mondani). Élete vége felé (1768 óta) Diibarry
asszonnyal (l. o.) v^ó botrányos viszonyával ala-

csonyította le végkép királyi méltóságát. Egyet-

len tla, L. dauphin 1765. halt meg s így unokája

(XVI. L.) követte a trónon. V. ö. Voltaire, Siécle

de Louis XV. (1768—1770, 2 köt); Jobez, La
Francé sous Louis XV.(1864—73, 6 köt.) ; Fleury,
Louis XV. intimé (1900) ; Bonhomme, Louis XV.
et sa famille (1873) ; Nolhac, Louis XV. et Maria

Loczinska (1906, 9. kiad., németül is) és Louis XV.
et Mme de Pompadour (1904, nómetíU Is) ; Toulon

de Vaulx, La vieillesse de Louls XV. (1901).

33. XVL L., francia király (1774-92), L.

dauphin legidsebb fla, az elbbinek unokája,

szül. 1754 aug. 23., megh. 1793 jan. 21. Atyja

halála után. 1765 lett dauphin (trónörökös) s 1770

máj. 10. nül vette }fária Antónúít. Mária Te-

rézia császárné és magyar kiráhm leányát. Kö-

aepes triietségú, de jóindulatú ifjú volt s éppen

nem részesült oly nevelésben, mely ót uralkodói

hivatására elkészítette volna. Nagyatyja halála

után, 1774 máj. 10. l^tt a trónra. A tapaszta-

latlan király jó szándékkal fogott hozzá az eldei

ItfaH Nmn XU. ML
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alatt felgyülemlett bajok orvoslásához, do hiány-

zott belle a kitartás, hogy a megkezdettúton meg-
maradjon. Dorékfórflakathívottmog akormányra,

mint Turgott, Malesherbes-et ós Necker-t. Ezek
korszei-ú reformokkal igyekeztek az oi-szág jó-

létét emelni s az óriási államadósságot csök-

kenteni. Az ndvari párt ármányainak azonban

valamennyien áldozatul estek s utódaik (Galonne,

Brienne) könnyelm költekezéseikkel még sú-

lyosabbá tették a helyzetet. Nagy kárára volt

L.-nak, hogy mulatni vágyó és pazarló neje a

párisi nép eltt közgyülöletben állott b így, bár

ö ment volt eldei bneitl, mégis elvesztette

népszerségét. 1789-ben végre Necker tanácsára

kénytelen volt egybehívni a három rend gylé-
sét (états généraux), mely aztán mint nemzet-

gylés, szembehelyezkedve a királlyal, megdön-
tötte a régi kormányrendszert (ancien régime).

L. e forradalmi válságban ingadozó magatar-
tást tanúsított. (L. Franciaország története.) Hol

az alkotmányos szabadság barátjának mutatta

magát, hol meg udvari környezetének hatása

alatt a forradalom leverését tervezte. Kétségbe-

ejt helyzetébl úgy akart szabadulni, hogy csa-

ládjával együtt Parist titokban elhagyta és a

hozzá hü hadsereghez igyekezett jutni (1791 jún.

20.), de Varenncs mellett felismerték és vissza-

hozták Parisba, hol a nemzetgylés egyidöre fel-

függesztette királyi jogait. Ezóta mint fogoly élt

a Tuileriákban s a jakobinusoktól vezetett pá-

risi cscselék támadásainak volt kitéve. Mikor

a törvényhozó gyüléssfl szemben az emigránsok
és az esküt megtagadó papok ellen hozott hatá-

rozatok szentesítését megtagadta, 1792 jún. 10.

a cscselék a Tuileriákba rohant s L. órákon át

ki volt téve a legdurvább támadásoknak, melye-
ket méltósággal és nyugodtan trt. A poroszok
betörésének és Braunschweigi Ferdinánd fenye-

get proklamációjának hírére aug. 11. új táma-
dást intézett a cscselék a királyi palota ellen

s ekkor L. a nemzetgylés termébe menekült,

hol jelenlétében mondották ki letételét. Ezután
mint foglyot családjával együtt a Temple-ha,

vitték. Az új nemzetgylés, a konvent a hegy-
párt indítványára vádat emelt ellene s a maga
birói széke elé idézte. Ügyvédei, Troncliet, De
Séze és Malesherbes fényes ékesszólással vMtók
öt s maga L. is nagy nyugalommal és ügyesség-
gel védekezett azon vádak ellen, hogy ö az al-

kotmány és nép ellensége ós hogy a haza ellen-

ségeivel ös8zeköttetésl)on áll. A konvent azonban
1793 jan. 15— 19-ig tartott állandó ülésében 693
szóval 26 ellen kimondotta L. bnösségét, 423
szóval 281 ellen elvetette a girondeiak azon in-

dítványát, hogy a néphoz follebozhesson s végül
387 szóval 334 ellen kimondta reá a halálbünte-

tést. 1793 jan. 21. déleltt 10 órakor hajtott^ik

rajta végre a halálos ítéletet a guillotine-on. L.

nyugodtan és bátran halt meg s utolsó szavai-
val is ártatlanságát bizonyította. Tetemeit a St.

Madolaino temetben hantolták el. Neje sorsát
1. Mária Antoinette. L.-nak két gyermeke ma-
radt : Mária Terézia (szül. 1778., megh. 1861.),
Angouletne hg. neje és L. dauphin (XVII. L.).

V. ö. Jobez. La Francé sous Louis XVI. (1877—93,
3 köt.) ; Nii'olardot, Journal de Louis XVI. (1873)

:

Beaucourt, Captivité et demiers moments de
Louis XVI. (1892, 2 köt) ; Souriau, Louis XVI.
et la Révolution (1893).

34. XVII. L. (tk. Károly L.), az elbbinek
második íia, szül. 1785 márc. 27., megh. 1795 jún.

8. Bátyjának, Lajos Józsefnek 1789 jún. 4. bekö-

vetkezett halála után ö lett a trónörökös. Atyjának
kivégeztetéso után a francia emigránsok XVII. íj.

néven királlyá kiáltották ki. 1793 júliusában a

konvent parancsára elszakították anyjától s egy
durva jakobinus, Simon varga gondjaira bízták.

Ez embertelen bánásmódjávái testileg és lelkileg

tönkretette a szerencsétlen gyermeket. Simon
kivégeztetéso után visszakerült a Temple-ba, de

a kiállott szenvedé.sek egy év múlva sírba vit-

ték. Holttestét oltatlan mésszel tehintvo a St.

Marguerite plébánia temetjében közös sírba dob-

ták. 1815-ben XVIII. L. eredmény nélkül kuta-

tott holtteste után s csakhamar oly hírek terjedtek

el, hogy nem halt meg a Temple-ban, hanem meg-
menekült és él. A közönség hiszékenységét fel-

használva, egymásután három ál-h. merült fel

(Jean Marié HervagauU, Brumeau, Richmont
hg., tk. nevén Hébert), de mind csalóknak bi-

zonyultak. A legnagyobb feltnést keltette Naun-
dorf' Wilhelm Kari, potsdami órás, ki feltn
Bourbon-vonásaival sokakban azt a hitet kel-

tette, hogy ö XVI. L. íla. 1833-ban lépett fel

Franciaországban, de 18.36. kiutasitottiik s 1815.

Delftben halt meg. Fiai felvették a Bourbon
családi nevet s 1851., majd 1874. pörrel akarták
érvényesíteni jogaikat Chambord gróf ellen. V. ö.

Chantelauze., Louis XVII., son enfance, sa prison

et sa mórt au Templo (1895, új kiad.) ; Provins,
Le dernier rpi legitimé de Francé (1889, 2 köt.)

;

Bourgeois, Étude hist. sur Louis XVII. (1905).

35. XVin. L. Szaniszló Xavér, francia
király (1814—24), L. dauphin negyedik fia, XVI.
L. öccse, szül. 1755 nov. 17., megh. 1824 szept.

16. Születése után a provencei gróf címét kapta

s felülmulta testvéreit tehetségben és tanultság-

ban. 1791 jún. a francia fnemesség nagy ré.szé-

vel külföldre menekült s öccsével, Artois gróffal

együtt az emigránsok élén harcolt a porosz se-

regben. Bátyjának kivégeztotóse után annak fiát

XVII. L. néven királlyá kiálttatta ki, magát pe-

dig régenssé nevezte ki. XVII. L. halála után

felvetto a királyi címet s Veronában tartotta ud-

varát. Innen Napóleon fenyegetésére 1796. ki-

utasították s az orosz cár moghíviisára Mitauba
(Kurland) ment, hol 1807-ig tartózkodott. A til-

siti béke után Angliába ment s HartwoUben élt

tanulmányainak. Nfvpoleon els lemondása után

1814 ápr. 26. megjelent Franciaországban s máj.
4. bevonult Parisba, hol öt a szövetséges fejedel-

mok a francia trónra ültették. De már 1815
márc. 19. éjjelén sietve üentbo menekült az Ellm

szigetérl visszatér Napóleon ell. A watorlooi

csata után Wellingttm herceg védelme alatt júl.

8. újh<'>l bevonult Parisba s haláláig háborítatla-

nul uralkodott Az 1814-iki chartát újból meger-
sítette s természeténél fogva a mérsékelt ós al-

kotmányos iránynak volt híve az Artois gróft<')l

vezetett reakciós ós bosszúra vágyó ú. n. fehér

jakobinusokkal szemben. L. 1771. vette nül
Mária Jozefái (megh. 1810.), Viktor Amadousz
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aiárdiniai király leányát, de háiasBága gyer-

mcíctolen maradt. V. ö. Imbert de SttiiU-AmamJ.
La cour de Louis XVIll. (1891) ; Malet. Louis

XVIII. et los Conts-Jours á Gand (1898—1902,
2 köt.).

36. L. Fülöp I XJX. L.), francia király (1830-
1848), h. Fülöp urléansi horceg leeidósebb fla,

szül. Piirisban 1773 okt. 6., megb. Claremontban

1850 au«. 26. Születése után a chartresi herceg

dmót ki^pta s Ronsseao elvei szerint kitünö ne-

déstwn részesült Atyjával (Égalité) 6 is a forra-

dalomboz csatlakozott s a jakobinus klubba is

belépett. 1792-ben mint tábornok harcolt Valmy
és Jemappes mellett. Dumouriez neerwindeni ve-

resége után azzal eirjütt osztrák teriUetre me-
nekült 1793 ápr. 3. Innen Svájcba ment, hol a
reichenaui kollégium tanára lett Cliabaud Laiour
álnév alatt. 1796 szén a direktórium kívánsá-

gára Amerikába ment ki, honnan 1800. tért vissza

ós Angliában telepedett le. Itt élt tccítvéreivel egy
twickenhami kastélyban és kibékült a Bourbonok-
kal. 1809-ben nül vette I. Ferdinánd szicíliai ki-

rály leányát, Márm Amáliát (szül. 1782., megh.
1866-). A Bourbonok visszahelyezése után ö is

visszatért Pári:>ba és családi vagyonának rendbe-

hozásával foglalkozott. Színleg távol tartotta ma-
gát a politikától, do palotája, a Palais Royal, talál-

koz<'>>ií^iv» iPtt a X. Károly uralmával elégedet-

len knak. Ig>' történt aztán, hogy mikor
az i: , ..siforradalúm által X. Károly trón-

ját vot-ztette, a nemzetgjnilés L.-t olóbb Francia-
ország heljtartójává (général-Uoutonant), majd
1830 aug.-ban királlyá proklamálta. L. aug. 9.

foglalta el a trónt, miután esküt tett az új alkot-

mányra. Kezdetben nagy népszerségnek örven-
dett egyszer fellépésével (polgárkirály), de kor-

mányainak hibái s késbb kifejld kapzsisága
aláásták népszraüségét. Számos merényletet kö-

vettek el élete ellen, melyekbl azonban mindig
szerenc»íecn kimenekült. Legborzasztóbb volt

1835 jól 28. Fieschi pokolgépmerényleto, mely-
nek L. kíséretébl 18-an estek áldozatul. Hogy a
bonapartista pártot megnyerje magának, 1840.
haza hozatta Napóleon hamvait Szt-Uona szige-

térl harmadik fia, Joinviüe herceg (1. o.) által.

Mindazonáltal L. helyzete egyre rosszabbodott a
legitimista, bonapartista és republikánus pártok
támadásai és Guizot (1. o.) kormányelnök makacs
konzervatív politikája következtében. Az ellenzék
ellen alkalmazott erszakos rendszabályok idéz-

ték el aztán az 18Í8 febr. 24-iki forradalmat. L. e
napon lemondott unokája. L. Fülöp párisi gróf
javára t s .\ngliába menekült. Itt élt aztán Clare-
montban (Windsor mellett) Neuilly gróf néven
több mint két évig. L. gyermekei: Ferdinánd
orléan.si herceg, trónörökös (szül. 1810., megb.
1842); Lujza Mária (szül. 1812., megh. 1850),
I. Lip(')t belga király felesége; Mária Krisz-
tina (szül. 1813., megh. 1839), Frigyes Vilmos,
württembei^ herceg felesége : Lajos nemoursi
herceg (szül. 1814.. megh. J896): Klementina
(szül. 1817., megh. 1907), Ágost szíisz-koburg-

gothai heri'eg neje ; Ferenc, jóin viliéi herceg (szül.

1818., megh. 1900); Hemrik auraaloi herceg
(szül. 1822., megh. 1897); Antal montpensieri
herceg (szül. 1824., megh. 1890). V. ü. Duinas,

Histoire de la vio polítiquo et privée do Louis-

Philippe (182, 2 köt, németül is); Gazeaude
Vautibault, Los Oriéans au tribunal do l'histoire

(1889, 7 köt); Vülentuve, Charles X. et I.K)nis

XIX. en oxil (1889) ; Tkureau-Davgin, Histolre

de la monaiehie de juillet (1885-92, 7 köt.).

37. L. Fülöp Albert, párisi gróf, francia trón-

követoló, Ferdinánd orléansí herceg idsebbik fia,

az elbbinek unokája, .szül. 1838 aug. 24-. megh.
Stowehouseban (Anglia) 1894 szept. 8. Miután
at3Qa 1842 júl. 13. Nouillyben halálos baleset ál-

dozatául esett, ö lett a francia korona örököse.

1848 febr. 24. az javára köszönt le L. Fülöp
király, de a képviselház, melyben a 10 éves L.

anyjával és öccsével megjelent, nem ismerte el

ezt a rendelkezést és kikiáltotta a köztársaságot.

L ezután Németországban nevolkedett.majd a pol-

gárháború kitörésekor az Egye&ült-Allamokba
ment, hol az északiak oldalán harcolt vitézül. Meg
is írta e polgárháború történetét : Histolre de la

guerre civiléén Amérique (Paris 1875—88, 7 köt.)

címen. 1872-ben rokonaival együtt visszatért

Franciaországba, hol visszaszerezte az Orléans-

család még el nem adott birtokait. 1886-ban a
trónkövetelket kiutasító törvény érteimébon el

kellett hagynia Franciaországot s Angliában tele-

pedett le. Chambord gróf halála óta (1883) az
összes royalisták elismerték öt trónjelöltjüknek

fVIL Fülöp) s L. .Angliából Boulanger tábornok

(1. o.) közremíiködésével akart a francia trónra

jutni, de sikertelenül. L. 1864.vette nül Izabellát,

nagybátyjának, Antal montpensieri hercegnek
leányát (szül. 1848), kitl a következ gyermekei
születtek : Mária Ajnália (szül. 1865), I. Károly
portugál király özvegye ; L. Fülöp, orléansí her-

ceg, trónkövetel (szül. 1869) ; Heléna{8zü]. 1871 j,

Emánuel aostai herceg neje 1895 óta ; Izabella
(szül. 1878), János guise-i herceg neje 1899 óta

;

Lujza (szül. 1882), Károly szicíliai herceg neje

1907 óta ; Ferdinánd montpensieri herceg (szül.

1884). L. még Oriéans család.

38. L. Napóleon, francia császár, L Napóleon
(IIL).
[Frank birodalom]. 39. Ly.JániborL., frank

király, római caászár (814—840). Nagy Károly
harmadik fla, szül. 778., megh. &40 jún. 20. Két
bátyjának, Pipinnek (810) és Károly-n&k (811)

halála után 818. atyja Aachenben császárrá koro-

náztatta és uralkodótársának fogadta. At>'ját 814.

követte a trónon. .\ fegyverforgatásban épp oly

jártas voU, mint kora egyházi és világi tudomá-
nyaiban, de gyengo akaratú fejedelem volt. «Jám-
bor* nevét az egyházi rend iránt tanuí^ított kedve-

zéseitl kapta. 817-ben felosztotta birodalmát há-

rom fla, Lothár, Pippin és L. közt. Ezért unoka-
öccse, Bernát fellázait ellene, de L. 818. meg-
vatíttatta t. Els feleségének, Irmengardnak ha-

lála után 819. nül vette Welf Juáitot , kitl
negyedik fla, Kopasz £iíro/y született (823). Mi-

kor ennek kedvéért 829. birodalmát újból felosz-

totta, clsó házasságából való flai fellázadtak ellene

s 830. arra kényszerítették, hogy nejét számzze.
833-ban új felkelés támadt ellene, sorege Kolmnr
mellett az ú. n. Lügenfelden cserben hagyta s L.

kénytelen volt flai eltt megalázkodni. Nejét és

kis flát kolostorba küldték, t meg nyilvános ve-

tt*
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zeklósre kónyszerítettók. De már egy év múlva
visszahelyeztük a trónra s nejét is visszafogad-

hatta. Legidsebb fiának, Plpinnek halála után

(838) a birodalmat újból felosztotta, de ekkor meg
L. nev íia támadt ellene. L. ekkor a zavarok le-

csendesítésére Wormsban birodalmi gylést hir-

detett, de útközbon lugolheim közelében meghalt.

V.ö. Simson, Jahrbücher des Frank. Reiches unter

Ludwig dem Frommen (Leipzig 1874—76, 2 köt.).

40. 11. L., Itália királya, római császár {%hb—
875), I. Lothár császár legidsebb fia, szül. 825.,

megh. 875 aug. 12. Még atyja életében megkoro-
názták 844. Itália királyává, 850. pedig római
császárrá. Atyja halála után 855. Itáliát örökölte

s a görög császár szövetségében harcolt a szaracé-

nok ellen. Legifjabb öccsének, Károíy-nak halála

után 863. másik öccsével, II. Lothárral osztozko-

dott annak burgundi birtokain. II. Lothár halála

után 869. mit sem tett örökösödési jogainak érvé-

nyesítésére s így ennek birtokain Kopasz Károly
és Német L. osztozkodtak. Benne kihalt fórflágon

Lothár császár családja.

41. III. L., Alsó-Burgund és Itália királya,

római császár (887—905), Bozó burgundi király

Ó8 Irmingard, II. L. leányának üa, szül. 880.,

megh. Arlesban 928. Atyját 887. követte Bur-

gund trónján, de nem boldogult a hatalmaskodó
furakkal. 901-ben Itália királya lett, 901. pedig

IV. Benedek pápa császárrá koronázta. 905-ben
Priauli Berengár Veronában elfogta és megvakí^
tattá. Ezután Arlesba küldte, hol nyomorúságban
balt meg.

42. 11. V. Hebeg L., nyugati frank király
(877—879), Kopasz Károly legidsebb fia, szül.

846., megh, 879 ápr. 10. Els nejétl, burgundi
Ansgardetl születtek III. L. és Karlmann nev
fiai, második nejétl, Adelheidtl pedig Együgy
Károly.

43. III. L., nyuaati frank király (879-882),
az elbbinek legidsebb fia, megh. 882 aug. 5.

Minthogy gyermekei nem maradtak, országa
(Neustria) öccsére, Karlmannra szállott.

44. 1.y.NhnetL.jkeletifrank király {S4:S-S7&j,
Jámbor L. harmadik íia, szül. 801., megh. Frank-
furtban 876 aug. 28. Atyjától 817. Bajorországot
ós a birodalom keleti széleit kapta. Bátyjaival
együtt is több Ízben fellázadt atyja ellen s annak
halála után öccsével, Kopasz Károllyal szövet-

kezett bátyja, Lothár ellen. Ezt közös ervel le-

gyzték Fontenoy mellett (841) s erre követke-
zett a frank birodalom els felosztása a verduni
szerzdésben (843). L. okkor a birodalomnak a
Rajnától keletre es, tisztán német részét kapta
8 így tekinthet az els német uralkodónak,
örökös harcokat vívott a morvákkal ós a nor-
mannokkal s a nyugati frank királlyal, Kopasz
Károllyal. A morseni szerzdésben 870. megsze-
rezte Lotharlngia német részét, de 875. a császári
koronát elragadta elle Kopasz Károly. Három
íia volt : Karlmann, L. és Károly, kik között
még életól)en felosztotta országát.

46. [[I L., keleti frank király (876-882). az
elbbinek második tta, megh. Frankfurtban 882
jan. 20. Atyjától 865. a frank, szász, thüi'ingiai és
friz-részeket kapta s két ízben is (866, 871) fel-

lázadt ellene, .\tyja halála után Ándernach mel-

lett visszaverte Kopasz Károly áruló támadását

(876 okt. 8.). 879-ben elfoglalta egész Lotharin-

giát s 880. bátyjának örökségét, Bajorországot is.

Országa öccsére. Vastag Károlyra szállott,

[Hessen.l 46. 1. L., hesseni nagyJwrceg (1790—
1830), IX. L. tartománygróf üá, szül. Prenzlau-

ban 1753 jún. 14., megh. 1830 ápr. 6. Atyját

X. L. néven követte a trónon. Részt vett a

franciák elleni háborúkban s a Rajnán túl el-

veszített birtokaiért 1803. a mainzi és kölni ér-

sekség egyes részeit kapta. 1806-ban belépett a
Rajnai-szövetségbe ós felvette a nagyhercegi cí-

met J. L. néven, A lipcsei csata után ö is elpár-

tolt Napóleontól s a bécsi kongresszuson a Rajna
balpartján kapott újabb területet (Mainz, Worms).
1820 dec, 21. alkotmányt adott országának. 1844.

Darmstadtban szobrot emeltek emlékének.
47. II. L., hesseni nagyherceg (1830—1848),

az elbbinek legidsebb fia, szül, 1777 dec. 26.,

meghalt 1848 jún. 16. Trónörökös korában vissza-

vonultan élt s atyja halála után 1830 ápr. 6. fog-

lalta el a trónt. Minthogy nem volt oly alkotmá-

nyos érzület, mint atyja, összeütközésbe jutott

az országgyléssel. Az 1848-ikl mozgalmak ha-

tása alatt márc. 5. legidsebb ílát, L.-t uralkodó-

társává nevezte ki ; nemsokára ezután meghalt.

Harmadik ílától, Sándortól (szül. 1823., megh.
1888) származott a Battenberg-család (l. o.).

48. III. L., hesseni nagyherceg (1848—77), az

elbbinek legidsebb íia, szül. 180)6 jún. 9., megh.
1877 jún. 13. Elbb atyjának kormánytársa volt,

majd annak halála után 1848 jún, 16. lépett

trónra. Nejének, Matild bajor hercegnnek ós

Dalmgk miniszternek hatása alatt nagy kedvez-

ményeket adott a kat. egyháznak. 1866-ban
is Ausztriához csatlakozott Poroszország ellen,

de az orosz cár közbenjárására országából nem
veszített seramit sem. Ezután belépett az Észak-

nómet-Szövetségbe, majd 1871, a Német Biroda-

lomba. Neje halála után 1868. morganatikus há-

zasságra lépett Hochstátten bárónvel. Gyer-

mekei nem maradtak.
49. IV. L., hesseni nagyherceg (1877-92),

Károly herceg legidsebb fia, az elbbinek unoka-

öccse, szül. 1837 szept. 12., megh. 1892 márc.

13. Részt vett az 1866-ikí és az 1870-1871iki
háborúkban. Nagybátyja halála után 1877 jún 13.

lépett trónra. 1862-ben nül vette Alice-%, Vik-

tória angol királyn leányát (szül. 1843., megh.
1878.), kitl a következ gyermekei születtek

:

Viktória{&x\x\. 1863), Battonborg Lajos herceg neje

1884 óta ; Erzsébet (szül. 1864), Szergiusz orosz

nagyherceg özvegye ; [réne (szül. 1866.), Henrik
porosz herceg neje 1888 óta ; Ern L. nagyherceg
(szül. 1868.); Alix (szül. 1872.), Alexandra Feodo-
rovna. néven II. Miklós orosz cár neje 1894 óta.

[Hollandia.] 50. L., Hollandia királya, 1. Bo-
naparte (Louis).

[Nápoly.] 51. L., taranti herceg, nápolyi ki-

rály (1352—62), Fdlöp tarantói herceg második
fia, az Idsb Anjou-házból, megh. 1362 máj. 26.

Endre magyar herceg meggyilkol tataijában neki

is része volt s Johanna nápolyi királyn 1346.

férjének választotta. 1347-bon Johannával együtt

menekült el Nápolyból Nagy L. magyar király

bosszúja ell. 1350 nyarán visszatért Nápolyba
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és felvette a harcot Nagy L.-sal, ki öt párbajra

hívta fel, de L. ezt nem fogadta el. 132-ben Jo-

hanna öt királlyá koronáztatta ée kormánytár-
sává fogadta. 13ö6—ö7-ig sikertelou hadjáratot

intéiett Szicília elfoglalására. Gyermektelenül
halt el.

62. /. L., nápolyi király (1382—84), az Ifjabb

Anjon-házból, János francia király második íla,

szül. 1339., m^h. Bariban 1:384 szept. 21. Atyja

helyett mint kezee 1360 -63-ig Londonban élt

fogságban. Innen kiszabadulva, bátyja, V. Károly
öt Langnedoc kormányzójává nevezte ki. V. Ká-
roly halála után ö lett kiskör fiának, VI. Ká-
rolynak gyámja és Franciaország kormányzója
13íá). Mégezév végén JoA<iwMfl napolyi királyn
ává fo^idta ée utódjának jelölte ki. Miután
Vn. Kelemen pápa Avignonban királlyá koro-

názta, 1382. Nápolyba ment, hogy trónját elfog-

lalja. De éppen akkor ölette meg Durazzói Ká-
roly herceg Johannát és maga foglalta el a ná-

polyi trónt. L. ezután a kitört harcban nemsokára
meghalt.

53. //. L, nápolyi király (1384-1417), az

elbbinek ^yetlen íla, szül. 1377.. megh. Angers-

ben 1417. Atyja ö reá ruházta NápoljTa vonat-

kozó jogait s L., miután VII. Kelemen 1390. öt

is királlyá koronázta, elindult Nápoly elfoglalá-

sára. Több mint tíz évig harcolt sikertelenül

hápolyi lAszlóvcd s azután hazatért Francia-

orráágoa.

54. IIL L., nápolyi király (U17-3Í), az elb-
binek legidsebb fia, szüL 1403 szept 25., megh.
Coaenzában 1434 nov. 24. V. Márton pápa 1*20. öt

nyilvánította ki Nápoly törvényes királyának s

//. Johanmi királyn 1423. örökbe is fogadta.

L. 1424. be is vonult Nápolyba, de 7. Alfonz
arragoniai királlyal szemben nem tudta jogait

érrtoyeeíteni. Trónigényeit öccsére, Reyté lotha-

ringiai hercegre ruházta, ki viszont Vltl. Ká-
roly francia királyra szállította azokat
[Nassau.] 5. L., yassauDietz grófja, Vilmos

herceg harmadik fia. Orániai Vilmos herceg öccse,

sstU. Dillenburgbon 1538 jan 10., megh. 1574
ápr. 14. Bátyjával együtt a németalföldi fnemesi
ellenzékhez tartozott s lovagias jellemével és a
protestáns hithez való ragaszkodásával tnt ki.

AIImi elöl ö is menekülni volt kénjrtelen, de már
1568-ban 14,000 fnyi sereg élén harcolt a spa-

nyolok ellen. 157:í-ben elfoglalta Mons várost,
de Álba kapitulációra birta szabad elvonulás fel-

tétele mellett. 1574-ben újból betört Németal-
földre, ix mooki mezn azonban vereséget szén

védett a spanyoloktól s az ütközetben Henrik
öccsével együtt hósi halált halt. V. ö. Blok, Lode-
wijk van Nassau (Haag 1889).

pMémetorszáfir.] 56. ///. v. Gyertnek L., né-

met király (900-911.). .\mulf császár és német
király fia a Karoling-házból, szül. 893., megh.
911 szept. 24. Atyja halála után Hatto mainzi
érsek ajánlatára »00. a német füurak királlyá

választották 8 minthogy még hétéves gyermek
volt, Hatto vezette a kormányt helyette. Uralko-
dása alatt sokat szenvedett Németország a ma-
gyarok pusztításaitól. Végre a 16 éves L. maga
állott a német asng élére, de Avgéburg mellett

910 jún. 12. rettenetes vereséget szenvedett a

magyaroktól Bzntán nemsokára meghalt s benne
kihalt a Karoling-család német ága.

57. lY. V. Bajor L., római császár és némeí
király (1814—47), Szigorú L. bajor herceg ifjab-

bik tia, 8ZÜ1. 1287., megh. 1347 okt. 11. VII. Hen-
rik halála után Péter mainzi érsek ajánlatára 4
vál. fejedelem német királlyá választotta 1314
okt. 20. EUenfelót, a Habsburg-házból való Szép
Frigyest a mUhldorfl csatában legyzte é.s elfogta

1322 szept. 28. Frigyes öccse, lApt herceg azon-

ban tovább folytatta a küzdelmet, mire L. Fri-

gyest fogságából kibocsátotta, .sót késbb ural-

kodótársának fogadta. XXÍI. János pápa IV. Ká-
roly francia kiiíály ösztönzésére a német trón-

viszályban mint döntbíró akart fellépni s mivel
L. nem ismerte el ezt a jogát, a pápa t egyházi
átokkal sújtotta és trónjától megfosztotta 1324-
ben. L. azonban nem sokat tördött ezzel, hanem
1.327. Itáliába vonult és 1328. Rómában magát
császárrá koronáztatta, st V. Miklós személyé-

ben ellenpápát állított. A pápa beavatkozását
végre a német fejedelmek is megsokallták. 1338-
ban Renseben azt a határozatot hozták, hogy a
törvényesen megválasztott német király egyúttal

római császár is a pápa külön megersítése nél-

kül s az egj'házi átkot érvénj-telennek nyilvání-

tották. De a német fejedelmek jóindulatát késbb
eljátszotta L. azzal, hogy erszakos mcKlon akarta
családi birtokait gyarapítani. 1323-ban Branden-
burgot szerezte meg, 1342. pedig Tirolt oly mó-
don, hogy Tirol örökösét, «Maultasch» Margitot

önkényesen elválasztotta férjétl s egyik fiával,

Lajossal házasította össze. Utoljára 1346. neje

révén Holland, Seeland és Hennegau grófsáffo-

kat kerítette hatalmáig. A német vál. fejedelmek
ezért megsokallva L. hatalmának emelkedését,

elpártoltak tle s a pápa ösztönzésére, ki Ij.-t új>

ból kiátkozta, János cseh király fiát, Luocemburgi
Károlyt választották királlyá. A városok ós
kisebb fejedelmek azonban hívek maradtak L.-hoz,

ki haláláig gyakorolta császári jogait München
közelében egy medvevadászaton halt meg hirte-

len. 1622-ben Miksa bajor vál. fejedelem díszes

síremléket emelt neki a müncheni Frauenkirché-
ben. Ó volt az utolsó német-római császár, kit a
pápa egyházi átokkal sújtott. V. ö. Kari Müller,
Der Kampf Ludwigs des Bayem mit der röini-

schen Kurie (Tüblngen 1879—80. 2 köt.) ; Skin-
berger, Kalser Ludwig der Bayer (München 1901).

[Olaszorszáfir.] 58. L. Amadetisz, abruzzói
herceg (Dúca degli Abruzzi), Amadeusz aostai

herceg, spanyol király harmadik íla, szüL Madrid-
ban 1873 jan. 29. Az olasz tengerészetbe lépett s

mint hajóhadnagy 1893—94. nagy tengeri utazá-

sokat tett. Azutáia az Alpokat járta be és kitünö
hegymászóvá képezte ki magát. 1897-ben esry

expedíció élén Alaszkába ment s eljutott az 77/ '5-

hegif (Mount Elias) csúcsára, melynek magassá-
gát állapította meg (5414 m.). E sikoe után az
Északi-sark felfedezésére indult. Stdla Polare
nev hajójával 1899 júl. 12 ftw/ni kapitány kísé-

retében Krisztiániából Arcbangelbe hajózott, in-

nen a Ferenc József-{'óláTe ment, hol az 1899 -
1900-iki telet töltötte. Itt megbetegedése miatt

az expedíció továbbvezetését Ci^nira bizta, ki a

86« 34'-lg jutott el. Pár évi pihenés után L. 190r,
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nyarán Afrikába ment, megmászta a Buvenzori
havast s felderítette annak környékét. Hazatérve

megismerkedett Elkins északaraerikai szenátor

leányával, Catherine-nel s eljegyezte magának
(1908). De a házasságból nem lett eenmii a meny-
asszony szüleinek és az olasz udvarnak össze nem
egyeztethet felfogása miatt. 1909 nyarán a

Himalája-hegység felkutatására indult s a IC,

csúcs megmászását tzte ki feladatául. Nagy ne-

hézségek közt 7500 m. magasságig jutott, de a

nagy köd és egyéb akadályok miatt vissza kellett

fordulnia. Utazásairól a következ munkák jelen-

tek meg : La Stella Polare nel maré artico 1899—
11 00 (^lilano 1903), magyaiTa fordította Darvai
Móric : Észak csillaga címen (Budapest 1904) ; La
8i»edizione di sua AÍtezza Realo il principe Luigi

Amedeo di Savoia al monte Sant'Elia 1897 (Fi-

lippo de Filippitöl, Milano 1900); II Ruvenzori.

Viaggiodi esplorazione oprime ascensioni(ugyan-

attól, u. 0. 1909) ; Karakorum and Western Hima-
laya (ugyanattól, London 1912), V. ö. Faustini,

L. A. di Savoia, dúca degli Abruzzi (Roma 1911).

[Pfaiz.] 59. ///. L., pfalzi választófeieddem
(1410-36), Ruprecht vál. fejedelem és német ki-

rály legidsebb íia, szül. 1378., megh. 1436. Atyja

halála után 1410. foglalta el Pfalz trónját. Joleu

volt a konstanci zsinaton, moly reá bízta a letett

XXIII. János pápa örizetét. Ó kisérte a máglyára
Húsz Jánost, de már a husziták elleni háborúban
nem igen segítette Zsigmond császárt. A trónon

legifjabb fia, IV. L. (1436—49)követt«.
60. F. L., pfalzi vúlasztófej&ieleyn (1508—44),

Fülöp vál. fejedelem legidsebb fia, szül. 1478
júl. 2., megh. 1544 márc. 16. Atyját 1508 követte

a trónon; 1523. Sickingen, 1525. a lázadó parasz-

tok ellen harcolt. A refonnáció terjedését nem
akadályozta országában. Gyermektelenül halt el

8 országát unokaöccse, Ottó Henrik örökölte.

61. VI. L., pfalzi választófeiedele)n{íb7tí—83),

III. Friíjyes vál. fejedelem idösebbik fia, szül.

1539., megh. 1683 okt. 12. Országában az atyjá-

tól pártolt kálvinista hittel szemben a lutheránus

vallást juttatta uralomra s ezzel sok vallási vi-

szálykodásnak magvát hiutette el.

[Poroszország:.] 62. L. Frigyes Keresztély,

porosz herceg (ismertebb nevén Loiiis Ferdi-

nánd), Ferdinánd porosz hercegnek, Nagy Frigjos
testvéröccsének idösebbik tta, szül. 1772 nov. 18.,

megh. 1806 okt. 10. Franciás nevelésben része-

Bttlt. Féktelen és érzéki természete sok kalandba
keverte. 1792. Mainz ostrománál annyira kitnt,

hogy tábornokká nevezték ki. A béke idején

pazarló életmódjával, meggondolatlan tetteivel

és beszédeivel III. Frigyes Vilmos porosz király

haragját vonta magára, ki öt 1800. Magdeburgba
egy idre elzáratia. Az 1806-iki háborúban
Hohenloho herceg seregének 8000 fnyi elvédjét
vezette s okt. 10. Saalfeld mellett parancs ellenére

megütközött a kétszer akkora francia sereggel.

Hadteste megsemmisült s maga is vitéz harc
után elesett. 18231vin emléket emeltek neki a
saalfeldl csatamezn. Fromm Henriette-tel való
viszonyából két gyermeke született, kik 1810.

a Wildehbruch nevet kapták. En^M v, Wilden-
bnuh költ (1. o.) az 6 unokája. V. ö. v. Hi/mmen,
Prinz liouis Ferdinánd (Berlin 18011

[Portugália.] 63. /. L. Fiilöv Mária Ferdi-

nánd, Portugália királya (1861—89), Ferdinánd
szász-koburg-gothai herceg s portugál király és

II. Mária da Glória portugál királyn második
fia, szül. 1838 okt. 31., megh. 1889 okt. 19. Bát>'-

jának, V. Fétei-nek halála után 1861 nov. 11.

jutott a portugál trónra. 1862 okt. 6. nül vette

Mária Piát (szül. 1847., megh. 1911.), II. Viktor

Emánuel olasz király leányát, kitl két fia szüle-

tett : J. Károly király (1. o.) ós Alfonz oportói

herceg (1. Alfonz, 23.).

[Rómal-nómet császárok.] 64. /. v. Jámbor
L., 1. Lajos, 39.

65. 11. L.. 1. Lajos, 40.

66. in. L., 1. Lajos, 41.

67. IV. V. Bajor L., 1. Lajos, 57.

[Thüringia.] 68. Ugró L. (Saliens), Ihürin-
gia grófja (1076-1123), L SzakáUas L. gróf-

nak, a thüringiai uralkodóház megalapítójának
íla, szül. 1042., megh. 1123 máj. 6. Részt vett a

szászok 1075-iki felkelésében IV. Henrik ellen,

késbb pedig \. Henrik ellen támadt, ki t két

ízben is fogságra vetette. Ó építtette Wartburg
várát és országát tekintélyes hatalomra emelte.

('Ugró» nevét egy késbbi hagyomány szerint

onnan kapta, hogy Giebichonslein vái'ából, fth(^

fogva volt, a Saale folyóba ugrott és úgy menekült
meg. Fiát, III. L.-t (1123—40) Lothár császár

1130. tartományaróft (Landgraf) rangra emelte.

69. //, v. Vaskezü L., thüringiai tartomány-

gróf (1140—72), I. L. tartománygróf fia, szül.

1128. táján, megh. 1172. Neje Jutta. Bíubf^rossa

Frigyes császár húga volt s L. részt vett sógorá-

nak lengyel és itáliai hadjárataiban, 1166—68-ig

pedig Oroszlán Henrik ellen harcolt. oVaskezü»
nevét a szogóuyeket elnyomó nemesek ellen tanú-

sított szigorúságáért kapta.

70. III. v. Jámbor L., thüri)igiai tartomány-

gróf{l 172-ifO), az elbbinek legidsebb tla, megh.
1190 ok-t. 16. Oroszlán Henrik 1180. legyzte és

elfogta, de fogságából már 1181. kiszabadult.

Ezután a mainzi érsekkel és a meisseni rgróffal

folytatott évekig háborút, 1189-bon külön indult

Itálián keresztül keresztes háborúra. 1190-ben

Akkon eltt hsiesen harcolt s visszajövet Ciprus

szigetén halt meg. Az uralkodásban öccse, /. Her-
mann követte.

71. IV. L., thüringiai tatiomdnygróf {1216—
1227), I. Hermann legidsebb fia, szül. 1200.,

mogli, Otrantóban 1227 szept. 11. Atyja 1212. kö-

vetség útján kérette meg számára II. Endre ma-
gyar király leányának, Erzsébetnek (1. Erzsé-
bet, 2.) kezét, kit anyja, Gertrúd királyné nagy
kincsekkel küldött Thüríngiába ; a házasság 1221.

Eisenachban jött létre. L. mint önálló uralkodó
III. Frigye.*! császár híve volt s 1227. részt akart

venni a keresztes hadjáratban, de Brindisiben

megbetegedett s hazatértében Otrantóban meg-
halt. Holttestét a reinhardsbmnni kolostorban

temették el. Sírján sok csoda történt, amiért a

nép mint «szeut»-et tisztelte, bár egyházilag soha-

sem kanonizálták. Fia, II. Hermann fiatalon halt

el (1241), egyik leánya, Zsfin (megh. 1282.) pe-

dig a hesseni uralkodóháznak sanyja lett.

Lajos, szentek, 1. JA'. L. francia király (1. o.).

— 2. L. BeríríWííí (helyesen JBt'//rrtnj, Ujgranada
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^Mstota. axUI. Valenciában 1526 jan. 1., megh.
n. o. 1581 okt. 9. 1562- 69-ig miassdonArins volt

Újgranadában, ahol mintotry húazeaer pogányt
keresztelt meg. X. Kólómon iktatta a szentek

sorába 1671. Ünnepe okt. 9. — d. L.de Ponté,
boldog, szül. Valladolidban 1554 nov. 11., megh.
u. o. 1634 febr. 16. A.szkotikai monkákat írt,

amelyeket sok nyelvre fordítottak és amelyek sok

kiadást értek mog. Fbb mOvei : Moditationee de

kW Mysterioe de nueetra S. Pe (6 köt. 1604) ; De
la perfection dol Christiano en todos sus eetadoa

(3 köt, 1612); Ubras espiritnales (5 kötet, 1690)

stb. — 4. L., toulousei püspök, szül. Brignoles-

ban (Proveneo) 1274.. megh. 1297 aog. 19. Öt
évig túsz volt atyja. II. Károly helyett Barceloná-

ban. 1296-ban Szt. Ferenc rendjébe lépett, 1297.

touloQsei pü.'^pök. de már félévi kormányzás után
meghalt. Ünnepe aug. 19.

Lajoe. granadai (Luis de Granada^, ?zt. Do-
monkoe-rendi tartományfnök, szül. Granadában
lfi04.. megh. Lisszabonban 1588 dec. 31. 19 éves

korában belépett a Domonkos-rendbe. A legbnz-

góbb hitszónok és fáradhatatlan író. Mvei : La
guia de pecadoree (A bnösök vezetje) : El me-
móriái de la vida christiana (A keresztény élet

emlékkönyve) ; Szent beszédek (5 köt.)8tb. U.sszes

uinnkáit Madridban adták ki (1788-1800, 6 köt).

Lajos (azeltt : Lajonfalu), kisk. Nyitra \Tn.

nyitrai j.-ban, (i»io) 149 magyar lak. : n. p. és u. t
í^zomorlovászi.

La;'"- """*nma vagy Dmm-ilajna-vsatonui
iLu 1 vagy Donau-Main-Kanál}, a
Dun.;; ., ....j...ival kapcsolja össze, épült 1836

—

1845-ig I. Lajos bajor király alatt Pechmann
tervei szerint. Kelheimtl (340 m.) indul ki a
Doniból 8 az Altmühl és Begnitz folyók vizeinek

fölhassnálásával ér a Majnába 2:^ m. magasban.
Hossza 1776 knL s mivel a Fekete- .s az fozaki-

tengert köti össze, jelentsége igen nagy lehetett

volna, de keskeny méretei és sok zsilipje miatt
coljának nem felel mog. a csatorna mentén hú-

zódó vasutakkal nem bírja ol a versenyt s ezért

ujabban ki akarják bvíteni. Szélessége 17*5 m.
lönn, a fenéken pedig 11 m.; 1'6 m. mély.

Lajos-dal, 1. Ludxcigslied.

Lajoe^rem, bajor érem a tudomány, mvészet
éc: ipar terén szerzett érdemekért. Alapította II. La-
joe király 1872 aug. 25-én.

L^oeíalva, községek, L Nagylajosfalva,Radna
lajosfalva.

La^onUaTka^KBsai^oz tartozó kis fürd Abauj-
Ttima várm^^ében; hideg kénes, meszef^ sa-

vanyúvizet hurutos és csúzos bántalmak ellen

ba/<ználják ; u. p. Hemádtihany, n. t Kassa.
Lajoe Fülöp, 1. francia király, I. Lajos, 36.

—

2. L., párisi 2Tüf. 1. [jQJos, 37.

Lagoskomárom, nagyk. Veezprém vm. enyingi

j. ban, (1910) 2513 magyar és német lak. ; posta-

hivatal ; u. t Városhidvég.

Liyoemizse, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vn'.

ateódabaai j.-ban, (i9io) 9899 magyar lak., a Buda-
peBt>tt8Bai helyi érdek vasútállomása, van poeta-

és táviróhivatala, telefonállomása.

Lajos-rendek. 1. üíyar érdemrend, melyet V.
Lajos király 1827 aug. 25. alapított az udvar, ál-

lam, hadsereg v. az egyházban eltöltött 50 évi szol-

gálat jutalmazására. — 2. Francia érdemrend-
melyet XIV. Lajoe király 1693 ápr. katonai érde-

mek jutalmazására alapított — 3. Hesseni nagy
horcegségi rend, melyet Lajos nag>'horceg 1831
dec. 14. új alapszabályokkal látottól, .^lapította La-

josnak atyja 1807 aug. 25. 1831 óta a rend öt osz-

tállyal bir : nagjkereszt, I., II. oszt parancsnok,
I, II. oszt. lovag. — 4. fíimiai hercegségi érdem-
rend, mely Luccáíval közös volt s melyet 1849 aug.
II. III. Kán)ly parmai herceg megváltoztatott
Lajos Szalvátor fherceg, 1. Lajos, 4.

Lajos Viktor fherceg, 1. Lajos, 5.

Lajos Vilmos, badeni rgróf, 1. Lqjos, 6.

Lajosvölgy (azeltt: Lajoshutatelep), kisk.

Szatmár vm. avasi j.-ban, (i9io) 483 oláh és tót

lak. ; u. p. Avaaújfalu, u. t. Avasfelsófalu.

Lajstrom, általában olyan jegyzék, könyv,
amelybe bizonyos adatok, beadványok érkezésük
sorrendjében bejegyeztetnekMásértelomben olyan
nyilvánkönyv, amely bizonyos jogok megszerzé-

sét és elsbbségét feltünteti. Ilyen értelemben ne-

vezik .sokszor L.-nak a telekkönyvet, a cégjegy-

zéket a szabadalmak nyilvántartását s olyan or-

szágokban, ahol ingókat is lehet átadás nélkül el-

zálogosítani (ingó jelzálog, L.-zálogjog), az erre

vonatkozó hivatalos jegyzéket.

Lajstromos szavazás az olyan választási, kü-

lönösen képvisoiöválasztási rendszer, ahol a sza-

vazó nem egy jelöltre adja szavazatát, hanon a
jelöltek egáz lajstromára, annyi jelöltre, ahány
választás alá kerül. A L., különösen halmozó
rendszer mellett, ahol a választatnak ann>i sza-

vazata van, ahány képviselt kell választani s

valamennyit a lajstrom egj' jelöltjére adhatja, v.

ahol a sorrendet .szabadon állapítja mog s els
sorban az tekintetik megválasztottnak, aki az

els helyen nyeri el a szavazatek mennyiségét,

alkalmas arra, hogy ezúten a kisebbség is, amely
más választásnál kerületenként mindenütt kisebb-

ségben niMad s egyáltalán nem jut képvisel-

tetéshez, a számarányának megölel kisebbe^
képviselihez jiipson. L. még Kisd'bség.

Ligstromozási illeték az n díj, amelyetaszaba-
dalom tái^yainHk a szabadalmi lajstromba való

bevezetéséért fizetni kell. Nálunk a bejelentéskor

20 K bojok-ntési díj. ezenfelül minden .szabada-

lomért az Igénybevett oltalom tartamára való

tekintettel az els évtl a 15. évig 40 K-tól 500
K-ig fokozatosan emelked évi dij jár (1895.

XXXVII. t.-p. 45. §.).

Lajstromozási okmány, tengeri kereskedelmi

hajónak a hajólajstromba történt Iwiktatásáról

szóló igazolvány. L.-nyal s kiálUtaííiiigideigloneB

útlevéllel minden hajónak el kell látva lennie(1879-

XVI. t-c.).

Lajstromrendszer, a hivatalos iratok decen-

tralizált kezelése. A hivatali iratkezelésre általá-

ban alkalmazott iktatói rendszertl abban különbö-

zik, hogy az ügyeket nem iratenkint az iktató-

könyvben, hanem biránkint (eladónkint, ügy-

osztályonkint, tanácsonkint) elkülönítve, ügylaj-

stromokban külön külön tartják nyilván. Elnye,
hogy a foljramatban lev ügyek iratai mindigaz el-

intéz biró, tanács vagy ü^rosztály keze ügyében

vannak. A bíróságoknál a Pp. életbeléptetése után

általában a L. lesz megvalósítva, mindazonáltal
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az iktatói rendszer néhány elnyösnek bizonyult

szabályával kiegészítve.

Lajt, kerékre alkalmazott hosszú lapos hordó,

melyben vizet, illetve élö halat szállítanak.

Lajta (ném. Leitha), a Duna jobboldali mellék-

folyója; Magyarországnak Ny.-on egy darabon ez

a határa s ezért szokás Lajtán túli ós inneni (Ausz-

tria ós Magyarország) országokról beszélni. A L.

a Schwai'za és Fitten egyesülésébl ered Pitten-

nól (Alsó-Ausztria). Bécsújhely mellett ér az or-

szághatárra 8 azután a L.-hegységgel folyik pár-

huzamosan, Lajtafalunál ér Mosón vármegyébe,
Zurány és Hegyeshalom érintésével Magyaróvár
és Mosón közt a mosoui Kis-Dunába ömlik. Hossza
182 km., ebbl 70 km. jut magyar földre, esése

mintegy llöOm.,jelentékenyebb mellékvize nincs,
alsó folyása részben csatornázva van. A L. régi

neve Litaha a. m. Sárfolyó. A folyón innen lev
5 község : Zillingsdorf, Au, Hof, Mannersdorf és

Sommerein jog szerint Magyarországhoz tartoz-

nék ; sok pör is volt miattuk. — 1043-ban a L.-tól

Ny.-ra lev részt egészen a kahlenbergi hegyig
Aba Sámuel magyar király IIL Henrik német
császárnak igérte és L Endre a triburi békében
át is adta. A L. mellett 1246 jún. 15. csata volt

IV. Béla és babenbergi Frigyes osztrák herceg
közt, amelyben Frigyes életét vesztette. V. ö.

Nagy L, A L. mint határfolyó (Századok 1871).

Lajta Béla, építész, szül. Budapesten 1875
jan. 23. Tanulmányait a József-múegyetemen
végezte s utána öt évig járta Európa városait.

Hazatérése után a magyar nép ós a Kelet mvé-
szetének tanulmányozásába merült el s a magyar
építészeti stilus keresinek táborához állott. Szá-

mos építészeti pályadíj nyertese. Fbb mvei : a
Wechselmann-fóle vakok intézete Budapesten;
szertartási épület a bpesti zsidótemetben ; sírem-
lékek mindkét temetben ; a Pesti Chevra Kadisa
Bzeretetháza, menedékháza és vakok otthona ; a
vas-utcai fels kereskedelmi iskola Budapesten ; a
Budapest-Erzsébetvárosi bank palotája.

Lajtalalu, kisk. Mosón vm. nezsideri j.-ban,

(1910) 589 német, horvát és magyar lak., posta- és

telefonhivatal.

Lajta hegység, az Alpok kristályos vonulatá-
nak Magyarországba ér nyálványa Sopron és
Mosón vmegyék és Alsó-Ausztria határán. A hegy-
ség iránya DNy.-ÉK, hossza 34 km., szélessége
6—7 km. A L. Szarvkö és Nagyhöflány mellett

280 m. magas térszínbl 400—450 m. magassá-
gig emelkedik ki, fbb csúcsai: a Naphegy (480 m.),

ez a legmagasabb ; a Hükktet (438 m.), gyönyör
kilátással ; Stotzingi-hegy (409 m.) ; Steinorweg
vagy Kaisereicho (441 m.). V. ö. Tekí/di Rth
Lajos, Kismarton vidéke (Magyarázat á földtani

térképhez, Budapest 1887).

Lajtakáta (azeltt : Gáta), nagyk. Mosón vm.
rajkai j.-ban, (loio) 1105 német, szerb és magyar
lak., vasútállomás, postii-, távíró- és telefonhivatal,

szeszgyár.

Lajtakörtvélyes (azeltt : Körtvélyes), kisk.

Mosón vm. rajkai j.-ban, (luio) 1045 horvát, német
és magyar lak., vasútállomás, posta-, távíró- és
telefonbivatal.

Lajtamész, a geológiai harmadkor miocén
szisztémájának fels mediterrán emeletében kép-

zdött mészk; tengeri eredet. Világos, kissé

Ukacsos korallok, foraminiferák, mészalgák ós
kagylók alkotta mészk. Nálunk Rákoson, Bián,
Magyarigenben, Varasdon, a Lajta-hegys^ben
stb. található.

Lajtapordány, kisk. Sopron vm. kismartoni j.-

ban, a Lajta mellett a Lajta-hegységben, (isioj

82 1 német lak., postahivatal ; u. t. Szarvk. L. igen

régi község, melynek a községtl ^/^ órányira a
Temet-hegyen fekv, ma romokban hever
temploma ahagyomány szerint a Nagy Károly ál-

tal telepített régi község maradványa,. Oklevelek-

ben elször 1232. említik, mint a Gutkeled-család

castrumátAvárat 1273. Ottokár seregei lerombol-

ták ; 1371. említtetnek elször a pordányi örök
(spiculatores) s L. Órpordány néven szerepd.
A törökök a régi templomot 1529. elpusztították,

1683. az egész falu elpusztult. A község közelé-

ben van a kis lajtapordányi fürd, melynek 22»-os

kénes hévvizét csúzos és köszvényes bajok ellen

sikerrel használják ; a forrás tágas medencét al-

kot. A fürd Esterházy Miklós herceg tulajdona.

Lajtaszék (azeltt : Stotzing), kisk. Sopron vm.
kismartoni j.-ban, (i9io) 677 német lakossal, u. p.

Lorettom, u. t. Kismarton. Régi neve Szék volt,

mely már 1332 említtetik. A község utóbb elpusz-

tult s 1595. báró Stotzingen Ruprecht újra alapí-

totta; 1610—44. szervitt'ik szókhelye volt, 168:1. a
törökök felgyújtották a kolostort, mely 174ö. újjá-

épült. II. József 1787. eltörölte. A község 1906.

nyerte vissza régi Szék nevét (Lajtaszék).

Lajtaszentgyörgy, kisk. Sopron vm. kismar-
toni j.-ban, a Lajta-hegység tövében, (i9io) 1235
német lak., postahivatallal ; u. t. Kismarton. A
csúcsíves templom közelében van az ú. n. Attila-

kút, Attilius római sírkövével.

Lajtaszentmiklós (NeudörH), nagyk. Sopi-on

vmegye nagymartom j.-ban, a Lajta partján, (i9io)

2460német és magyar lak. ; van pamutszövgyára,
zsinór- és paszománygyái'a, konzervgyára, gyufa-
és fügekávégyára, vasúti állomása, posta- & táT-

iróhivatala, telefonállomása. A község a Ro-
zália-hegység tövében fekszik, szép fenyveserdk
mellett.

Lajtaújfala (Neufeld), nagyk. Sopron vm. kis-

martoni j.-ban, a Lajta mellett, (1910) 2867 (1880.

csak 838), túlnyomóan német, továbbá magyar,
cseh és morva lak. ; van vasüti állomása, posta-

és tiiviróhivatala, telefonállomása. Gyora fejl-
dését ipari vállalatainak köszöni. Itt van az els
magyar jutafonó- és szövgyár rt. nagy juta-

fonó- és szövgyára, Magyarország els és log-

jelentékenyebb ilynem ipartelepe, mely átlag
1300 munkással dolgozik, továbbá vegyi ter-

mék- és gyufagyár, vegyészeti gyár, gyutaoá-
gyár. Lignitbányászata újabb idbon megsznt.

Lajtorja, 1. Létra.
Lak, kisk. Borsod vmegye edelónyi j.-ban. (1910)

785 magyar lak., postahivatal, u. t. Királykút.
Lak (lac), kelet-indiai pénzegység = 100.000

rúpia.

Lakács, kisk. Nyitra vmegye galgóczi j.-ban,

j

(1910) 1041 tót és magyar lak., postaügynöksóg,

I

u. t. Elecske.

Lakadalom, I. Lakodalom.
I Lakáj (franc, laquais) a. m. urasági inas.
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Lakárd (azeltt : Lakári), kisk. Ung vmegye
ungvAri j.-ban. (i9io) 1490 tót Ul, u. p. üngtar-

öo, n. t Unfp'ár.

Lakás, 1. Lakóház. — L. az skorban. Leg-

régebbiek régészeti szempontból tekintve a bar-

langlakások, melyek már a paleolit korban elöfor-

dalnak ; ezeknek maradványai az északamerikai

pneblo-indiánusok magas szákba vájt lakásai.

Nálunk a legújabb idókból is ismerünk ilyeneket.

mink voltak pl. a gellérthegyi és budafoki bar-

lan^akások. Néprajzi szempontból azonban még
a barlanglakásoknál is régebbieknek, a legsibb

L.-nak tekinthetk a faágak közt készített fészek-

lakások, minkrl a kinai smondák is tudnak. A
neolit-korból valók a cölöplakások (1. C<HöpépÜ-

menyek) s a földbe vájt putrik, mink nálunk

még ma is elfordulnak.

Lakásadó, a fog^'a^ztási adók egy neme, melyet
az évi lakbérnek, illetleg bérfizetés nélküli la-

kásoknál a lakás évi haszonértekének bizonyos

százalékában meghatározott összegben a ház

lakói tartoznak leróni. Hazánkban házbér-llllér

(1. o.) elnevezés alatt fordul el mint városi v.

községi adó. Mint állami adóbevétel elfordul

Franciaországban (contribution personelle-mobi-

liére), továbbá Angliában (inhabited house tax).

Belgiumban, Hollandiában és Oroszországban. A
Német birodalom államaiban és Ausztriában (Zins-

kreuzer) községi (városi) adóbevétel.

Lakásbejelentési kötelezettség. A rendri
híii..K.nr...íi intézménynek Budapest fvárosban

rétesérl szóló 1879. XXVIII. t.-c. köte-

:-tte a fváros küls és bels tertlletén

állandóan lakó vagy c^ak ideiglenesen tartóz-

kodó egyének lakóhelyéuek, illetleg tartózkodási

helyének bejelentését. B kötelezettség kiterjed

minden beköltözésre és kiköltözésre, a lakó és

tartózkodó hely minden változtatására. A beje-

lentést teljesíteni köteles : 1 . a háztulajdonos ön-

magára, a háztartásához tartozó személyekre,

mindazokra, akiket házába legalább 24 órára be-

fogad, bérlire és azokra nézve, akik a bérlvel
együtt be- vagy kiköltöznek ; 2. a bérl v. meg-
bízottja, illetleg a ház lakója a háztartásához

tartozó egyénekre nézve, ha azok nem vele egy-
idejleg költöztek be vagy ki s mindazokra vo-

natkozólag, akiket a lakásba legalább 24 órára

befogad. Továbbá: 3. a nyilvános intézetek

elöljárói ; 4. a vend^ogadóeok stb. ; 5. az iparo.s-

szállóhelyek kezeli ; 6. a letartóztatás! intézetek

felügyeli ; 7. a toloncüj^yet kezel rendri köze-

gek. A vendégfogadósok a beszállottakról nyil-

vántartási könyvet is kötelesek vezetni, amelyet
a rendrség bármikor megtekinthet A bejeten-

tée a i-endrségnél kapható bejelentési lapokkal

történik. A bejelentésnek a lakváltozástól rend-

szerint 24 óra alatt kell megtörténnie (li^ ^ l^t^-

változás a szabályszer költözködési negyedben
történt : 8 nap alatt). A szállodások kötelezhetk,
hogy vendégeik névjegyzékét naponként kétszer

nyújtsák be. A bejelentési ügy központi kezelé-

sére Budapesten az államrendrség keretében
bejelent hivatalt szerveztek. A L. elmulasz-
tása 100 K.-ig büntetend kihágás. A törvény
felhatalmazta a belügyminisztert, hogy a beje-

lentési kötelezettséget a törvényhatósági vagy

más népesebb Tárosokra eeetrl-esetre kiterjeszt-

hesse. Ez alapon a L. hazánknak legtöbb nagyobk
városálian hatályban van (i. Bejdent kivalal).

A külföldieknek a magyar korona országai torti-

létén lakhatásáról szóló 1903. V. t.-c. minden
esetben kötelezi a szállásadót vagy megbízottját,

hogy a nála bármily rövid idre meg.-^záilott kül-

földit községekben a jegyznél, a vároeokbaa
a rendrkapitányságnál vagy a bejelent hiva-

talnál 24 óra alatt bejelentse.

Lakásberendezés. L Lakásmvészei, Lakóház
Lakásberendezések búttoeitása, L Biztosítás-

Lakásbérlet, a bérleti szerzdésnek egy faja,

mely két irányban áll a közönséges bérleti szer-

zdéstl eltér szabályok alatt: 1. hogy a L.4
ügyek eldöntésénél a lakbérleti szabályok (L o4
irányadók ; 2. hogy lakás (valamint más helyi-

ség vagy terület) bérletének megszüntetésére (fel-

mondás, lakáskiürítés) különleges eljárási szabá-

lyok állanak fenn. L. Bérleti viszonyok meg-
szüntetése iránti per és Birói felmondás.

Lakásbiztosítás, 1. Biztosítás.

Lakásepidémia, 1. Lakásjárvány.
Lakásíelgyelet, azon hatósági intézkedések

ellenrzése és végrehajtása, melyek a lakások

egészségügyi követelményeire vonatkoznak. Az
els ily hivatalt Franciaországban létesítették

1850., azonban igazában Angliában fejlett kL
Itt az 1875 iki közegészségügyi törvény minden
városi köz^észségügyi hivatalt kötelez lakás-

felügyelk tartására, kik a lakások tisztaságát,

szárazságát stb. ellenrzik. A meg nem felel

lakásból a bérlt a háztulajdonos költsön ki-

lakoltathatják. Belgiumban és Franciaországban
a L.-et ílzetéstelen polgárok végzik, kik a városi

hatóságoknak csak javaslatot tehetnek, mel>'nek

elfogadása nem kötelez. Az Egyesült-Államok-
ban és Németországban nincs az egész biroda-

lomra vonatkozó törvényes L., csupán egyes ál-

lamokban. Budapesten az újonan szervezett XIV.
(szociálpolitikai) ügyosztály végzi a L.-et.

Lakáshiány. 1. Lakáskérdé.f.
Lakásjárrány, lakásepidémia vagy házi jár-

vány, a járványos betegségek fellépnek azon
alakja, amikor az csak egy lakásra vagy lakó-

házra vonatkozik. L. fleg ott szokott fellépni,

ahol sok ember van összezsúfolva. Máskor meg
a L. oka az, hogy bizonyos lakásokban egyes
fertz betegségek csirái hosszabb ideig virulens

állapotban manidnak meg s a beköltöz lakók
egymásután ugyanabban a betegségben beteg-

szenek meg. L. még Járvány.
Laká^og. 1. Laká.s'szolgaiom.

Lakáskérdés. Föltünésének idpontja a nagj
városok keletkezésének idejével esik egybe. (Már
Kóma is jól ismerte a mai értelemben vett L.-t)

Különösen fejleszti azonban élességét a gyáripar

föllendülése. Mint társadalmi ós törvényhozási

kérdés szinte kizárólag a szegényebb népesség

a monkáaság kérdése. Bár a L. így elssorban a
városi munkásságra vonatkozik, van mezgai-
dasági munkás-L. is

A gazdaságilag fejld városban ngyaoazoa
lakás ára egyre növekszik. Ennek o^ csakis

vagy az építkezés, ragy a telek drágtüása lehet

Az építkezés drágulását különösen a köretkezA
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tényezk mozdíthatják ol : kedveztlen hitel-

viszonyok, az építanyag és a munkabér drágu-

lása, túlságosan szigorú építkezési szabályren-

deletek és az építkezésre nyomasztóan nehezed
adók. Az építanyag árát nem ritkán kartellek

emelik. A munkabér növekvését a munka ha-

tályosságának még nagyobb növekvése ellen-

súlyozza. (Az építkezés nem azokban az or-

szágokban legdrágább, ahol a munkabér leg-

nagyobb, st ellenkezleg.) Nem ritka eset az,

hogy az építkezést a hatóság drágítja azzal,

hogy az olcsóbb épületanyagot és az alacsonyabb
építkezést, noha ezt sem az egészségügy, sem a
közbiztonság nem kívánja, korlátozza. Mlg azon-

ban az építkezés drágulásának okai sokfélék és

vitásak, a telekdrágulás szabályszer kísérjelen-

sége a városok gazdasági föllendülésének.

A L. abban a formában jelentkezik, hogy 1. a
lakásái'ak emelkednek és 2. hogy nincs elegend
lakás a népesség befogadására. Az elsnek oka
az, hogy a népesség, mely a város központjához
közel akar lakni, egyre n. A városba való törek-

vésnek oka ugyanaz, mint amely a központ felé

hajtja a népességet : közel lenni a munkapiachoz
és munkahelyhez. A központi fekvés különösen
kereskedelmi szempontból oly elnyt jelent és

oly áremelkedést okoz, hogy e helyeken a laká-

sokat egyre inkább kiszorítják az üzlethelyisé-

gek. E jelenség, melyet city-képzödésnek nevez-

Bek, pl. Londonban észlelhet, ahol az ü. n. City-

ben 1851-ben 14,580 ember lakott, 1881. pedig
csak 6493. Ezt láthatjuk Budapesten is, hol a Bel-

városban 1880-1910-ig 28,906-ról 25,268-ra ol-

vadt le a lakosság, holott minden más kerület-

ben rohamosan növekedett. A központ felé való

törekvésbl önként következik a közlekedés
óriási fontossága. Tévedés volna azonban azt kép-

zelni, mintha a közlekedés javlttísa és olcsóbbá

tétele egymagában megoldaná a L.-t. Ezt Qlasgow-
ban tapasztalták, hol a városi üzemben lev vil-

lamos díjtételeit nagy távolságoki-a annyira le-

szállították, hogy a közlekedés ára a városon
messze kívüles területre nem volt nagyobb,
mint kis távolságokra. Következménye pedig az
lett, hogy a távolabbi lakások ára annyival emel-
kedett, hogy ez teljesen paialízálta az olcsóbb

közlekedés elnyeit. Mlg a telekérték fönt jelzett

növekvése természetes gazdasági jelenség, van
oly értéknövekvés is, mely csakis telekspckulá-

eióra vezethet vissza. Kzzol úgy magánosok, mint
vállalatok foglalkoznak é.s noha minden tolek-

értéknövekv(á nem is magyarázható telekspeku-

lációnak, sok teleknek egy kézbe jutása nagyon
elmozdítja e növekvést. E spekuláció, moly ked-

vezbb konjunktúra reményébon hosszú idre
nagy területeket von el a közhasználattól, a vá-

rosok területi fejldését szabálytalanná teszi és

szétezórtabbá tévén a letelepülést, fölöslegaseu

növeli a rendrségi, vízvezetéki stb. és általában

az összes adminisztratív kiadásokat. Ami a laká-

sok számának olégtelonségét illeti, ennek magya-
rázatát részben az is adja, hogy a népesség be-

özönlése a városokba oly gyors menet volt,

hogy az építkezés nem tudott lépést tartani a
lakosság növekvi'vsével. A legnagyobb váro-

sokban lijabban általánosan konstatált jelenség.

hogy a népesség koncentrálódása mintha a múlt-
hoz képest la.ssabban haladna. Ennek oka az,

hogy a népesség a város határain kívül kényte-
len lakást keresni. Így a Budapesttel határos
községek lakosí^ága 1900 óta 138,159-röl 1910-ig
239,562-re emelkedett. E tíz év alatt pl. Rákos-
palota népes.'íégo II,742-rl 25, 135-re, Kispesté
pedig 9,777-rl B0,955re szökött. London és Ber-
lin környéke hasonló Irányzatot mutat. A L. álla-

potára nézve jellemz : 1. az egy házra es lakók
száma és 2. a szobák átlagos laícottsága. Ha Bu-
dapest lélekszámát a házak számához viszonyít-

juk, a következ táblázatot kapjuk

:

Ev

1880
1890
1900
1910

Lélekssám

370,767
506 S84
7SS,S58

880,371

liakóbázak
száma

10,291
12.277

15,108
16,431

Egy háar»
esik Ukó

36-1
41-2
48-5
63-5

Az egy házra es lakók száma szabályszeren
egyre növekszik.Más városoknál az egy házra es
lakók száma (1900 évi adatok) : Berlin O'l, Ham-
buig 23*3, München 28*9, Boroszló 40-7, Bécs
58-70. Prága 42-60, Paris 32*48; ellenben London
7-93, Liverpool 555, Mauchester 4*99, Birming-
ham 4-84, Sheffleld 4*8, Bristol bd, Brüsszel

897, Anvers 8"4, Bruges 504. Vagyis Európában
általános szokás a városokban, hogy egy épület-

ben több család lakik, Anglia és Belgium kivéte-

lével, hol a családi ház uralkodik. Egész Angliá-
ban csupán egy oly város van, hol átlag kettnél
több család jut egy házra. Ugyanígy van az
északamerikai Egyesült-Államokban; pl. Phila-

delphiában az átlagos lélekszám házanként 4-5.

A szobák átlagc>s lakottstiga Budapesten így
alakul

:

1880
1890
1900
IL'IO

Beltolek

2-91
2-56
2-55
2 M

Kültelek

8-63
2-70
2-72

385

Osszeflea

8-89
S-5«
2-57
8-67

Vagyis a lakásviszonyok a kültelkeken foko-

zatosan rosszabbodnak (V. ö. l^kler J. tíjiila,

A fváros népessége. 1914).

A L. megoldására ajánlott eszközök negatívok
ós iK)zitivek. Az elsó a nem kívánatos lakások
megszüntetésére és ilyenek épit^ósének megaka-
dályozására irtinyul, elssorban a lakásfelügye-

lot szervezése által. Ily hivatalt elször 1875.

létesítettek Angliában. A lakásfelügyelt sokat
tett a cottage-rendszer megszüntetésére, mely a
gyártelepek körül dívott és abban állt, hogy a
munkás kUlönlx^ni elbocsátás terhe alatt köteles

volt a munkáltató által építtetett házban (cottage)

lakni. A második eszköz az, hogy a hatóságok az
építkezés elmozdítása által igyekeznek a laká-

sok számát szaporítani, lí tevékenységet kifejt-

hetik : a munkások, a munkaadók, közhasznú v.

nyerészkedés céljából alakult társulatok (rész-

vénytársaságok v. szövetkezetek) és végül a ható-

ságok maguk. E tekintetben Budaiwst élénk to-

vokonységet fojt ki. iyi4-ben a fvárosnak 26
kislakásos U^rháza volt, összesen 2010 lakással

és 17 kislakásos tolepe 2806 laká.s.sal. k lakásin-
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ség enyhitótóre sxolgál az V. kor. Népháza és a VL
ker. NépesáUó. Bár eaek az intézmények óriási

áldozatot jelentettok, a L. Bndapeetm még min-
dig alig veezltett éleeaégéMl.

AMÉrfMK. B. Jl«rer, Die WokasasXnS*. B«rlia 190S—
ibOé ; Kkmteát, HAodback dea WofciiMgiwinuiu uaá der
'VokBKBgtfnffe, Jea* 1910; L. Pohto, Die WokaBBffafnge
-uuüuc Otechea) 1910 ; Perencii J., KScaégi laUtopoli-
-:.;• é« taUcflcyl Intésméiyek, Bnd«pe«t 1910.

Lakáa ki nem adh&tása elleni biitositás, I.

Biztosítás.

Lakásmüvészet (ném. Baumkunst}, a XJX.
/. végéu kt»lotkezett szó, amely régen ismert fo-

galmat jelent. Értjük ez alatt a lakás mvészi bo-

rondezéeét, amely a régi stílusok korában a
le«rktllönbözóbb mesteremberek közremködéee
ecetén is harmonikus képet mutatott, mert a mee-
teremberek is egyazon mvészi szellem hatása

alatt doL'oztak. A gyári ipar s a megváltozott

8ZociáU:< viszony(^ a XIX. 8z.-ban a mesterembe-

rekbl kiölték a mvészi Ízlést, megbontották a
mvészet és iparmvészet között a kapcsolatot.

Akik a lakásukban mvészi harmóniát kerestek,

V "^'' -»gi bútorok és intérieurtik v. ilyenek

4< megszerzésével ig>-ekeztek erre szert

téneimi stílusok divatja szinte félszá-

•r. Anjrlia hatáí^ alatt a XIX. sz. utolsó

... :. ^L'Mlódött a mozgalom, amely a modem
k.nyelinot a mvészi ízléssel összeegyeztetve a
II. ki értvleniben vett L. fölkarolására vezetett.

voltaképeni mesterei a tervezk, akik
vire a mvészek sorából kerülnek ki: az

.sra, kái-pitotira stb.-re csak a berendezés

kai kivitele hárul. A L. legismertebb mo-
•roi a belga H. van de V^elde, a német
rnerschniid. Pánkok, Olbrich, a magyar

ilurti l'al, Toroczkai Vigand, Kós stb. L. Bútor.
Lakáspénz v. lakpénz, 1. Állami alkalmazót-

'k iUetméniiei.

Lakásszolgalom (lat hahUatio)^s^ei v. lakás-

;sználat (usus), ha abban áll, hogy a jogosult a
licást saját szükségletére használhatja, v. lakás-

fi.kszonélvezet (ususfructus), ha a jogoeult a la-

k:u>it az állag kimélete mellett korlátlantü, tehát

bérbeadás útján i.s élvezheti.

Lakásozsora a lakáshiánynak kihasználása,

különösen a szegényebb lakossággal szemben, a
h;izbér szertelen föksigázására. L. Lakáskér-
(lés és Munkáslakások.

Lakat, 1. Zár.
Lakatfü v. ivrfü (oflr.), magyar mesés növény

;

ha az ember kezében tartja, az ajtó zárja elótte

kin>ilik, sót az ajt<'>ról minden vasszerszám lehull.

£z a fú a magyar felvidék nyelvében a Chelido-

nütm (1. o.). V. ö. Ipolyi, Magjar Mythologia.

Lakatos ée lakatosmunka, 1. Yasmüvesség.
Lakatos, 1. Artúr, feetö és iparmúvéezeti ter-

vrzó, szül. Bécsben 1880 márc. 15. MflTéaseti ta-

nulmányait a budapesti Képzömflvéezeti Fisko-
lán, aztán Münchenben Hollósynál, végül Paris-

ban végezte. Már korán foglalkozott behatóan
lakásberendezési tervezéssel s különösen bútor-

és textílmunkákkal tnt ki Parisban, Milanóban
és itthon. K munkássága révén tanára lett a
kassai javítóintézet iparraüv(>szeti mhelyének s

moet tanára a budapesti iparrajziskolának. Na-
^obb berendezési mimkái közUl való a boda-

peeti papnövelde-utcai iskola és a rózaab^yi vas-

úti állomás bútorzata.

2. L. Feienc Ottó, a konventuális magyar mi-

uoritarond fónöke. egj'házi író, szül. 1865 ápr. 6.

Pappá szentelték 1888 jtin. 26. Fógimnáziuml
hittanár volt Nagybányán. 1907 szept. 1. a rend

tagjai tartományfnökké választották. Mint ilyen,

a rend tulajdonába átvette és fginmáziummá
fejlesztette a szilág>'somlyól gimnáziumot, ój

gimnáziumokat alapított Nyírbátorban ós Gö-
dölln, a rend lcsei és miskolczi házaiban pedig

középiskolai tanulók részére új és modem flnevel

intézetet létesített. Megírta a Nagybányai jóté-

kony nöegycsületnok és a Nagj'báuyai muzeum-
egj'esületnek történetét. Nagyobb mve : Szent-

beszédek (exhortatiók) a tanév minden vasáraap-

jára (1895).

3. L. Károly (csikszentsimonyi és emyesi),

magyar ornitológus és vadászati író, szül. Gyr-
ben 1853 júl. 23., megh. Budapesten 1914 ápr.

l. Fóleg a vízi és ragadozó madarak életmódjá-

nak tanulmányozásával foglalkozott. Nagyobb
mvei: Magyarország nappali orvmadarax
(.^zeged 1882) ; Vadásmti és madarászati enUé-

ktimboi (u. o. 1891); Természeti és vadászképek
(u. o. 1897) : Vadászhit (A magyar vadászbabo-

nák és hiedelmek kultusza, u. o. 1897) ; A csá-

szármadár és vadászata (u. o. 1899) ; A vadász-

mesterség könyve (u. o. 1903) ; Az erdei szalonka

és vadiiszaia (u. o. 1904) ; Magyarország orv-

madárfaunája. Xavpali és éjjeli ragadozók
(Budíipest— Szeged 1910). Lendl Adolffal szerkesz-

tette a Természet c. folyóirat hat évfolyamát.

4. L. László, író és hírlapíró, szüL Budapesten

1882 júl. 17. Iskolái elvégzése óta állandóan a
hirlapíiúi pályán mködik ; elbb a Pesti Hírlap-

nak, majd a Magyar Nemzetnek, 1907 óta a Pesti

Napiónak bebuunkatársa, közben fél évig szer-

kesztette a Világ p. napilapot. Fiatalkorában tett

szépirodalmi kísérleteit egy idre abbahagyta tör-

ténelmi és szociológiai tanulmányai kedvéért, de

az utóbbi években visszatért hozzájuk és foko-

zottabb bnzgalomnml ír prózai elbeszéléseket ós

regényeket. Köteteinek címe : Panoptikum (nj-

ságkrónikák, 1912) : A fraiuna meiiyasszony és

Mély húron (elbeszélések, 1913); Tavaszi já-

ték és Egy pesti leány története (regény, 1914);

A halhatatlan hercegn (elbeszélések, 1914).

Ferrero Róma nagysága és hanyatlása c. mvé'
nek els kötetét lefordította olaszból (1913).

ö. L. Ottó, minorita-rendi áldozópap, egyházi

üró, szül. Székesfehérvárt 1802 okt. 4., megh.
Aradon 1881 ang. 16. Gimnáziumi tanár volt Mis

kolezon. Nagybányán, késbb igazgató Aradon.

Hazafias érzelmei miatt a szabadságharc után

fogságot szenvedett. Majd kegyelmet njrert és

rövid ideig tartó hányattatás után ismét Aradra

került, mint gimnáziumi tanár ; késbb házfnök
lett ugjanott. Mvei: IJti naplóm Erdélyben

(18:^) CArad története (3 köt., 1881).

LalEatOBfalva (azeltt: Klocsk^alva), kiak.

Bereg vm. latorczai j.-ban, (i9io) 92 mtén lak.,

u. p. és u. t. Frigyesfalva.

Lakatosmunka, 1. Vasmüves.^.
Lakbér, l. lAtkberleti szabályok.

Lakbéradó, 1. Lakásadó.
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Lakbér-biztositás, 1. Biztosítás.

Lakbérlet, 1. Lakásbérlet és Lakbérleti sza-

bályok.
Lakbérleti szabályok. A törvényhatóságok ós

a rendezett tanácsú városok által szabályrende-

lettel megállapított L.-at, amennyiben azokat a

belügyi ós az igazságügyi miniszter jóváhagyták

és a hivatalos lapban közzétették, a lakbórleti

ügyek eldöntésénél a bíróságoknak alkalmazniok

kell (1881. LIX. t.-c. 93. §., 1912. LIV. t.-c. 102. §.).

A L. közül ki kell emelni különösen Budapest
székesfvárosnak 1909. évi lakbérleti szabály-

rendeletét, mely több célszer mtézkedéssel nyújt

oltalmat a bérlnek a kizsákmányolás ellen. A
L. általában csak kiegészít jellegek s a felek

azkUA eltéren is szerzdhetnek (a budapesti L.

egyes esetekben érvénytelennek mondják a sza-

bályrendelettel ellenkez megállapodást : 2., 24;.,

26., 39. §.). A bérleti szerzdés rendszerint nincs

formához kötve ; de a budapesti L. bizonyos ki-

kötések érvényességéhez írást kívánnak (2. §.). A
L. különbséget tesznek egyrésztéveslakások, más-
részt havi vagy hetibóres lakások között ; e kü-

lönbség fleg a felmondás szempontjából jelents,

A budapesti L. szerint, eltéren az általános ma-
gánjogtól, a felmondás nom merben egyoldalú

jogügylet, hanem ahhoz bizonyos fokig a másik
fél hozzájárulása is szükséges (.35. §.). Nevezete-

sen : 1. ha a másik fél kijelenti, hogy a felmon-

dást el nem fogadja, vagy 2. ha a felmondásra
egyáltalában nem nyilatkozik, vagy végül 3. ha
a felmondó fél a felmon lás elfogadásáról írásbeli

elismervényt kért és a má.sik azt megtagadja : a
felmondó félnek 8 nap alatt a felmondás érvé-

nyességének kimondása végett a bíróság eltt
keresetet kell indítania, különben a felmondás
hatályát veszti. A felmondást a budapesti L. oly

módon korlátozzák, hogy az els bérleti év letelte

eltti idre a bérbeadó fel nem mondhat, sem a
bért fel nem emelheti ; az els bérleti éven túl

történt béremelésnek pedig mindenkor az a ha-

tása, hogy a magasabb bér esedékességétl egy
éven belüli idre a bérbeadó nem mondhat fel

:

ez az oltalom azonban csak az éves lakásokra
szól (26. §.). Ha a lakásba beköltözött bérl a bér-

fizetéssel késedelmes, a bérbeadó nem mozdít-

hatja t ki önhatalmúan, csak rendkívüli fel-

mondási joga van (a bérnogyed els két hónap-
jában) a bérévnegyed végére, habár különben

V, év volna a felmondás ideje (budapesti L. 31. §.).

Ismerik a budapesti L. a rögtöni hatályú felmon-
dás intézményét Is ; így jelesül a bérl részérl a
bérlemény használatát kizáró vagy jelentékeny

mértékben korlátozó hiányok okából. A bérbeadó
törvényes zálogjoga alapján — szükség esetébon

rendri segítséggel — visszatarthatja a bérl in-

góságait bérkövetelésének biztosításáig, azon in-

gók kivételével, amelyek általában le nem fog-

lalhatók ; de ha a bérl vitássá teszi a bérköve-

telést és a bórbeadó azt 8 nap alatt nem érvé-

nyesíti : a visszatartási jog elenyészik (Budapesti
L. 22-23. §.).

Lakbérleti szerzdés, 1. Lakásbérlet.
Lakbérveszteség elleni biztosítás, 1. Bizto-

sítás.

Lakbitorlók (áiiat), I. Inqmlinae.

I^ake (ang., e^jtsd: lék) a. m. tó.

Lake-Charles (ejted: lék csarisz), Louisiana észak-

amerikai állam Cftlcasieu countyjának fvárosa,
(1910) 11,449 lak., fakereskedelemmel.
Lakedaimon (Lacedaemon), 1. Spárta.
Lakedivák a. m. Lakkadivúk (1. o.).

Lakemba, a Fidzsi-szigetek (1. o.) egyik sziget-

csoportja, a Vanua Levu-tól 250 km.-re. A L. 30
kra^, mellette az Oneata 7 km* terület.

Laké of the Wood, tó Kanadában, amelyik
kisebb tavak és vízfolyások révén a Fels-tóval
összeköttetésben van. Kb. 6000 km'.

Lake-rendszer, 1. Víz alatt járó naszád.
Ijake-school (ang., ejtsd: lék szkúi, a. m. tavi

iskola), Wordsworth, Coleridge és Southey angol

romantikus költök iskolájának elnevezése, mert
a cumberlandi és westmorelandi tavaknál laktak.

Kezdetben gúnyos elnevezés volt, amely ntóbb
általánossá lett. Az iskola egyes költit lakisták-

nak nevezték.

Laké Superior a. m. Fds-tó (l. o.).

Lakfalva, kisk. Sopron vm. soproni j.-ban,

(1910) 629 német, horvát és magyar lak. ; vasút-

állomás táviróhivatallal : Doborján-Lakfalva,
posta.

Lakhatási engedély, 1. Épüésrendészet.
Lakháza, kisk. Vas vm. muraszombati j.-ban,

(1910) 24B vond lak. ; ti. p. Péterhegy, u. t. Péter-

hegy-Tótkeresztúr.

Lakhely, 1. Lakóhely.
Lakhmidák, a Lakhm törzsbl származó arab

fejedelmi család, mely a 111. sz. második felétl

kezdve a perzsa nagykirály fönhatósága alatt a
mezopotámiai arabság fölött uralkodott és a bi-

zánci császárságtól függ ghasszanida arab feje-

delmekkel (1. Ghasszanidák) versenyzett. A L.

székhelye Hira városa volt ; udvarukban a költé-

szet nagy pártolásnak örvendett, az iszlám eltti

híres arab költk máig is fenmaradt dicsít köl-

teményeket intéztek az irányukban bkez feje-

delmekhez. A VI. sz.-ban a porzsák birodalmukba
kebelezték a L. országát. Utolsó fejodolmüket, V.

No'mánt, ki nem akarta magát a perzsák hatal-

mának alárendelni, 602 körül II. Khoszrav láb

alól eltette. A L. helyébe a perzsák helytartókat

neveztek ki, míg végül a moharamodán hódítás

területüket a khalifa birodalmába foglalta. V. ö.

Nöldeke, tíeschichto der Perser und Araber zur
Zeit der Sassaniden (Leiden 1879) ; Rothstein, Die
Dynastie der Lachmiden in Hira (Berlin 1899).

Lakhnau, brit-indiai város, 1. Lakno.
Lakhnanti, romváros Indiában, 1. Gaur.
LakboYsky-csavarok. A Lakhovsky-féle csa-

varral a vasúti talpfacsavarok tartó erejét igye-

keznek fokozni és állandóbbá tenni. A talpfa-

csavar részére elöfúrandó lyuk átmérjét na-

gyobbra készítik és a lyukba két félhongerbl álló

csavarmenetes vasbélést sülyesztenek, amelyeket
a talpfacsavar szétfeszítve szorossá tesz.

Lakisták, 1. Lake-school.
Lakits EeretiCy csillagász és író. szül. Pécsett

1859 fobr. 19. 1882—86-ig a kir. József-megye-
temen a geodézia tanársegédje. 1885-ben az akkor

életbe léptetett m. kü". postatakarékpénztárnál

számvizsgáló, majd számtanácsos, utóbb állam-

rasúti fellenr. 18íK) bon a .Magyar orvosok és
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terméewtTizsgálök vándorgyléseinek egyik köz-

ponti titkárává választották meg. Dolgozatai a
Mathem. és Fizikai Lapokban, a Term. Tud. Köz-
iünyben stb. jí^Ientcik moi:.

Lakk, lak-lak v. /(i/,w///c(porzsáal^, azansz-

kritnl láksá), tulajdon képen vöröe festékanyag,

melyet Indiálían a Ficus-féle fák gallyain élö ns-
tény tetvekböl (Coccus lacca) és az ez állatokon

kérget képz növényi nedvbl állítanak el. (L.Ft-

cus,B(bortetíi, Festéklakk, GummiUikkfák.) El-
állításának több módja van, ilyenek a Stephens-

f»>le, továbbá Henlay-féle szabadalmazott eljárás.

Az elbbi abból áll, hogy a rúdlakkot darabosia
t<)rik, ezóda-oldattal kifzik, a visszamaradt g>'an-

t.iból pedig a festéket vizben való ismételt fzés
utján választják ki ; az ig>' nyert súi-ú folyadékot

össxeöntik, timsóoldattal megtisztítják : a festék

agyaggal egyesülve, tehát L. alakjában válik

ki. A Henlay-féle eljárás szerint a darabos lakkot

zsákokba, belül üres vashasábok közé rakják, az
utóbbiakat gzzel meleíjítik, az íjry megolvadt
tömeget hidraulücus sajtóval kisajtolják ; a megol-
vadt gyanta, a sellakk, a zsák likacsain kicsurog,

a festék pedig a zsákban marad. Gyapjút, pamutot
és selymet festenek vele skarlát- és karmazsin-
vürü.^re. A mesterséges festanyagok versenye
mindjobban kiszorítja. A festmvészet csak úgy
használhatja, ha a gyantát borszeszben való tar-

tósabb fzés útján egészen megtisztítják. Az így
származó festéknek bécsi vörös y&gy ofoiheimi
vörös a neve és a karminlakkal majdnem veteke-

dik. A lakkfesték, noha nagy mennyiségben ke-

rül Indiából Angolországba, mégis olyan drága,
hogy csakis a festészetben használt festéket ké-

szítenek belle. L. még Lakkmüvek.
Lakkadirák (Lacradive Islands,LaksaDinpa

a. m. 100,000 sziget), szigetcsoport az Arab-tenger
DK.-i részében, 10 nagyobb szigetbl (1927 km*
területtel) és számos apróbb szigetbl áll. A L. ala-

csony atollok. Forrás rajtuk nem fakad, de kútjaik
számosak. A föld nem igen termékeny, csak a
kókuszpálmának jó. A lakosok mohammedánu-
sok, számok kb. 10,200.

Lakkbeiuán. 1. Benzin.
LakkMr. A L. gyártásához a legkülönbözbb

nyersbrök szolgálnak : ilyenek : ökörbr, te-

hén-, ló-, borjú-, Urkabör. E bröknek elkészí-
tésére, cserzésére és kikészítésére nagy elvigyá-
zatot és gondot fordítanak. A kellen cserzett és
a lakkosashoz elkészített brökre súrú lenolaj-

flmiszböl és koromból álló pépet kennek. Az így
kezelt bröket megszárítják. Ezt a két mveletet
-métlik és azután az alapot képez felületet hor-

sakóvel kisimítják. Erre a sima felületre rá-

kenik az elbb említett pépet, melyet azonban
kevés terpentinnel felhígítottak. Az újból meg-
szárított bröket már most ismét horzsolják s mi-
után körülbelül 120 cm* széles deszkára felsze-

gezték, a tulajdonképonilaklcal látják el, melyet az
elbbi pépbl, berlini kékbl, lenolajflmiszbl és
terp^itinolajból kevernek össze. Minél hígabb ez
a lakk, annál ruganyosabb és fényesebb felületet

alkot ugyan a brön, de annál gyakrabban kell a
lakkot is a brre felkenni. Minden kenést szárítás

követi. A szárító kamrák, illetleg az ezek he-
lyett hasmáit szárító kemencék teljesen pormen-

tesek legyenek. Ha a brök ezekbl a szárító be-

rendezésekbl kikerülnek, akkor klemezon ki-

terítik és iszapolt horzsaknek tlnom porával
behintve, nomezronggyal ledörzsölik. Erre a
célra gépeket is szerkesztettek. A ledörzsölt b-
röket lemossák, a deszkára felszegezik, lakkoz-
zák és kezdetben -40* R-nál, késbb 50*>-nál szá-

rítják. Ezt a mveletet szüksiég esetében ismétlik.

A kész lakkbröket a napon néhány órára kiterí-

tik, miáltal nagyobb fénj't nyernek. L. Lakkozás.
LakWák, l. Gummilakkfák.
Lakkmérgezés, a lakkmunkásoknál gyakori

megbetegedés, ami fleg a kézen, arcon megjelen
börgynladásban jelentkezik, néha láz és hasme-
nés kiséretél)en ; súlyos esetekben vesegyuladás
fejldik. Nem mindenki hajlamos reá. A ttinetek

2—10 nap alatt elmúlnak. Valoszinüleg azon is-

meretlenebb i2gató anyagok okozzak, amelyek a
lakk készítéséhez használt növényi kivonatokban,
gyantákban vannak.
Lakkmüvek, lakkból készült, illetleg lakkal

bevont használati és dísztárgyak. Ázsia népeinél,

különösen Japánban, Kínában és Perzsiában na-
gyon elterjedtek s újabban Európában is min-
denütt használat<»sak. Leghíresebbek és legszeb-

bek a japáni készítmények, jóllehet a lakk nem
japáni találmány. Kinából vitték be, hol már az
idszámításunk eltti századokban ismerték. A
japáni lakkmúvészet Ógata Kórinnal érte el

tetpontját a XVII. sz.-ban. Az els japáni lakk-

tárgyakat a portugálok és spanyolok hozták Euró-
pába. 1640-tl 1868-ig a hoUandusoké volt a ki-

zárólagos kiviteli jog.

A lakktárgyak vtoi rendesen fából készül, me-
lyet mearmunkálás eltt gondosan lesimítanak.

Ezután vászonnal vagy papírral és vízzel kavart
csirizbl, nyerslakkból és tégla- vagy okkerporból
álló anyaggal vonják be. Az utóbbit lassú egyen-
letes szárítás után kvel csiszolják le és iínom
lakkrétoggel vonják be többszörösen. Egyenlete-

sen kennek fel és külön-külön szántanak minden
réteget, fokozatosan kiliül párás levegben, hogy
a repedést<^l megóvják. Az utolsó réteg a fekete-

lakk, mely magnoliaszénnel és vízzel kapja az
utolsó simítást. Legjobbak azok a hikktárgyak,

melyek nedves helyen készültek, minden egjes
réteg gondos lemosásával és simításával. A lakk-

rétegek száma 3 és 18 közt váltakozik. Minél több
rétegben áll az anyag a tárgyon, annál nagyobb
értéket képvisel a m. Ezután következik a fes-

tés, arany, ezüst vag>' másszin csillogó lakkal.

A nyers lakkot a rhus vemicifera szolgáltatja,

melynek felvágott kérgébl szokott kicsorogni.

Friss állapotban szürkésfehér, súrú folyadék. A
napon megbarnul, illetleg megfeketedik. Kendn
átpréselve tisztítják, azután kiszárítják, külön-

böz festékekkel keverik és kámforral feleresztve

lesz újra folyékony. A flnom lakktárgyak gondos
rizetet igényelnek. Ijegnagyobb ellenségük a
száraz.-^. Puszta kézzel nem szabad ket érin-

teni. Selyembe burkolva és szekrénybe rejtve

szoktak állani. Mvészi diszltéstik a keletázsiai

festmvészet stílusának felel meg. Festésük
többnyire arany, de amellett más színek is hasz-

nálatosak. A díszít ábrázolások átlátszó lakkal

készülnek, melyre nedves állapotában hintík az
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arany- vagy eztistport. Ez utóbbit szárítás ós si-

mítás után ismét áttetsz lakkrétoggel vonják

be. Ujabb lakktárgyakon gyakori a domború dísz.

Ez kittbl készül, melyet a fenti eljárás szerint

aranyoznak. A lakktárgyak festését arany, ezüst,

elefántcsont, gyöngyház, ólom, korall, malachit

stb. berakással is élénkítik. Különösen szép mun-
kákat készített ily eljárás szerint Kórin. A fes-

tett lakktárgyakon kívül faragottak is szoktak

készülni. Az utóbbiak közt jellemzi a vörös, ú. n.

kamakura lakk. Kínában és különösen Japánban
a lakk használata rendkívül elterjedt, annyira,

hogy lakkal vonnak be mindenfajta eszközt, bú-

tort, faalkotmányt, épületrészt stb. A régi mvészi
kivitel lakktárgyak értéke igen nagy. Az európai

piacokat azonban többnyire csak selejtes kiviteli

cikkek szokták elárasztani.

Az indiai ós perzsa lalck anyaga gyanta. Díszí-

tését teljesen átlátszó, ú. n. gumrailakk borítja.

Ékítményeik túlnyomó részben növényiek ós szi-

gorúbban stilizáltak. Színezésük gazdagabb, mint
a keletázsiaiaké.Különösen szépek a kasmiri lakk-

tárgyak, melyek élénken emlékeztetnek a kasmir-
kendkre. Indiában és Perzsiában nem oly álta-

lános a lakk használata, mint Japánban és Kíná-
ban, Elállítása azonban itt is nagy tökéletessé-

get ér el, különösen Kasmírban.
Irodalom. Semper, Der Stil in den technischen nnd tektoni-

.schen KUnsten, Stuttpart 187G; Ráth György, Aziparmüvé-
saet kSnyve, II. köt, Budapest 1906; Reln. .Inpan, Leipzig
1886 ; Histoire de l'Art dn Japon, Paris lyOO ; Kmmel, Kunst-
pewerbe in Japán, Berlin 1910 ; Hart Notes on theHistory of

Lacquer (Transactions of the Japán Society), London 1893.

Lakkolit, hatalmas lencse-, kenyér- v. harang-
alakú eruptív tömeg, mely idsebb üledékes kzet-
rétegek közé van ágyalva. A L. olyformán kelet-

kezett, hogy az eruptív izzó magma nem ömlött
ki a föld színére, hanem a mélységben maradt ós

ott benyomult az üledékes kzetrétogek közé ós

megmerevedett. A L. a szomszédos mellékkzetet
többnyire ersen metamorfizálta. Suess butolit-ia

szintén olyan eruptív tömeget jelent, moly a föld

nagyobb mélységél)en merevedett meg. L. még
Kzet.
Lakkozás (fényezés, régi szóval gyantározá'í),

az a mívelet, amidn fát, fémet, brt, esetleg

szövetet is áttetsz vagy nem áttetsz ú. n. fény-

mázzal (lakkal) bevonunk egyrészt vétiés, más-
részt díszítés céljából. Megesik, hogy a fa vagy a
szövet fölületót L. eltt olajfestókkel vonjuk be,

alapozzuk. A L. anyagai lehetnek különböz fák-

ból származó gj'antaféléknek. esetleg ásványi
anyagnak (aszfalt) valamely többé vagy kevésbbé
illó vagy gyantásodé oldószerben (lenolaj, ter-

j)entinolaj stb.) való oldatai. Ma már mesterséges
gyártmányú anyagokból is készítenek (celluloid

stb.) lakkot. A lakkozásnál fontos a jó, simára való

alapozás. A lakkot flnom ecsetlel vagy vatta-

pamaccsal rakjuk föl óvatosan. Finom fölülctet

úgy kapunk, ha a lakkot többszörösen fölrakjuk

és közl)e csiszolunk. Vannak lakkok, amelyek
magasabb hmérséklet (kb. löO' C) mellett mog-
ömlenok. A L.-nak ez az eljárása fképen fém-
tárgyak Ij.-ánál talál alkalmazást. — A mrniete-
zéssel való L. lényege az, hogy folyadékokat 2—5
lógkör! levegnyomással a folyadók-elporlasztók
elvén Bzerkesített készülékek -segítségévei a

lakkozandó felületre ráfújnak. Ezt a készülé-

ket Amerikában börlakkozásra is használják, de
festésre és általában mindazokban az esetekben
alkalmazható, valahányszor felületeket folyós lak-

kal, festókoldatokkal és más eféle folyadékokkal
akarunk bevonni. L. még Lakkmüvek, Lakkbör.
Lakkozott agyagárúk, 1. Sziderolit-árük ós

Agyagipar.
Lakk-pajzstetü (áiiat), 1, Pajzstetvek.

Lakkporcellán, lakkfestékkel díszített japáni

porcellán. L. Szuleroltí-ánik.

Lak-lak, 1. Lakk-
Lakmározás, 1. Lakolnák.
Lakmon, máskép Lakmos is, a Pindus hegy-

ség egyik 2200 m. magas részének ógörög neve.

Ma Zygos.
Lakínosz (lacmus, lacca mmci), kék festék,

amelyet apró kockák alakjában árusítanak. A L.-t

fképen Hollandiában gyártják különféle zuz-

mókból (Roccella-, Locanora- és Variolaria-félék-

bl), amelyeket megrölve kálíumkarbonáttal és

buggyal V. ammoniumkarbonáttal keverve né-

hány hétig magukra hagynak. Ilyenkor erjedés

áll be és a keverék sötétkék színvé válik. E
pépet kréta- v. gipszporral tósztaszer tömeggé
gyúrják, amelyet apró kockákká alakítanak és

ezeket megszárítják. A L.-kockákat vízzel le-

öntve, sötétkék oldatot kapunk, a nem oldód6

kréta és gipsz leülepedik. A L. tulajdonkópeni

festanyaga a L.-sav, sárgásvörös szín, sói

azonban sötétkék színek. A kék L. a L.-sav sója,

savtól megvörösödik, mert vörös L.-sav keletke-

zik ; a vörös L.-savoldat pedig lúgtól L.-savas s6
keletkezése folytán megkékiil. Ezen alapszik a
L.-nak mint kémlszemek alkalmazása az ana-

litikai kémiában. Ilyen kémlszer a L.-oldat v.

L.-ünkfura és a vele megfestett papiros, az ú. n.

L.yapiros (kék ós vörös). L. még Festéknövények.
Lakmnszfü (nör.) a. m. Chrozophora tincto-

rla (l. 0.).

Lakmnszpapiros, l. Laknuisz.
Lakmusztinktura, 1. Lakmusz.
Lakmusz-zozmó (Ochroleckia Mass., növ.), kó-

rogtelep zuzmó, a Lecanora rokona. Az 0. tar-

tarea (L.) Mass. telepe szemcsés, szemölcsös v.

röges, fehér v. szürkezöld. Kövön, sziklán, földön,

fán, Idvált Európa északi részén terem. Belle s

néhány más Locanorából, melyet Svédországból
mint egész hajórakományt szállítanak (svéd

moha, helyesen zuzmó), Hollandiában és Angol-

országban apcrsio-% V. piros indigófestéket készí-

tik, mellyel a gyapjút meg a soljnnet festik. Kék
lakmusz is készül belle. A^ O.ürtrfZ/ti-ból Fran-
ciaországban piros festéket (földi orseille, parello

V. auvergnei orseille) csinálnak. L.-nak még a

Roi'cellát is nevezik.

Lakner Kristóf, soproni polgármester és író,

szül. Sopronban 1571.. megh. 1631. Jogot végzett

és utazás közl)en Klagenfurtban került Ferdi-

nánd fherceg (a késbbi császár és király) kör-

nyezetébe, aki nagyon megszerette és késbb ta-

nácsosává tette. Hosszú ideig Sopron város pol-

gármestei"e volt. Végrendeletében eziistkészletót

a királyra hagyta, azonfelül pedig 100,000 frt.-

nyi alapítványt tett özvegyek és árvák számára.

L. közjogi és történeti munkákat is írt, így a
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magyar saent koronáról (Coronae Hnngariae de-

floriptio, IGl). Sopron városáról (Salioetom Sem-
proniense, 1626).

Lakno (Lucknotc, JMkhnau), az ugyanily
nevú brit'indlaí diviziónak (31,182 km*, (lOti)

íMM ,:^>il lak.) fvárosa a Gumtinak, a Gangesz
inoiltkl 'ivójának míudkót partján, több vasúti

vonal találkozásánál, termékeny vidéken, (i9ii)

209,798 lakossal, jelentékeny muszlim^zövóssel,

ékBjer-, arany- és ozüstbrokát-készitéesel, bár-

sonysiövéssel, élénk kereskedéesel ; a hindu mú-
véezet ée tudományoeság fhelye. A régi város-

rész konyhókból és szúk utcákból áll. A Gumti
mentén elházódó új város azonban palotákban

bvelkedik. L.-t egy igen régi városnak. Laki^man-

pomak helyén Akbar korában, a XVI. sz.-ban

alapították és a XIX. sz.-ban Dt'lhivel verseny-

zett. A szipoj-Iózadás alatt igen sokat szenvedett.

18Ö7 jún. 30. itt a fölkelk ostrom alá fogták az
angolokat, akik nov. 22. kénytelenek voltak a
várost elhagyni és csak 18ö8 márc. 19. tndták

újra visszafoglalni.

Lakócsa, kisk. Somogy vm. barcsi j.-ban, (i»io)

1303 horvát és magyar lak.
;
posta- és táviró-

hivatal.

Lakócza, a Bereczki-hegység legmagasabb
csúcsa (1778 m). Háromszék vm K.-i határán.

LakodaJmaa tánc, népies magyar tánc, mely
a múlt század közepéig úri házaloiál is divott el-

jegyzésbe és esküvk alkalmával. Rövid lassú
utíija. hosszabb rondószerü früis következett,

melyben a fótémát 8—16 ütem refrén követte.

A rondó fötémáját elbb a vlegény a meny-
asszonnyal járta, majd a vfélyek és nyoszolyó-

lányok lejtették mindenféle változatban, ez volt

az ifjak tánca : azután az ifjú pár szülei táncol-

tak egy-egy refrént, ez volt az öregek tánca.

Ijavotta, Rusioflka és Riszner írták a legszebb

L.-okat
Lakodalmi mondókák v. vófHyversek. Lako-

dalmakon az egyik vfély kötelessége, hogy a

lánykiadás, a nászlakoma s az egész egybekelés

fbb jelenetei alatt a szerepl személyek nev&>en
V. ásókhoz intézve verses mondókáklMui méltassa

as egyes mozzanatok jelentségét. A népköltési

in-üjt<^mfnypkbon és folyóiratokban (.Magyar

Nyoivui , hthn )graphia) közölt ily mondókák arra

vallanak, hogy nem népköltési termékek, hanem
tudákos csinálmányok, amik a mesterembereéhek
révén külföldrl kerültek be hozzánk : eleinte le-

fordíttatták, késbb ezek mintájára valami írás-

tudó embernél (kántortanítóknál) megrendelték.
Lakodalmi szokások, a házasságkötéssel járó

íxnnepélyek alkalmával szokásos hagyományos
cselekmények, melyek rendesen valamely régebbi

állapotnak immár többnjrire csak jelképes és ke-

véaa6 értett, st félreértett maradványai, si há-
zasságkötési formák (lányrablás, növásárlás) el-

raosíídott emlékei, eredeti vallási képzeteióiek
néphiedelemmé ós babonává halványult utóképei.

Lakodalom. 1 . L^ lagzi, a házasság,menyegz al-

kalmából szokásos ünnepélyes ée szertartásos ven-
dégség, azaz bség és lakoma, melyet az ország
különböz vidékein külön-külön sajátságos szer-

tartások, tréfák, táncok, játékok fAereznek. La-
kozás. folytatólagos vendégeskedés, különösen ha

egy társaság házról-házra járva, tehát mintegj
házalva ad lakomát így házalnak az ú. n. tyúkver
legények az esküv utáni napon, zeneszóval sorra

járva a náazvendégek lakásait és mindenütt lak-

mározva. Ilyenek voltak a magyar mesteremberek
farsangkor tartott mulatozásai, mikor a céhládát

ünnepélyesen házról-házra hordva lakomáztak.

A különféle népek lakodalmi szertartásaiban sok
skori hagyomány maradt fenn, különösen a n-
rablás és növásárlás idejébl. V. ö. Badvánszky,
Lakadalmak a XVI. és XVII. sz.-ban (Századok

1883. óvf.) ; Wood, The wedding-day in all ages

and countries (I-'Ondon 1869, 2 köt.).

2. L., a könyvnyomdászatban így nevezik a
szed által tévedésbl duplán szedett szavakat v.

sorokat.

Lakóház (1. a képtneUékletet), egy vagy több

család részére épített otthon. Az sember torlang-

lakásától napjainkig óriási fejldésen ment ke-

resztül 8 ennek ismerete az emberiség mveldé-
sének történetét tárja elénk. A L. kifejldésére a
különféle fajú népek életmódja, igénye, szokása

és az éghajlat volt befolyással.

A kinai L. fából készült s elrendezése sidk
óta ^ig változott L.-uk egy nagy közös vagy
fogadótermet egy kisebb dolgozó szobát és egy
hálószobát foglal magában. Konyha és szolga-

személyzet hátul talál helyet, utcára néz nyila-

sai csakis a holtnak vannak. Az emelet a ni lak-

osztályok céljainak szolgál. A tetzetet rendszerint

bambusznádból készítikokét végén felhajló gerinc-

cel. A díszítést fanta.sztikus fafaragványok, sár-

kányok, virágok alkotják.

Az egyiptomi L. csak nagy városokban ért el

két emeletnél nagyobb magasságot A tulajdon-

kópeni lakás az emeletet foglalta el, míg a föld-

szintet raktárak és szolgalakások számára hasz-

nálták fel. Az épületek anyaga fa és tégla. A tetk
helyét terraszok pótolták. A nk lakosztályai a
legfelsbb emeletet foglalták el s az utcára néz-

tek ; kis ablakaikat ráo»al és színes üveggel lát-

ták el.

Perzsiában, valamint Ázsia legtöbb népénél

csupán az elkelk laktak rendesen megépített

házakban, míg a köznép nyomorúságos viskók-

ban tengdött A L. két teljesen elkülönített részbl

állott melyeknek egyike a házigazdának, máslka
az o-sszonyoknak és a családtagoknak szolgált

tartózkodóhelyül.

Az indiai L. középs nagy termét négy kisebb

nyilt csarnok övezte, amelyek a négy ^táj Irá-

nyában helyezkedtek el, úgy, hogy egyikük felé

níindon idöl)on hs leveg áramlott. A pinceb^yl-

ségek szintén menedékhelyül szolgáltak a nappl
nagy meleg elöl, míg éjente a fels terraszon

tartózkodtak.

Az ó-görög h. ni és férfl-helyiaégei ugyancsak

el voltak különítve. Homeros idejében a férfl-laké-

szobák (andronitis) a földszintet a ni szobák ai

emeletet foglalták el. Késbb mindkettt a föld-

szintre helyezték, nagy kényelemmel berendezett

fürdszobák által választva el egymástól. Az
udvar közepén rendszerint Zetts oltára állott Az
udvar eltt voltak az utcára néz üzlethelyiségek.

A görög L. csarnokait oikaaBztikus festmények-

kel (1. EnkoMUíika), festett, aranyozott és fara-
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gott famennyezetekkel, bronz-triposzokkal díszí-

tették.

A római L. típusa nagyon eltért a görögétl,

már azért is, mert a féríi- és ni lakosztályok el-

különítését a rómaiak nem ismerték. A gazdagok
L.-ainál a helyiségek két udvar körül csoporto-

sultak. Az els udvar az átrium (1. o.). A máso-
dik udvar a perisztilium és szomszédos helyisé-

gei az intim családi élet otthonai voltak. A római
Ii.-ról biztos tudomásaink csakis Pompeji és Her-

eulanum ásatásai óta vannak, e maradványok
azonban kivétel nélkül az els római császárság

idjébl származnak. A lakószobákat egyszerség
jellemzi, világosságot kicsiny ablakokon keresztül

nyertek. A rómaiaknak voltak már bérházaik

is, amelyeket, a családi L.-tól (domus) eltéren,

insulae névvel jelöltek és amelyek a feljegyzések

szerint hét emelet magasságát is elérték.

A román L. eleinte nagyjában megtartotta a
fómai L. diszpozícióját, de késbb a L. utca felli

része mindinkább nyert jelentség dolgában. A kö-

zépkori L. földszinten lév utcai szobájában tar-

tózkodott a család. E szobába rendszerint feljáró

lépcsk vezettek az utcáról. A szoba mögött volt

az étkez v. konyha és a keskeny csigalépcs. A
hátsó helyiségeketbels udvar világította, amelyre
gyakran több L. udvari helyiségei nyíltak. A gó-

tikus stílirány keletkezésével egyidejleg (a XII.

sz. második felében) a kereskedk L.-ának föld-

szinti szobája helyét a bolt foglalja el, amelyet elöl

az utcára, hátul pedig az udvarra néz ablakok vi-

lágítanak meg. A L. elrendezése csaknem egész
Közép-Európában kisebb eltérésekkel egyforma
volt. A keskenyméret L.-ak alaprajz-tipusa, ame-
lyen a renaissance építészeti formái sem változ-

tattak lényegesen, nálunk is feltalálható némi
változtatással. Különösen a Szeposségben maradt
fenn néhány jellegzetes példa, melyek küls meg-
jelenés dolgában magyar kiílönlegességek. Bel-

giumban és Hollandiában a mai napig fentar-

totta magát a középkori L.-ak keskeny méret
elrendezése. Az ily házak egyetlen család lakó-

helyiségeit foglalják magukban és rendszerint
mély telken állanak.

Olaszország L.-elrendezése mindvégig a római
L. rendszeréhez való ragaszkodás jellegét viseli.

Különösen látjuk ezt a renaissance L. nagyszámú
példáin. Reánk nézve különösen a genovai L.-nak
van nagyobb jelentsége, amennyiben fvárosunk
számos L.-a kétségtelen jeleit mutatja a geno-
vai minta hatásának. A fels emeletekre tágas
kétkarú boltozott lépcsk vezetnek. Különösen
jellemzi a genovai L.-at a lépcsknek ós a toscanai

oszlop-állásoknak szép hatású, pazar elrendezése.

A firenzei nagy palazzóknál, úgyszintén a wiía-
noi, veronai és genovai L.-nál az arkád-udvar
egyaránt -nagy szerepet játszik.

Angolországhan a L. teljesen önálló irányban
fejldött. Már a XII. sz.-ban megvolt az angol
L. tipikus Jiall-ja, nagy terme, mely valamennyi
emeletsor magaaságát elfoglalta és amelyet fa-

mennyezettel, utóbb karzatokkal láttak el. Ablak-
fülkéibo üléseket helyeztek, belsejében falópcsk
kötötték össze az eraeletsorokat. Késbb a Xlll.
és XIV. sz.-ban várszerüen képezték ki az angol
L.-at, tornyokkal, árkokkal, felvonó hidakkal lát-

ták el. A középkori karakter dominált az angol
L.-ban csaknem napjainkig. A szabadon álló L.

alapalakjának szabálytalansága feltn. Minde-
nütt ki-beszögellósek, a helyiségek mintegy rend-

szertelenül látszanak egymás mellé sorakoziü, be-

ható megszemlélés után azonban látjuk, hogy az
elrendezésben a legjózanabb életfelfogás nyilat-

kozik meg ; a helyiségek egymásutánja a leg-

messzebb men kényelemszeretet igényeinek tel-

jesen megfelel. Az összes lakószobák a hall köriU

csoportosulnak ; jellemz az a csaknem aggodal-
mas gond, amellyel a szolgálati helyiségeket é.**

a konyhát a lakószobáktól elválasztják. Újabban
e helyiségeket külön épületekbe is szokás beosz-

tani és födött folyosó által kötik össze a L.-zal.

A német L. a középkori nagy városok keletke-

zésével nyeri a gótikus L. jellegét. Alaprajza
nagyjában megegyezik a franciáéval. A tetk
rendszerint igen meredeken emelkednek, az orom-
zat igen gyakran ismétldik. Sok helyütt kiváló
szerepet játszik a fa mint építanyag. Késbb
szabadon álló német L. -aknái eltérbe lép az an-

gol hall-nak megfelel lépcscsamok (Diele), ame-
lyet nappali tartózkodásra használtak és hasz-

nálnak manapság is.

Franciaországban a gazdag polgárok L.-át a

XVII. sz. óta gyakran építik két udvarral, a szol-

gálati és a díszudvarral (basse cour és cour d'hon-

neur). A kandallókat gyakran támasztják az épü-

let küls határfalaihoz, miáltal a kémények nem
metszik át a tetszerkezetet (mint nálunk), hanem
rendszerint oromfalakkal szabadon emelkednek a

tetzet fölé.

A nagyvárosok drágasága és azzal szemben
lakosságának kevésbbé vagyonos volta követ-

keztében keletkeztek a modern bérházak, ame-
lyeknek általános elrendezése nagyjában meg-
egyezik az egész kontinensen, csupán egyes kisebb

jelentség helyi sajátosság okoz némi eltérése-

Icet. Általában Paris, London, Berlin, de még Bécs
bérházainál is szabály, hogy minden lakásnak
külön-külön, vagy legföljebb 2—3 lakás csoport-

jának leg>'en saját feljáró lépcsje. Másként ala-

kultak a bérház-viszonyok Budapesten, ahol a

mjilt folyosó képez különlegességet. A múlt szá-

zad els felébon, amidn a fváros utcái még igen

szkek ós egészségtelenek, a telkek pedig arány-
lag olcsók voltak, szokatlanul nag>', levegs udva-
rokkal látták el a bérházakat. Mai nap is láthatók

ily ó-divatú házak, melyeknek udvarait valóságos
raktárakul használták a kereskedk. A város fej-

ldésével 8 a telkek drágulásával egyidejleg a
nagy udvarok mindinkább ritkulnak, a bérház-

építkezésbon követik a genovai palazzók min-
táját. Csakis a nyilt folyosó, melynek útján

valamennyi lakás megközelíthet, marad meg
továbbra is. A flépcsn kívül még csak egyetlen

melléklépcst készítenek a nagyobb házakban is.

A nyilt folyosó az udvart három oldalról szokta

környezni, míg a negyedik (utcai) rósz fell is

mét a genovai mintáról vett arkádfolyosó zárja

le az udvart. Az elszobák egy vag>' két utcai

szobába nyílnak, míg a Németországban dívó

olrondezés, mely szerint az elszoba homályos
folyosó által kiegé-szítve minden lakóhelyiségbe

nyílik, a ritka-ságok közé tartozik. A fvárosi ber-
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házak épitó stílusában az emiitett genovai, to-

vábbá az ú. n. bécsi és a német renaissance izlés

tükrözdik vissza.

A mag^'ar fváros L.-aiban nem találunk

semmiféle nemzeti vonást, de igenis a vidéki gaz-

dák L.-aiban. külünöíM>n pedig az ú. n. székely

hádnin. Utóbbit fleg a nyitott tornác jellonuci,

melyhez ha^ionlú elrendezés egész Európában nln-

oaen. Kredetiiog tisztán fából építették a székely

házat de a szászok pi'ldája a kházat is gyakorivá
tette. Alaprajza ho8.^zukás, derékszög négyszög,

melynek keskeny oldala az utca vonalában fek-

szik. A gerendafalat sármi vagy vakolattal

tapaszok be. Az utca fell kis elkert, az ud-

% ar költésén pedig a rendkivUl jellegzetes szé-

kely kapu csaknem kivétel nélkül megvan. A
háznak udvar felli hosszoldalán 1'20— 1 öO m.
floéles tornác van, melyet a nagy tet eresze

átfOd és amelynek különös díszét az egy ge-

rendából szépen faragott karcsú faoszlopok al-

kotják. A tornác elkert felli részét kivágott

deaikaráccsal zárják el. miáltal az eresz elzárt

és m^is szells elcsarnokká válik. Ide nyíl-

nak a szobák és a kamra ajtai. A székely háznak
keletieredete kétségtelen. Perzsiában manapság is

látíiató oly eresz, melyet ell két oszlop tagol há-

rom réözre, csakúgy, mint némely székely kház-
nál. A székely ház alaprajzi elrendezése csaknem
az egész ország magyar L.-aiban fellelhet. A szé-

kely ház bels beosztására nézve jellemz az elre-

kesztett hálófülke, melyet két méteres, ajtó nél-

küli nyilas köt össze a szobával. A fülkével szem-
ben szokott lenni a cserépkályha, melynek tüzel-
jén «korlátfa» van az üst \&gy bogrács tz fölé

füegeszthetése céljából. A meste^ierenda alatt

lév kancsós togaak Európa sok országában ho-

nosak és talán svájci eredetek. A festett virágos

fabútor Ázsiából származott hozzánk. A cmngó
házakon az egéez falat minteg>' két méter magas-
ságban festett virágos faburkolattal látják el, úgy
hogy a meszelésnek alig egy harmada látszik ki.

A felsorolt L.-aktól merben elütnek az ame-
rikai L.-ak. Itt röviden négy L.-tipusról emlékez-

hetünk meg, ú. m. 1. a/aAd2r(frame). melyet a leg-

nagyobb könnyedséggel állítanak el egymáshoz
szegezett gerendákbóL Gyakran megesik, hogy
elszállítják hengeresgerendák gurítása által^yik
helyrl a másikra. 2. Qeaáagok családháza (apart-

ment house), kbl készül, pincéje nincsen, magas
földszintjén lev lakóhelyiségeibe — els sorban

az angol L.-tól kölcsönzött hall-ba ~ küls szabad

lépcs vezet. A kényelemnek csaknem rafflnált

eszközökkel szolgál. Jellemz a padlástér kihasz-

nálása, amennyiben itt tágas, levegs játszó-

termet létesítenek a gyermekek szíimiára. 3. A
borház (tenement house) rendesen 3—4, st 5—6
emelet magasságot ér el. Gyakran 20—30 család

összeáll és egjütt, közös pénzen építtet bérházat,

amelyben mindeíryiknek jut lakása: ily módon
tetemesen olcsóbban jutnak lakáshoz, (központi)

ftéshez, villamos vihigitáshoz egyaránt. Ha bér-

lik a lakásokat, a háziúr betudja a lakbérbe a f-
tést, sokszor a világítást is. 4. Felhkarcoló (l o.).

V. ö. Huszka^h, X székely ház (Budapest 1894):

Tank Sámuel, A L. tervezése és építése (n. o.

1894—19aS) ; Keil, Újkori üzleti és L.-ak. Gytlj-

Rrtvi Sofí Lufhoma. XII. köt.

temény kozbeépített lakó- és üzletházak terveirl,

mindennem stílusban (u. o. 1900) ; Kertész K. Ró-
bert és Siáb Gyula, A magyar parasztház (1908)

;

Planat, Encyoloi)édie de larchitecture (Paris).

Lakóhely (lat. domicilium), az a hely, amelyen
valaki az állandó ottmaradás szándékával letelep-

szik. A perjogban a L. a birói illetékesség meg-
alapítására szolgál : a polgári porben az alperes-

nek, a büntet perben a vádlottnak a L.-e. A L. sze-

rinti illetékesség (fórum domicilii) a polgári per-

ben szabály, a büntet perben, ahol els .sorban

a bncselekmény elkövetésének helye (fórum de-

licti commi-ssi) irányadó, kivétel. A L.-nek számos
jogi hatása van : a kötelezettségek teljesítésére

nézve, a nemzetközi magánjogban stb.

Lakok, Orosz-DagesztAnban, Kurmuoh város
környékén lakó, mintegy- félmilliónyi leszgh törzs.

Az orosz írók kazi-kumirchi néven ismerik.

Lakomák, ünnepélyes alkalmakból rendezett

étkezések több tál étellel, meghívott vendégek
tiszteletére, melyek az ókorban az isteneknek ho-

zott áldozatokból eredtek, de már a görögöknél a
jó barátok és ismersök összejövetelein is tartat-

tak. A spártaiak lakomái egyszeiüek, a beóciaiaké
fényzk voltak. A L. fényzése a római császái'-

ság idejében érte el tetpontját. Eleinte ülve ét-

keztek, késbb fekve; régebben csupán féríiak

vettek részt a L.-on, de már az ókor második felé-

ben nk is voltak jelen pompás, különösen világos

öltözetekben. A hunnok lakomái közül történeti

fontosságú Attila végzetes lakodalma, melyrl fel

van jegyez\'e, hogy míg vendégei arany edények-
bl ettek, fatállal elégedett meg. A görögöknél
és rómaiaknál a bor, a gernvánoknál a sör szerepelt

ital gyanánt. Asztalkendt nem ismertek, de az
egyes ételek közt letisztogatták az asztalt és ét-

kezés eltt, valamint utána mosdóvizet készített a
szolganép. A lakoma már akkor is 3 részbl ál-

lon : 1. elétkek. hal, rák stb.; 2. föétkek és
3. csemege : gsrilmölcs, sajt és apró sütemények.
Kanállal ettek melyhez a középkorban kés, az
újkorban villa ,jámlt. A régi görögök vendégeik-
nek a lakoma végén ajándéktárgyat adtak. Az
ókor nagyjai köziU Sardanapal, Vitelius és Lu-
cullus lakomái voltak híresek. A középkor lako-

máit dur\a8ág jellemezte, a háziúr és háziasz-

szony az asztalfn emelvényen ültek, mellettük

rang szerint a vendégek, kik közül az alsóbb ran-

gúak a legsilányabb falatokat kapták. Az újkor
lakomáit íinomság és figyelmes kiszolgálás jel-

lemzi, mely francia, angol v. orosz divat szerint-

megy. Az angol divat szerint az ételek az asztal

közepén állanak és az nyújtja a tálat szomszéd-
jának, akihez legközelebb oeik. A magyar L.-nak

felszolgálása ehhez hasonló, csak abban különbö-

zik, hogy a házias8Z(my kezdi meg az egyes fo-

gásokat, k franda osak az elétket helyezi az

asztalra, az orosz pedig a konyhából azonnal kö-

rülviteti az ételt az egyes vendégeknek.

A L.-kal kapcsolatban állottak az ivóiinuepek,

amazoknak szinte elnuuradhatatlan befejezi. Ez
is a görögségnél ölt elször állandó formát a szim
pozianok-haa (1. o.). A rómaiak tlük tanulják és

honosítják meg az ivótinnepeket, de mint nyer-

sebb katonanép. szilajabb kitöréseket enged meg
benne magáuak (orgiák). Különösen a halotti

M
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torok fajzottak el (1. Tor). Az inclogermánok ösi

ivóünnepei vallásos áldozatokból indultak ki, a

ráköszöntés is obböl eredt, midn serlegeikot

isteneik dicsítése és hálaadó imák kíséretében

ceremoniális alázattal kiürítették. Ezekbl szár-

maztak késbb a versenyivások, amelyeknek
részletes szabályai maradtak a középkorból ; ez

elírások egy része föllelhet a mai diákszövet-

ségek (Burschonschaft) kommersz-törvényeiben.

2^álunk hasonlókép nagy divatja volt az ivóünne-

peknek, kivált torok alkalmával, ugy hogy a

«tor» szó tágabb értelmében már nemcsak halott-

búcsúztató lakomát jelentett, hanem egyéb al-

kalmú ivasokra is alkalmazták. A rendeznek
külön neve volt: «kún kapitány))-a volt egy-egy
asztalnak külön, vagy az összes vendégeknek
együtt. Ennek ma leginkább a Bácskában találjuk

nyomát, ahol délszláv szokásokkal (trojanicázás)

keverve maradt fenn. V. ö. Friedlander—Bozóky,
A római világ. II. köt. (Budapest 1885) ; Ménard
La vie privée des ancicns (Paris 1881) ; Hayward
Art of dining (London 1883); Bogers Drinks,

drinkers and drinking (Albany 1881); M. Bauer
Der doutsche Durst (Leipzig 1903).

Lakomaszoíista, 1. Deipnoszofista.
Lakompak (Lackenbach), kisk. Sopron vm.

soproni j.-ban, (i9io) 1668 német lak., frészgyár-
ral, vasúti állomás, posta- és táviróhivatal. Az
itteni várat 1618. Esterházy Miklós építtette s

most is fennáll. Bethlen korában fontos szerepet

játszott a vár, 1620 szept. 30. csata volt itt, mely-
ben Bethlen hadvezére, Tarródy Mátyás, Dam-
pierre császári hadvezér által megveretvén, el-

esett; síremléke (kszarkofág) a vár közelében

lev dombon ma is látható. 1707-ben a császári

párt emberei szállták meg.
Lakonia, az ókorban délkeleti Peloponnezus

legszéls vidéke, a leghatalmasabb dór állam, kb.

150,000 lakossal ; határai : É.-on Argolis és Ár-

kádia. K.-en a Mirtói-tenger, D.-on a Lakoniai-

öböl, Ny.-on Messene. Föfolyója az Burotas (Iri),

hegj'sége K.-en a Parnon (Malevo), Ny.-on a Tay-
getos (Pentadaktülo). Fbb városai : Sparta (1. o.),

Amyklai, Pharis, Gythion, Epidauros Limera,
Sellasia. — Ma görög nomosz, melynek fhelyei
Sparti és Gythion v. Marathonisi.

Lakoniai tengeröböl, a Lakoniától (1. o.) D.-rc

elterül öböl, ma: Maratoniszi-öböl.

Lakonikus (lat.), rövid, vels, epigrammaszerü
l)eszédmodor, mely a régi spártaiak (lakoniaiak)

társalgását utánozza. Innen : lakonizmus., a gon-
dolat Íj. kifejezése.

Lakos János báró, hadtudományi író, szül. Aj-

kán (Veszprém vm.) 1776 ápr., megh. IS^B jún.

23. 1793-ban hadi szolgálatba lépett a Jellachich-

gyalogezredl)o. 1835. vezérrnagy, V(^gül eszéki

várparancsnok lett. Vitézségéért a Mária Terézia-

rend lovagkeresztjével s bárói ranggal tüntették
ki. Hadtudományi dolgozatain kívül, melyek job-

bára némot nyelv folyóiratokban jelentek meg, a
magyar szépirodalom torén is mködött. Versei és

nápolyi levelei Vándor szünörái címen jelentek
meg (Pest 1839, 2 köt.).

Lakosok mindazok, akik valamely helyen
— község, ország — állandóan tartózkodnak. így
szokás továbbá nevezni a L. közül azokat, kik a

lakhelyen polgárjoggal, illetséggel nem bírnak.

Külföldieknek Magyaror.szágon lakhatásáról az
1903. V. t.-c. rendelkezik. E törvény szerint la-

kási szándékukat a hatóságnál 15 nap alatt kell

bejelenteniök s ekkor állampolgiu'ságukat, er-

kölcsi eléletüket igazolni s kimutatni kötelesek,

hogy magukat és családjukat tartósan fentartani

képesek. Az a külföldi, aki magát kellen nem
igazolja, a maga és családja fentaiiására szol-

gáló eszközöket ki nem mutatja, vagy akinek az
állam területén tartózkodása az állam érdekeire

V. a közbiztonságra és a közrendre aggályos, az
állam területérl kiutasítható.

Lakosztály. Egy család által lakott házban az

egyes lakott szobákat (háló, nappali, gyerekszoba),

palotákban és bérházakban az egyes családok
részére elkülönített lakásokat jelenti.

Lakóvárosnegyed (ang. residentinl sedion),
Amerikában és Angliában a város ama részé-

nek megjelölése, melyben a lakóházak vannak,
ellentótben az üzleti negyeddel (husiness sectio)/}.

Vannak, kivált nagyvárosok közelében, egész vá-

rosok, melyekben csak lakóházak vannak, ezeket

resideniial toivn-n&k, lakóvárosnak nevezik.

Lakozás, 1. Lakodalom.
Lakpénz, 1. A llami alkalmazottak illetiiiényei.

Lakricnedv, 1. Glycyrrhiza.
Laksárújfalu, kisk. Pozsony vm. malaczkai

j.-ban, (1910) 1301 tót lakossal, postahivatal ; u. t.

Sasvár.

Laksértés, 1. Magánlak megsértése és Házjog
measéHése.

íjscsmi, a szerencse, jólét, szerelem, házasélet

és szépség istennje az indeknél. Visnu (l. o.) isten

neje. A tenger habjaiból született csodálatos mó-
don. Neki van szentelve az indek legtiszteltebb

állata, a tehén. Jelképe a lótuszvirág, a növény-
világban a tennékenység képviselje. Rendesen
fényes királyni öltözetben, lótuszvirágon ülve
ábrázolják.

Lakszakállas (azeltt : Lak), kisk. Komárom
vm. csallóközi j.-ban, (1910) 782 magj'ar lak.,

postahivatal, u. t. Bogya-Gellér.

Laktáció (lactatio, lat.), a tejelválasztás az
emlöiiürigyckben, 1. Szoptatás.

Laktagol, gyógytjípszer, amelynek a szoptat<')k-

nál a tejet javító és szaporító liatást tulajdoníta-

nak, tíyapotmagvakból készült kivonat, enyhe
ízú por, mit kávéskanalanként vesznek be.

Laktalbumin, a tejsavóban elforduló albu-

minszorü fehérje, 1. Tej.

Laktamid, tejsavamid. Az nmidek csoportjába

tartozó szénvegj'ület, mely a tejsavból úgy szár-

mazik, ha benne az egyik hidroxil — OH — he-

lyét az amido- — NHj — gyökkel pótoljuk. Kép-
lete tehát

:

CHg.CH<^Q
^,jj^

Képzdik akkor, ha tejsavanhidiridet (laktid) am-
móniával összehozunk, vagy ha a tejsavas etilt

ammóniával melegítjük. A L. vízben és alkohol-

ban igen könnyen oldódó kristályokból áll ; op.

7-t*'. Lúgokkal fzve tejsavra és anunoniáro bom-
lik szét.

Laktámok. A y és 5 aminosavak amin- és

karboxil-gyökéböl könnyen víz hasad lo ('.'- bols.i
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aubidrid keletkezik. K helsti anbidrideket L.-nak

nevexik, pl.

:

CHj.CHj.CH, CH,.CH,.CH,
I

I I

NH, HÜCO NH CO
7-aBiB0-TaJUT T-amiao-r«jMv L.

r. pirrolidon

A L. képaödése, mint a példából látható, hetero-

oiklusoe yegyOletekhe/ vezet.

Laktanya. 1. Kaszánuja.
Laktanyafogság v. kaszántyafogság, a kato-

nmAgnAi szakaszvesetök 8 ennél alantasabb

tinlBég katonákra anbható fegyelmi fenyítés.

k L.ba bdyeiett katona az alosztálya számára
kijelölt Iid;]^ségeket szolgálaton kívül el nem
hagyhatja s a vondéíl-holyiségbe (kantin) nem
járhat : minden neki kijut/i szolgálatot azonban

el kell végeznie. Ezenkívül köteles — ha szolgú-

latnientos. — mindennap, a napiparancs kihirde-

tése után, a ka£Zíirayaüg>'eleti tisztnél abban az
öltözékben jelentkezni, mely a kijárásra van el-
írva. .A L. lejrfeljebb 30 napra terjedhet.

Laktanyahajók v. száUáshajók (ném. Ka-
strus'hiffe v. Beqmrtierungsschiffe), régi, el-

avult hajók. melyeKet legénysc'fr elszállásolására

használnak, tehát tulajdonképen úszó laktanyák.

Laktarin a. m. kazein.

Laktátok (hu tatok), a tejsav sói, pl. ferro-

laktát v. tejsavas vas.

Lakte«, adók. Zágráb vm. szent-ivánzelinai

(svetiivanzelinai) j.-ban, (isio) 876 horvát lak.,

u. p. és n. t. Sesveto.

Laktidek. a-oxisavak hevítéskor, gyakran pe-

dig mar köz««nséges hmérsékleten, ha exszikká-

torban tartjuk, vizet veszítenek és két molekula
sav anhidridszer ka|xw>l<'xlásából L. keletkez-

nek, pl.

:

CH,.CH(OH) CH,.CH-0-CO
2

1
=1

I

COOH CO-0-CH.CH,
tcjMiT Uktidek

Laktiierasz, l. Galaktoforusz.
Laktilsav a. m. tejsav; nem használt kifejezés.

Laktimek Cnnidankidridek), az ortoamidosa-

vakból vízvesztés által képzódó szénvegyüle-

tek. Úgy származnak az ortoamidosavakból, hogy
a vlzképzödéshez a karboxil-csoportban (CO.OH)
lev karbonilgyök (CO) oxigénje lép ki. PL :

C,H,<52^^^-^" = H,0 +C,H,<^g>C.OH
ortoamidífenilf^lioxilMv tib ímUío

(e|7 Uktin).

Laktobióz a. m. tejenkor (1. o.).

Laktobatirométer, I. OalaktotHéter.
Laktodenziméter, 1. Galaktométer.
Laktofenin, /(/'''''>"-'^'tiin, ladophenin

:

(,H.OA\H«.NH(Ci

'

'Ij), a fenacetinnel

(aí-etylphenetidiniaii . _,.úlet.Szlntelen,szag-

talan kristályok. Mint analgetikum. autlneuralgi-

kum és antipiretikura gyógj-szerül ha.sználatoe.

Laktokrit, Laval által szerkesztett és 1886
óta ismeretes tejvizsgáló gép. mollyol egyszerre
12 tej pr»«ba zsírtartalma hatj-r pg.

Laikto\,lactonaphíol: Cti, '>O.C„H^.
a í-naphtol tejsavesztere. Szíutek'u kristályok.

Mint bt'lanti.^^zeptikum használatos.

Laktométer, 1. Galaktométer,
Laktonok. a y, o oxisavak egy molekulájából

vízvesztés révén képzd bels anhidridek. B ve-

gyületek az oxi.«avak bels észtereinek is tekint-

hetk. Többnyire folyékony szénvegyületek, me-
lyek vízben, borszeezben óe éterben könnyen ol-

dódnak : közömbös kémhatásnak és gyenge aro-

más szaguak. Pl.

:

CH,.CH,.OH CH,.CIL -

i =H,0-f- I

-^0
CHj.CO.OH Ti. CH,. CO
f-oxivajuv T-botiroUktB.

Laktoprotein a tej kazeinjébl pepszin hatá-
sára képzdik és valrjszlnüleg több fehérje ke-

veréke.

Laktoszkóp, 1. Galaktométer.
Laktóz, l. Tejntkor.
Laktoznria, tejcukor megjelenése a vizeletben

;

szoptató nknél gyakori ; máskor is elfordulhat
kivételesen. Jelentsége nincsen; de a cukor-

betegséggel téveszthet össze.

Laktacin, laklukon, lakiukopirin., laktitka-

sav, 1. Laducarium.
LaknSije, adók. Pozsega \m. pozsegaí j.-ban,

(1910) 308 horvát és szerb lak.; u. p. Jaksic, u. t.

Blacko-Jaksic.

Lakusztris fácies (^oi.) a. m. egykori moceár-
vizi lerakódások.

Laky Ev. János Demeter, író. a csornai ^pse-

montrei kanonokrend perjele, szül. Keszthelyen

1818 dec. 25., megh. Csornán 1902 aug. 2.

1838-ban a csornai premontrei rendbe lépett. 1843.

pappá szentelték, mire Szombathelyen lett tanár,

1846. Türjére helyeztette át magát, s itt írta A
költészetnek rövid elméleti és gyakorlati rend-

szere és történeti vázlata c. könyvét (Szombat-
hely 1847), az els magyar nyelv iskolai poéti-

kát ; 1847—48-ig Keszthelyen volt a költészet és

szónoklat tanára. .\ szabadságharcban tevékeny
részt vett, ezért az önkényuralom vasban töltend
8 évi várfogságra ítélte, amibl 4 évet Olmützben
és Josefstadtban ki is töltött. A tanítástól kisza-

badulta után el volt tilt^'a, azért a csornai szék-

házban vonult meg s utóbb mint rendjének kor-

mányzó perjele mködött. Igen elterjedt tan-

könyvein kivül ^yéb munkái : A csoma-premon-
trei kanonokrend és prépostság története (meg-
jelent a rend 1862-ikí névtárában); Lucanos
Pharsaliájának hexameteres mforditásával az
Akadémia dicséretét nyerte (u. o. 1867) ; A ni
erény és méltóság irányelvei (Gyr 188d) stb.

Lta (török) a. m. nevel, gyermekek hopmee*
tere, dajkája. A szultán gyermekeinek nevelje.

Laláncz (azeltt: lyilasincz), kisk. Krassó-

Szörény vm. marosi j.-ban, (i»io) 1291 oláh lak.;

u. p. és u. t. Marosborsa.

Lalande (^tad: lauid), Josepk Jéróme Jje Fran-
íais (le, francia csillagáss, ssül. Bourg-en-Bresse-

ben 1732 júl. 11., megb. Parisban 1807 i^>r. 4.

Jogot tanult t's ezenkívül I>e l'Isle óe Lemonnier
mellett csillagászattal is foglalkozott. Utóbbi aján-

latára 1701. az akadémia csillagászati megítgj^o-

lések céljából Berlinbe küldte. Visotatérte ntán
egy évig Bourgban ügyvdeekedett, de azután Pa-

risba menvén, teljesen a csfllagáecatnak szentelte
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magát. 175:3-ban az akadémia tagjává választot-

ták, 1761. a College de Francéban tanár, késbb az

Ecolo militaire csillagvizsgálójának igazgatója

lett. L. szorgalmas megfigyel és termékeny csil-

lagászati író. Ó kezdte elször a zónamegflgj'elé-

seket ; óriási, 47,000-nél többet tartalmazó csil-

lagjegyzékót : Histoire céleste fran^aise, Baily

adta ki (London 1847). Legfontosabb nagyobb
mvei : Traité d'astronomie (Paris 176i, 2 köt. ; 3.

kiadás 1792, 3, illetve 4 köt.) és a Bibliographie

astronomique avec l'histoire de l'astronomie de-

puis 1781—1802. (u. o. 1803).

Lalang v. alang-alang (növ.), az alangmezök
ffüv(\ 1. Imperata.

Lalangue János, orvos és író, szül. Luxembiu'g
hercegségben 1743., megh. Varasdon 1799. Bécs-

ben végezte tanulmányait és azután mint Van
Svieten bizalmas embere Mária Terézia udvarába
került, aki öt Várasd vm. forvosává nevezte

ki. Mvei : Medicina ruralis (Zágráb 1776) ; Trac-

tatus de aquis medicatis regnorum Croatiae et

Slavoniae (u. 0. 1779) ; De aquis Hungáriáé me-
dicatis (Nagykároly 1783); az els kett meg-
jelent horvát, az utolsó magyar nyelven is e cí-

men : La Langue Joan munkája a magyarországi
orvosvizekrl és a betegségekben azokkal való
élésnek szabott módjairól. A szegényeknek ked-

vekórt (Nagykároly 1783).

Lalasincz, község, 1. Laláncz.
Ijaleubuclt (lale a. m. félkegyelm), német

bohóságok gyjteménye a XVL sz. utolsó tize-

deibl ; magában foglalja azokat a tréfákat, me-
lyekkel Németország egyes városait (pl. Buxte-
hude, Schöppenstedt, Teterow, Polkvitz, Schildau

stb.) iKíUengérre szokták állítani. Az elmesélt tör-

ténetek színhelye a költött Lallburg vagy Lalen-

burg volt : innen a könyv neve, melynek els
kiadá.sa 1597. jelent meg.

Lalibela (Lalibala), az etiópiai keresztények
szent városa Abessziníában, a fels Takarre mel-
lett elterül fensíkon, számos, uagyobbára a XIII.

sz.-ból való, sziklába vésett templommal,
Lalin, járási székhely Pontevodra spanyol tar-

tományban, (1910) 18,000 lak.

La Linea, spanyol város, 1. lÁnea.
Laliqae (e}t8A: laiik), René, francia ötvös és

igarmvészeti tervez, szül, Ay-ben 1860. A mo-
dern ékszer egyik legkiválóbb mestere. Díszít
motívumait a természetbl meríti s egy-egy vi-

rág-, levél-, apró állat-, emberi fej- vagy alakból
kiindulva fejleszti ékszereit, amelyekkel elsösor-

I)an színes hatásokra tör. íinnok fokozá.sára a
legkülönbözbb anyagokat, nemes fémeken és

drágakövekon kívül a zománcot, az elefántcson-

tot, szarut, békateknöt is fölhasználja.

Lality, nagyközség, l. Liliomos.
Lalla Rookh (ang., ejtsd: iciie ruk), Tiiomas

Moore angol költ egyik híres mvének címe,

liMllatio (lat.), 1. Lambda.
L'Allemand, német festk, l. AUemand.
Lallemantia-olaj (növ.), a Lolkniayifin iberica

olaja, moly gyorsan szárad s e tekintetben még
a lonolajat is fölülmúlja.

Lallement, 1. Avé-Lalleinent.
Lally-ToUendal (oíted: —toiiaad*!), 1. Thomas

Arthur, Lalbj grófja, loUendcU bárója, francia

hadvezér, szül. Romansban (Dauphiné) 1702.,

megh. Parisban 1766 máj. 7. ír családból szár-

mazott, mely II. Jakabbal együtt menekült Fran-

ciaországba. 1756-ban a kelet-indiai fi-ancia bir-

tokok fkormányzójává nevezték ki s 1758. nagy
hévvel és szerencsével támadta meg az angolok
birtokait. Do 1760. vereséget szenvedett és Pon-
dicherrybe vonult vissza, melyet hsies védelem
után 1761 márc. 16. kénytelen volt feladni az an-

goloknak. Ezután három évig volt hadifogság-

ban, majd 1764. Parisba ment, hogy magát az

árulás vádja ellen igazolja. Itt azonban a Bas-

tilleba zárták és igazságtalan ítélet alapján le-

fejezték. Fia Voltaire segítségével megújíttatta

L. prét s miután kiderült teljes ártatlansága, az

1778 máj. 21-iki királyi rendelet visszaállította

nevének becsületét. V. ö. Hamont, La fin d'an

empire fran^ais aux Indes sous Louis XV (Paris

1887).

2. L., Irophime Gérard, nmrquis, francia po-

litikus, az elbbinek fia, szül. Parisban 1751
márc. 5., megh. u. 0, 1830 márc. 11. Atyjának bá-

tor védelmével keltett elször feltnést. 1789-beii

mint a nemesi rend küldöttje fcsatlakozott a nem-
zetgyléshez. A kétkamarás rendszer híve volt

s nem helyeselte a nemesi címek eltörlését. 1789
okt.—1792 aug. Svájcban élt, ezután a király

védelmére Parisba jött s aug. 10-ike után ö is

fogságba került, de a szeptemberi vérengzések
ell szerencsésen Angliába menekült. Itt íi'ta meg
késbb XVI. Lajos védelmét (Plaidoyer pour
Louis XVI) és az emigránsok igazolását (Défense

des émigrés fran^ais, adressée au peuple fran-

Vais, 1794). Napóleon uralma alatt Bordeaux-
ban tartózkodott s irodalmi tanulmányainak élt.

XVIII. Lajos 1815. paírré nevezte ki s a liberális

politikusokhoz tartozott.

Lalo (növ.), a majomkenyérfa (1. Adamonia)
összetört leveleibl nyert anyag, melyet az afrikai

szerecsenek az ételekhez hozzáadnak.

Lalo, 1. Edonard, francia hegedmvész és

zeneszerz, szül. Lilieben 1823 jan. 27., megh.
Parisban 1892 ápr. 22. Mvei közül nagyon ér-

tékesek hegedkompoziciói, fként 3 hegedver-
senye (I., Sarasate-nak (1. 0.) ajánlotta ; II. Sjtu-

phonie espaguole ; III. Concerto Russe) ; operái:

Fiesque (eladatlan) ; Le roi d'Ys (1876); La
Jaquerie (Coquard fejezte be 1896) ; ballet : Na-
mouna; némajáték: Nérón (1891); kamarazene-
mvek ; zenekari darabok.

2. L., Charles, francia esztétikus, szül. 1877
febr. 24. Périgucuxben. Mvei : L'osthétique mu-
sicale scientitlque (1908) és Esqisses d'une esth<!-

tiquo musicale scientifique (1908) feltnést kel-

tettek.

Laloíóbia (gör.), a megszólalást/)! való félelem,

midn a dadogók már elre félnek, hogy beszél-

niök kell. vagy midn idegeseknek fájdalmat okoz

a beszéd.

Lalopátia (gör.), 1. Beszédzavarok.
Laloy (ejted : — loH), Louis, francia esztétikus,

szül. 1874 febr. 18. Greyben (Haute-Sadne). A
Schola Cantorumon tannlt. Kiváló kiitikus. 1905-

ben megalapította Mamolddal a Mercure musicalt.

1907. a Sociétó Internationale de musique Bulletin

fran(,'ais-inek szerkesztje (Rcorcheville-lel). Az
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úkor zenéjérúl több jeles mflTet írt. E/eken kivUl

:

Rameau (1907) és Notes sor la musique oam-
bodgeone il907) c. munkái neyeseteeek.

l.. A. 91. (lat.) a. m. LtberaHmn artium ma-
gister (a szabad mvészetok mestere).

Lam, Jaii, lengyel humorista ée regényíró,

sztil. Stanislauban 1838 jan. 16.. megh. I^emberg-

ben 1886 aog. 3. Maró szatírával írott elbeszé-

lései közül a legjobbak : Panna Emília (Emília

kisasszonya; Ideali^i (Idealisták) stb.

I^ni..

:

vek után LamarckA.k. P. M.

{\. o.) uev. litése.

Láma. iiix-ii u\t'iven a. m. felsóbb: ez a tibe-

tieknél, mongoloicnál és kalmukoknál a buddhista

papok címe. Dalai L., a tibeti buddhisták vallási

és viláifi ft'je. Az elnevezés eredetileg mongol,
de aztán általánosan elfogadott címe a Kínában
és hbéres tart^tmányaibán. valamint az orosz

területen él6 boddhisták fpapjának. L. még
Lámaizmus.

lÁaktL (Lama,*\\*iK a Teve-félék (1. o.) család-

jába tartozó emlö.<állatnem. Jellemz reá, hogy
hátán nincsen púp, füle hosszú és hegyes, farka

rövid, bundája hosszú és gyapjas, végtagjai

hosszúak és vékonyak, ujjai hasítottak. Pelsó

állkapcsában 2 metsz-, l—1 szem-, 2—2 el-
és 3—3 utózápf(^, az alsóban pedig 6 metsz-,
1—1 szem-, 2—2 el- és 3—3 utózápfog van : a
fogjc száma tehát 32. Dél-Amerika Ny.-i részein

honos. Kisebb-nagyobb társa'^ágban,gyakran több

száz fnyi uyájakban él. Két, mások szerint négj*

faja ismeretes. Ezek: a huanako vagy gnanako
(Láma kuanachus Molina). Körülbelül akkora.
mint a mi szu^'asunk. Alapszíne vörösbarna:
melle közepe, hasa, alfele és végtagjainak bels
oldala fehéres; homli>ka. háta és szeme tája

feketés ; hátsi") lábain feketeszínü elliptikus foltja

van. Dél-Amerika legdélibb részétl kezdve Peru
6.-Í részéig honos. Pogságban megszelídül. A
hnanakónak leszármazottja a L. (L. huanachm
Molina. forma glania h.) és apaka vagy alpaka
(L. ImanachuM Molina, forma pacos- L). A L.-t

ée a pákát egyesek ^yszernen a huanako tenyész-

tett alakjának veszik, mások ellenben külön faj-

nak tartják. A L. valamivel nagyobb a hnanakó-
nál, amol>tl mellén és elüls végtagja csuklóján
lev szarukérgt'i által különbözik. Színe változó

:

vannak fehér, fekete, sötétbarna, vöröses, agyag-
sárga és különböz tarkaszíuú példányai. I^eg-

gydicwibb Peniban, különOeen a magas fensiko-

kon, ahol már sidók óta tenyésztik és teherhor-

dásra használják Húsát eszik. Teje jóíz. Gyap-
ját pokrócok és kötele készítésére használják

:

brét tartóssága miatt sokféle céhra feldolgozzák.

Trágyája jó tüzel. A páka a L.-nál kisebb. Ter-
mete a juhéra emlékeztet, de nyaka hosszabb és
feje tetszetsebb. Pekete v. fehér szinA, ritkán
tarka. Gyapja nagyon hosszá s nagyon lágy.

Peruban és Boliviáton honos, ahol nagy nyájak-
ban .'i fensikokon tartják és csak nyírás idején

terelik ket be a pásztorok kunyhóiba. Teherhor-
dásra nem használják, hanem kizárólag értékes

gyapjáért és ízletes húsáért tenyésztik. Kevéssel
beéri és gyorsan szaporodik, eiért tenjréeztéere

nagyon alkalmas. Tenyésztésévé Earópában is

megpróbálkoztak, de mostanáig eredménytelenül.

A L.-nem negyedik faja a ciknna (L. vlcvmna
Molina). Nagyságra a L. ée a páka közt áll. Aliq>-

szlne sárgá^ama, lapockáin hosszú fehér szre
van. Gyapja rövid, göndör és rendkívül finom.

A Kordillerák kopár gerincein honos éscsak aforró
évszakban száll le a völgyekbe. 6—15 nstény-
bl és egy hímbl álló falkákban él. Húsát eszik,

gyapjáMl rendkívül Hnom és értékes szöveteket,

kalapokat stb. készítenek. Az ös.<zes L.-fajok gyom-
rában bezoárgolyók találhatók, melyeket tégen
orvosi célra használtak ; ma már ninfs értékük.

Lamachos, athéni hadvezér, kit bátorságáért

és önzetlen.ségéért már Periklps nagyon kedvelt

és több megbizá.st adott neki. 41.')-ben AlWibiades

és Nikias oldalán vezérkedett ii szicíliai válla-

latban, de okos tervét, hogy a gyenge vé<lerejfl

Sziratuzát rögtön vegyék ostrom alá, nem fo-

gadták el : 414. nyarán Szirakuza ostroma köz-

ben elesett. Aristophanes több darabjában (Lova-

gok, Béke) gúnyolja harcias politikájáért, pedig

a Nikias-féle békét 421. ó is aláirta.

Lamaes (Bltmienan), kisk. Pozsony vin. po-

zsonyi j.-ban, (1910) 1.381 tót és magyar lak., vas-

úti állomá.''sal és táviróhivatallal, u. p. Poz.sony-

hidegkút. 1866 júl. 22. itt heves ütközet volt a
poroszok és osztrákok közt, melyben csak a fegy-

verszünet hire vette elejét az utóbbiak biztos ve-

reségének.

Lámaizmas, a buddhista tanoknak az az alakja,

melyet Tszonkhapa (szül. 1353.) alapított. Tszon-

khapa követi külsleg abban különböznek a ko-

rábbi buddhistáktól, hogy a papok veres ruháját

a régi sárgaszín ruhával cserélték föl. Fejük

a Dalai Láma. kit a budhiszattva Avalokitosvara

raegtestesülé.-iének tartanak. Fiz a Buddha-jelölt

nem lehet addig Buddha, azaz nem jut el addig

a Nirvánába, míg az egész emberiséget meg
nem váltja. Hogy ezt a feladatát betölthesse,

újra meg újra embernek születve a földre jön.

Minden egyes Dalai Láma egy-egy ilyen törekv
Buddha-pretendens. Ha a Dalai Láma meghal, a

papok új fpap keresésére indulnak. Egj^enrang
a Dalai Lámával a Tasi-Lumpo-kolostorban szé-

kel Bc^o-Láma, kiben a Dhjáni-Buddha újjá-

születését ti.sztelik. V. ö. Köppen, Die lainaisehe

Hierarchieu. Kirche (Berlin 1859): ikMaaiuttceit,

Bnddhism in Tibet (Leipzig 1863) : Waddel, The
Buddhism of Tibet or Lamaism, with ifc* mystic

cults, simbolism and mythology (liondon 1895).

Lámák (áiiat). 1. Láma.
Lamalou-les-Bains lejtsd: lamaiú lé beZi, fürd-

hely Hérault francia département Béziers járá.*á-

ban a Lamalou mellett, ii9ii) 939 lak.. 12 szén-

.savas-v.asas ásvánpizforrása (16«—48*) van.

Lama-miao, észak-kinai város, l. LMon-nor.
La Mancha, .spanyol vidék, l. Mawha.
La Manche (^jted: -mHa : magyarul : A csa-

torna : ang. Tlw (Jhonnel : az ókori .l/are Britan-

nicum), az a tengerszoros, amely Anglia DK.-i és

Pranciaország ÉNy.-i partja közt van. Bejárata

a Queesant (francia) sziget és a Landsend-fok

(ang.) közt 166 km. széles, legkeskenyebb helje

a fiw (le Calais {fT&nc.)y. Straii of Dover (0X1%.),

az ókorban : Fretum GaUicum vagy BritanHi'
cutii, mindös.sze 33 5 km. széles. A L. hossza 560
km., legnagyobb szélessége 240 km., az angol Exe
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folyó torkolata ós a francia Cancale kiköt közt.

Legnagyobb mólységo a Pas de Calaisban 57 m.,

K.-en 120 m., st Alderney szigetnél 174 m., tehát

nem ocoánikus mélység. A L. fiatal, tenger alá

síllyedt tei-iilet. Forgalma Anglia és a kontinens

közt óriási, rendkívül sr a hajóközlekedés,

számtalan világítótornya van, leghíresebb az

Eddy.stonon lév Plymouth-szal szembon. 187-ben
már tártiaság alakult a csatorna alatt fúrandó

alagút elkészítésére, de a tervek, habár egyál-

talában nem lehetetlenek, mégis egyelre sok ha-

dászati és egyéb érdek miatt kivihetetlonek.

Lamanszkíy, Vladimír Ivanovics, orosz szla-

vista, született Szent-Pétervárt 1833-ban, mogh.
ugyanott 1914 dec. 1. (nov. 19.). 1865-1899-ig a
szláv nyelvek tanára volt a szent-pétervári egye-

temen. Szlavoül ii'ányban mködött és írt. Szá-

mos munkái közül említést érdemelnek : Serbija i

jugoslavjanskija provinciji v Avstriji (Szerbia és

a délszláv provinciák Ausztriában, 1864); Isto-

riceskoje izslédovanie greko-slavjanskago mira
(A görög-szláv világ történeti megvilágítása,

Szent-Pétervár 1871), melyben a görög-szláv és a
román-germán világfelfogás közti ellentét teó-

riáját fejti ki. Kiadta Secrets d'État de Venise
címmel (Szont-Pétervár 1884) a görögökre, szlá-

vokra és törökökre vonatkozó XV—XVI. sz.-beli

okiratokat a velencei levéltárból. 1890-tölaÉivaja
Starina cím folyóiratot szerkesztette.

Ijauiantin (áii«t), 1. Szirénák.
La Mara, Lipsiu,s Marié (1. o.) írói neve.

La Marok, AugustMaria Eaimund,grf', aren-
bergi herceg, szül. Brüsszelben 1758 aug, 23.,

megh. u. 0. 1833 szept. 26. Mint egy francia szol-

gálatban álló német ezred tisztje vitézül harcolt

^771- 72-ig Kelet-Indiában, 1780— 82-ig pedig
Észak-Amerikában. Az 1789—91-iki nemzetgy-
lésben a mérsékelt udvari párthoz tartozott s

közvetítette Mii-abeau közeledését az udvarhoz. A
királyság bukása után többnyire Bécsben élt s

csak Napóleon végleges bukása után tért vissza

régi hazájába, Németalföldre, hol mint tábornok
szolgált 1830-ig. Mirabeauval váltott levelezését

és érdekes emlékiratait Bacourt adta ki (Paris

1851, H köt.).

Lamarck,J(Y/y/ BaptiateArUoinc Pierre Monet
de, francia tormé-szettudós, szül. Barrentinben
(Picardia) 1744 aug. 1., megh. Parisban 1829 dec.

18. Rövid hadi szolgálat utáti az orvosi és termé-
szettudományok tanulmányozásának élt. 1780 óta

több növénygyüjt utazást tett s a növénytan to-

rén több nagyobb rendszertani munkát írt ; 1792.

a Járd in dos plantes-ban az alsóbbrend álla-

t(tk tanának tanára lett. Ez idtl kezdve a zoo-

lógia mívelí'sére szentelte minden erejét és Sys-

téme dos-animaux sans vertébres (1809), valamint
Histoirodes animaux sans vertébres (1815—22. 7

kötet) mveivel, mely utóbbit Milne Kdwards
társaságában Irta, jeles szisztematikusnak bizo-

n^Tilt. különítette el elször a gerincteleneket a
gerincesektl, a tüskósbörüeket a polipoktól és

az állatosztályok természetes elkülönítésének
alapját vetette meg. Elméleti munkái közül ne-

vezetes a Philosophie zoologique (1809). 6 volt

az els, aki szakított a régi fajfogalommal s a
fajok változatlanságáról szóló dogmával és az

állatország keletkezését a lassú, fokozatos fejl-
déssel magyarázta és azt tudományos alapon
bizonyította is. Növénytani munkái : Flore fi-an-

gaise (Paris 1778, 3 kötet, újabb kiadása De
CandoUe-tól) ; Extráit de la flore fi-ancaise (u. o.

1795); Histoire naturelle des végétaux (u. o.

1802, 15 köt.) ; Encyclopédie méthodique bota-

nique (u. o. 1783—1817, 13 köt., egy atlasszal

és 900 tábl.) ; De Candolle-lal Synopsis plautarum
in Plora Gallica doscriptarum (u. o. 1806). Em-
lékszobrát a párisi Jardin des Plantesban (Faget
müve) 1909 jún. 13 leplezték le. V^. ö. Claus, L.

als Begründer d. Descendenzlehre (Wien, I8881

:

Láng. Zur Charakteristik d, Foi'schungswege v.

L. u. Darwin (Jena 1889) ; Perrier, L, et trans-

formisme actuel (Paris 1893) ; Packnrd, L., tiie

founder of evolution (London 1902): Wagner.
Über L.-s Entwicklungslehre und ihre moderné
Brneuerung (Leipzig 1913) : Kühner. L., die Lehre
vom Lében, seine Persönlichkeit und d. Wesent-
liche aus scinen Schriften, kritisch dargestellt

(Jena 1913).

Lamarckizmus, Lamarck Jean Baptiste (1. o.)

tana a fajok keletkezésérl. E magyarázat .sze-

rint a fajok átalakulásának foka az alkalmaz-

kodás, mely a küls körühnények hatásának ered-

ménye ; a különböz fajok, nemek, családok, ren-

dek, osztályok képviselinek hasonlósága pedig az
öröklésen, a közös származáson alapszik. Az al-

kalmazkodáií lényege abban rejlik, hogy a kör-

nyezetnek folytonos lavssú változásai megfelel
lassú változásokat létesítenek a szervezet mkö-
désében, az egyes mködések erösbödése, gyen-
gülése V. szünetelése viszont olyképpen hat vissza

a szerveki'e, hogy az egész szervezet megválto-
zik. A L. szerint tehát a szervezetekben a kör-

nyezet hatására mindig olyan határozott irányú
változások létesülnek, melyek a keletkezés idejé-

ben uralkodó létföltételek között célszeriiek es

hasznosak s amelyeket a szervezetek utódaikra

is átörökíthetnek. A L. a darwinisztikus magya-
rázatokkal szemben azt tanítja, liogy azok a vál-

tozások vezetnek új fajok keletkezésére, amelyek
kezdettl fogva határozott iránynak s melyek
közvetlen alkalmazkodás és a szerrek haszná-
lása vagy nem használása révén, szávai a szer-

vezet saját erejébl keletkeznek. Ezzel ellenkez-
leg a darwinisztikus magyarázatok külonlwzó
okok hatására elálló véletlen váltt)zásokl)ól in-

dulnak ki, melyekbl a létért való küzdelemben
elnyösöket a természetes kiválogatódás tovább
tenyészti, a hátrányosakat iwdig kiküszöböli. Sok
búvár ma a lamarckisztikus és darwinisztikus

magyarílzívtok egyhekapcsolásivval igyekszik a

fajok formálódását megmagyarázni ; pl. Wetf-

stein. Haté, Méhelg stb. L. még Származástani
elméletek. V. ö. iramé. Lamarck ebnéletének

hatása az újabb élettudományban (Temitud. Közi.,

Pótfüzett>k, 1908, 81-120. lap).

La Marmora, Alf'oiiso Ferrero, lovag, olasz

hadvezér és allaraférttú, szül. Torinóban 1804
nov. 18., mogh. Firenzében 1878 jan. 5. A szár

diniai hadseregbe lépve, 1848. Peschiera ostroma

nál tnt ki s ezért tábornokká nevezték ki. 1848
nov.—1849 febr. hadügyminiszter volt. majd a

szerencsétlen háború után 1849 nov. újból át-
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vette a hadügyi tárcát s a hadsereg ajjászerve-

zéáóvel foglalkozott. 1855 ápr. 6 vezette a 15.000
fnyi szardíniái serogot Kriinbe az angolok és

franciák segítségére. 185(í—59-ig harmadízben
volt hadügyminiszter. 1859. podiv' vezérkari f-
nök lett. A háború utun miniszterelnök volt 1860
jan.-ig, majd iámét 1864—66-ig. Mint ilyen kö-

tötte mej; Poroszországgal a szövetséget Ausztria

ellen 186«) ápr. Mikor a háború 1866 jún. kitört, L.,

mint vezérkari fnök a király seriben mkö-
dött A szorencsétleu custozzai csata után lemon-
dott állásáról. Ezután mint képvisel mködött.
.Mikor 1868. a {wrosz vezérkar hivatalai munkája
mkiKÍé.-i»'rl kicsinylölefj: nyilatkozott, L. közzé-

tette Bismarck hírhedt •Stos.-^ ins Herz» 1866
jún. 17. kelt táviratát, s ezzel Poroszország akkori

eljárását meg akarta bélyegezni. 1878-ban újabb

röpiratot bocsátott közre Bismarck ellen «Un po'

piú di luce» (Több világosságot !) címen, melyben
t hitsxegéesel vádolja Olaszországgal és a Német
birodalommal szemben. Az ola-^z kormány erre

szigorú törvényt hozott az államtitkok nyilvános-

ságra hozatala ellen. 1891-ben Torinóban lovas-

szobrot emeltek emlékének. V. ö. Massari, II

generált" Alfonso di L. (Milano 1880).

Lamarque {ejtaá: lamárk), Maximüien, gróf,

francia tábornok, szül. St.-Severben 1770 júl. 22.,

megh. 1832 jún. 1. Az 1805-iki hadjárat után
mint vezérkari fnök Bonaparte Józsefet Ná-
polyba kisérte. 1809-ben Wagramnál tnt ki,

1812. pedig elbb Oroszországban, majd Spanyol-
országban mködött. 1815-ben NaiK)leou a nyuga-
lomnak a Vendéeben való helyreállításával bízta

meg. .A B4)urhonok által számüzetAén, fsak 1818.

tért vissza Franciaországba, ahol 1828. képvise-

lvé választották. Irodalmilag is mködött : m-
vei : Néceesité d'une armée i)ermauente (Paris

1820) : De lesprít militaire en Francé (u. o. 1826)

:

Souvenirs. mémoires et lettres (Brü-ssel 1835, 3
kötet).

Lamartme (4]M: luurtin), Alphonse Marié
Lonis (le, francia költ, .szül. Millyben 1790 okt.

21., megh. Passyban 1869 márc. l. Hossziibb

olaszországi tartózkodás után a királyi gárdába
állott, de a száznapos uralom (1814) beálltával

ismét visszatért a magánéletbe s egy ideig utaz-

gatott. Benyomá.sait s az 1818. elhalt Mme Char-
leshoz való viszonyát közvetlen hangú, mester-

kéletlen verseklwn örökítette meg. amelyeket Mé-
ditations poétitjues (1820) és Nouvelles raédita-

tions (1823) c. adott ki s amelyekkel n romantikus
költészet egyik megteremtje lett. Idöközten n
kiilUzyi szolgálatba lépett s 1823. Firenzében meg
is nsült. Felesége, Mary-Anne Binh gazdag an-

gol család sarja volt. A lassankint visszanyoi-t

lelki egyensúly s fölemel vallásos érzés költi
kifejezje legközelebbi verskötete, a Hármonies

poétiques et religieu.ses (1830, 2 köt.) A júliusi

forradalom után, 1832. családjával beutazta Gö-
rögországot és Kis-Ázsiát, amirl ra?yog<') képek-
ben gazdag Voyage en Orient (1835, 4 köt.) c
útieirásában számolt be. Egyik legjelesobb alko-

tása a Jocelyn (1836, 2 köt.) c. Tdillikus eposz.

Csak részleteiben sikerült La chute d un ange
(1838, 2 köt.) c. lirai eposza, meljben a mély és

költi részek sivár retorikai szószátyárkodás-

sal váltakoznak. Szintúgy igen egyenetlen érték
utolsó versgyjteménye, a politikai irányú ver-

seket Ls tartalmazó Recueíllements poétiques

(1839). L. 1833 óta volt tagja a parlamentnek,
egyik párthoz sem csatlakozott s politikai hit-

vallása sajátos vegj'üléke volt a katolikus orto-

doxiának és Saint-Simou gondolatainak. Ezt a
felfogást tükrözi Histoire des Girondins (1847, 8
köt.) c. történeti munkája. 1848-ban egy ideig

a provizórikus kormány élére korült. A császár-

ság leszorította a pwlitika .szinterérl s L., akiben
a takarékos.><ág polgári erénye sohasem volt

meg. .sanyarú helyzetbe került. Csakis a legmeg-
feszítettebb irodalmi munkával tudta úgy ahogy
fentartani migát s egymásután adta ki újabb
köteteit, a melyeknelí azonban már édes-kevés
az irodahni jelentségük. Végre is megszánta a
kormány és 1867. 25,000 frank évjáradékot sza-

vaztatott meg a részére. írói pályája e mi'isodik

felébl csujián a következ kötetek érdemelnek
említést: Confldences (1849): Raphaél (1849);
Nouvelles confldences (1851): Graziella (1852).

Halála után jelentok meg : Le manuscrit de ma
mére (1871) ; Poésies inédites (1873) : Correspon-
dance (1873—75, 6 köt.) stb. Összegyjtött m-
veit Oeuvres complétes c. 1860—66-ig adta ki 41
kötetben (Uj kiad. 1900 óta). Magyarul megjelen-
tek : Jocelyn, Ford. Talabér György (Pest 1863)

:

A Girondiak története, ford. Jánosi Ferenc (u. o.

1865, 10 köt.) ; Július Caesar története (u. o.

1865, 2 köt.); Héloise és Abélard, ford. Erhardt
Vilmos (Bpest 1880, új kiad. 1896) ; Az 1848-iki

forradalom története, ford. Zsilinszky Mihály,

(2 köt., u. 0. 1873) ; Sokrates halála, ford. Jánosi
Gusztáv (Veszprém 1873) : Graciolla, ford. Kaposi
József (u. 0. 1885) : Rafjtel, Egy húsz éves ifjú

szerelme, ford. Kontúr Béla (u. o. 1896). V. ö.

E. Deschanel, L. (Paris 1893, 2 köt.) ; Ziromsky.
L. poéte lyrique (u. o. 1898) ; Quentin-Bauchart,
L. homme politíque (u. o. 1903, 2 köt.) ; L. Séché,

L. de 1816 a 1830 (u. o. 1906) ; u. a. Le román
d'Elvire (u. o. 1909) : AUais, Le lyrisme de L.

dans les Harraonies (u. o. 1910).

Láma-szövet, laza kártolt gyapjúszövet ni
felöltökre. Srsége 16 fonal em.-ként, a fonalak

metr. finomsági száma : 16.

Lamb (^twi: )em), Ouirles. angol író és költ,
szül. Londonban 1775 febr. 10., megh. Edmonton-
ban 1834 dec. 27. Fmve a Ijondon Magazinéban
Elui álnév alatt írt tanulmányainak Essays of

Elia (1828) c. gyjteménye, amely józan életfel-

fogásával, igaz hazaflságával és kedves humorá-
val az angol irodalom legértékesebb essayihez

tartozik. Lírai költeményeit (1798) az egyszerség,
közvetlenség és az érzés melegsége jellomzi. Mary
Ann (szül. 1765., megh. 1847) nev nvérével
együtt írta Tales from Shakespeare (1807) e. mun-
káját, amely az ifjúságnak még ma is kedves
olvasmánya és magyarul is megjelent : L. Károly
és Mária, Shakeepeare-mesék, fordította Mihály
József, átnézte Volf Györgj- (Budapest 1880).

Specimens of English (kamatic poets who lived

about tbe time of^ Shakespeare (1808. 2 köt., új

kiadásban 1894) c. könyvében kortársai figyelmét

a Shakespeare korat)eIi gazdag és változatos

drámairodalomra akarta felhívni. Összes mveit
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kiadták Fitzgerald (London 1895, 6 köt.) és E,

Lucas (n. o. 1903-tól fogva 7 köt.). V. ö. A. Ainger
életrajzát : Charles L. az English Men of Letters

sorozatában (2. kiad. London 1888).

I^ainb., terméknevek után Lambert Aylmer
Bourke nevének rövidítése, szül. Bathban 1761.,

megh. Kewban 1842 jan. 10.,mint a londoni Linné-

társaság alelnöke. Nevezetesebb munkái : Descrip-

tion of the genus Cinchona (London 1 797) ; De-
scription of the genus Pinus (u. o. 1805, 3. kiad.

1833 ; függeléke 1807) ; Illustration of the genus
Cinchona (u. o. 1821).

Lambach, község Wels fels-ausztriai kerületi

kapitányságban, (1910) 2035 lak., régi, 1032. alapí-

tott bencés apátsággal és ebben nagy könyvtárral

(30,000 kötet, inkunabulumok, kéziratok) s köze-
lében híres búcsújáró templommal.
Lambaesis, ókori római város Numidia DK.-i

részén, legio-álloraás; a mai Lambessa (Lambese)
helyén Constantine algériai départementban. Nagy-
szer romjait rendszeresen tárják föl a franciák

1897 óta. V. ö Cagnat, Les deux camps de la

légion Ille Auguste á L. (Paris 1908).

Lamballe (ejtsd: lambaii). Marié Thérése Louise
hercegn, Lajos Viktor szavoja-carignani herceg
leánya, szül. Torinóban 1749 szept. 8., mogh. Pa-
risban 1792 szept. 3. Rövid ideig (1767—68) Líyos
Sándor, L. hercegének felesége volt. 1774-ben
Mária Antoinetto királyné intendánsnje lett, ki-

hez a foiTadalom napjaiban is nagy hséggel ra-

gaszkodott. 1792 aug. 20. elszakították a királyné-

tól s a La Force fogházba vitték, hol a szeptem-
beri mészárlások alkalmával kegyetlenül meg-
gyilkolták. Fejét és szivét dárdára szúrták és a
templeba zárt királynénak megmutatták. V. ö.

Raoul Arruiuld, La princosse L. (Paris 1910).

Lambayeque, departamento Peruban Piura,
Libertnd, Cajamarca és a Nagy-ocoán közt, terü-

lete 11.952 km*, 124,091 lak. ; termékeny völgyek-
kel. Fvárosa : L., a L. torkolatánál, kb. 8000 lak.

Lambda, a görögL bet neve (írva A, X). Innen
lambdiunzmus (v. lat. laüatio) az í-nek r helyett
való ejtése.

Lambdacizmus, 1. Lambda.
Lambdapont. Fontos koponyaméröpont a nyíl-

varrat (sutura sagittalis) és a lambdavarrat (sut.

lambdoidea) találkozási helyén.

Lambdavarrat (sutura lambdoidea), a nyak-
8zirtc.<(mt és a két falcsont által alkotott varrat.

Lambeaux (eitad: uiSbó), Jef', belga szobi-ász,

sztll. Antwerpenben 1852 jan. 13., megh. Brüsszel-
ben 1ÍM)8 jún. 6. Tanulmányait szülvárosában és

Parisban végezte. lírteljos, roalista felfogású

szobormíivei közül jelesebbek: A fény diadala
(Wiertz belga fest emlékezetére ennek szül-
helyén Dinant-ban); az Emberi szenvedélyeket
ábrázoló nagyméret reliefje ; A csók ; Birkózók

;

Kiizdolom a sassal ; Lucretia stb.

Lambeccius, 1. Laniheck.
Lambeck (Lambeccius), Péter, német történet-

író, bibliográfus és nyelvész, szül. Hamburgban
1628 ápr. 13., mogh. Becsben 1680 ápr. 3. 1662-
ben a bécsi csász. könyvtárhoz került felügyel-
nek. Fbb mvei : Prodromus históriáé literariae

(Hamburg 1659 és l^ipzig 1710),mely az irodalom-
történetet idrendben tárgyalja ; Commentarii de

bibliotheca caesarea Vindobonensi (1665—79, 8
kötet, 2. kiadás Kollártól 1766—82) az ó-német
nyelvre és irodalomra vonatkozó fontos adatok-
kal. V. ö. Karaján, Kaiser Leopold I. und Péter
L. (Wien 1868).

Lamber, Juliette, francia írón, szül. Verberie-
ben (Oise) 1836 okt. 4. Elbb La Messine, majd
Edmond Adam felesége volt. Müveit Madame
Adam néven adta ki. Az 1870—71-iki háború
után volt a revanche eszméjének egyik leghar-

ciasabb agitátora. Hazánknak szinte barátja.

1879-ben indította meg Parisban a jótékonysági
mozgalmat az elpusztult Szeged érdekében s 1884.
Magyarországon is megfordult. Ez útjának ered-

ménye a La patrie Hongroise (1884) p. m, mely
ugyanez évben magyarul is megjelent A ma-
gyarok hazája cím alatt. Egyéb mvei : Mon vil-

iágé (1860) ; Sióge de Paris'(1873) ; Le román de
mon enfance (1902) : Mes premieres armes(1905)

;

Mes sentiments et nos idées nant 1870 (1905)

;

Paíenne ; Chrétienne (1913) stb.

Lamberg, Karintiából ideszakadt honfiusított

magyar grófi és hercegi család. Törzsapja II. Vil-

mos, a XIV. sz.-ban Kirajnában nül vette Niko-
laus von Pöttweins báró leányát s örökösét;
három fiával a család három fágra szakadt,

melyek közül az egyik (Jakabé) 1689., a másik
(Györgyé) a XIX. sz.-ban kihalt, mig a harmadik
(Boldizsáré) még most is él az (1524 óta bárói)

Ortenegg-ágban. Késbb ez is három családra
szakadt : 1. az idsebb feistritzi ágra ; 2. a középs
ágra, melynek törzsapja György Zsigmond volt,

ismét két oldalágra szakadt ; az elsnek megalapí-
tója János Miksa (1608—82) császári követ volt

Rómában, majd a vesztfáli békekötésben mint a
császár meghatalmazottja vett részt : egyik fia Já-
nos Fülöp (1651—1712), a törökök ellen harcolt,

majd diplomáciai küldetéseket végzett s végre
pappá szenteltetvén, kardinális lett. Lipót Mátyás
gróf (1667—1711) I. József flovászmestere, her-

cegi címetis kapott, de ez acím fiának, Gusztávnak
(megh. 1762 febr. 3.) halálával megsznt. 3. A
harmadik ágat, mely 1667. grófi méltóságot ka-
pott, az 1764—1765. XLVII. t.-c. Ferenc Antal
gróf császári és királyi kamarás, továbbá az
1790-91. LXXHI. t.-c. Fülöp császári és ki-

rályi kamarás és József lovaskapitány szemé-
lyében maradékaikkal együtt honrtusította. Ebbl
az ágból sarjadt L. Ferenc Filöp gróf, osztrák
altábornagy, szül. Móron 1791 nov. 30. Huszonegy
éves korában hadnagy a 3. ulánusezrednél,

1842. altábornagy. Mint magyar honos jelen volt

az 1847-iki pozsonyi országgylésen s mveivel

:

Még egy terra incognita : Ungarns politische Zu-
kunft(Pozs()ny 1842) : Ungarns politische Stellung
in Európa v. der Kinwauderung der Magyarén bis

auf die Gogenwart (Ijcipzig 1842) irodalmilag is

résztvett a kor politikai mozgalmaiban. 1848
szept. 5. császári biztossá, Magyaroi-szág katonai
parancsnokává s ideiglenes nádorrá neveztetett

ki s Pestre küldetett, hogy a Wkét helyreállítsa.

Midn szept. 28-án Budáról Pestre akart át-

jönni, egy lázongó néptömeg megtámadta s ko-
csijából kihúzva, meggyilkolta. Említésre méltó,

hogy L.-et, mint aki a «hadügy magyarosításán
buzgón múködiku, 1844. a Magy. Tud. Akadémia
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tíRzieletboIi taf^nsk ajánlották. V. ö. Hadtörté-

neti Kozlpmt-nyek (18í)ó, 139. old.).

Lambéria, I. Falhorítág.

Lambert, az Árpád-ház két tagjának s több

magyar fúrnak neve. Említendk : 1. L., I. Béla

király és Riksza lengyel hercegta tla, 1049
táján .született, megh. 1075 köriil. Tíz esztends
korában atyjával és test\-éreivel együtt II. Ulászló

lengyel hert-eghez menekült, de atyja legyzte

1. Andráíít és Magyarország királya lett. Atyja

halálával (1063) Salamon elöl ismét II. Boleszló-

hoz futott, de ismét visszatért, midn a király a

tiszántúli részeket átengedte neki és testvérei-

nek. 1073 végén Salamon ellen újbl szövetsé-

geseket keresett.

2. L. isviin. Els felesége 1. Béla királynak

egyik árvája volt, kinek nevét nem i.^merjük;

mátsodik felesbe egy SSsófia nev n, kivel együtt

alapította a boiótí prépoetságot. V. ö. Wertner,
Árpádok (174- 176.) és Századok (1891).

Lambert, Itália királya, római császár (894—

898). II. Wido spoletói herceg fla, szül. 898 okt.

15. Atyja t I. Berengár ellen 891. Itália ki-

rályává. 892- pedig császárrá koronáztatta és

uralkodótársává fogadta. 894 óta önállóan ural-

kodott, de már 895 telén meg kellett hátrálnia

Amnlf német király eltt, kit Formosus pápa

császárrá koronázott. Amulf távozása után Be-

rengárral szerzdésileg megegyezett Itália bir-

tokán.

Lambert, 1. szent, vértanú, szül. a VII. sz.

második negyedében, megh. 706 körül Lüttich-

ben. 669 óta maastrichtl püspök. 675-ben II.

Childerik meggyilkoltatása után a zendülk el-

úztt'k püspöki székérl, mire Stabloban szerzetes

lett. 681-ben vis.<zatért püspökségébe. Sok évi

áldásos mködés után eldje Szt. Theodard sírjá-

nál orgyilkosok megölték. Ünnepe szept. 17.

2. L. le Béghe, 1. Beghinák.
3. L. le Tort, ófrancia költ, 1. Sándor-nwiida.
4. L. von Arigvon, Franz, reformátor, szül.

Avignonban 1486., megh. Marburgban 1530 ápr.

18. Ferenc-rendi .szerzetes volt. mígnem Luther
iratainak hatá.sa alatt a zárdát 1522. elhagyta és

Svájcba, majd Xémetországba ment. A hombergi
zsinaton az általa Paradoxa cím alatt kiadott 158
reformátori tétel lelkes védelmezésével tnt fel

;

a következ évben az akkor alapított marburgi
egyetem rendes tanárául nevezték ki, itt mködött
haláláig. V. ö. Baum, Fr. Lambert von .Avignon

(1840) : Hassenkampt', Fr. Lambert von Avignon

(18601 ; Ruffef {Paris 1873) : J. Friedrirh, Luther
imd die Kirchenverfassungder Reforraatio Eccle-

siamm Ha.ssiae (I)armstadt 18941.

5. L. ron Hersfeld ( LoDiltertus Hersfeldensis),
középkori német történetíró, megh. a hersfeldi

bencés klastromban 1080 körül. Fmve, az An-
Hoks, a viliig teremtésétl 1077-ig lefolyt ese-

mények történetét foglalja magában. Különösen
az 1069— 1077-ig terjed évek történetére nézve
elsrangú forrás, bár pápepárti érzelm és IV.

Henrikkel szemben igazságtalan. Az események
eladásában és csoportosításában a középkor leg-

kiválóbb történetírói közé tartozik. Müve 1525.

jelent mez elször nyomtatásban, majd a Monu-
menta Germaniae Historica c. gyjteményben

(Scriptores 3. és 5. köt, Hannover). Újabban
Holder-Egger adta ki ugyanezen gyjtemény
iskolai kiadásában beható életrajzi és kritikai

tanulmánnyal (Hannover 1894).

Lambert, 1 . André, svájci építész, szül. Genf-
ben 1851 máj. 12. Magánépítész volt Neufchá-

telben, ahol Rychnerrel együtt kiadta a L'archi-

tecture en Suisse aux différentes époques c. mun-
kát. 1883-ban Stuttgartba mentésStahl Eduárddal
(szül. Frankfurtban 1849.) az építészet s a m-
ipar körébe vágó gyjteményes díszmunkák ki-

adására vállalkozott. E munkák közül a leg-

kiválóbbak: Das Möbel; Motive der deutschen

Architektur ; Modemé Architektur ; Barock- und
Rokokó-Architektur der Gegenwart (valamennyi

Stuttgartban); Vilién und Landháuser (Berlin).

Stabilai együtt 1892—95. a XVIII. sz. stílusá-

ban a berni történeti muzeumot, 1895. XV. La-

jos stílusában a stuttgarti Olga királyné-épületet

építette.

2. L., Aylmer Bourke, botanikus, 1. Lamb-
3. L., Charles, gróf, aviatikus, szül. Madeira

szigetén 1865., mint orosz alattvaló. Húsz éves

korában feltalálta a siklcsónakot, majd a lég-

hajózással foglalkozva részt vett Hiram .Maxim
repülgépkisérleteiben (1894). volt az elsk
egyike, aki Philippsel együtt a siklórepülgépbe

motort épített (1898) és els volt, aki 1909., a
dinamikus repülés végleges felfedezése után az

Eiffel-tornyot körülrepülte.

4. L., Johann Heinrich, német bölcsész és

matematikus, született Mühlhausenban 1728 aug.

26., megh. Berlinben 1777 szept. 25. Teljesen saját

erejébl küzdötte fel magát; 1765. mint a tud.

akadémia tagja Berlinben telepedett le. L. éles-

elméj fizikus és matematikus, eszmedús filo-

zófus és irodalmilag fölötte termékeny. Csillagá-

szati érdemei különösen a fotometriai elmélet meg-
alapítása, az üstököspályák tanulmányozása és

kozmológiai. Kantéval sok tekintetben rokon né-

zetek terjesztése. Fbb munkái: Photometria
(.Augsburg 1760): Insigniores orbitae cometarum
proprietatos (u. o. 1761) és Cosmologische Briefe

(u. o. 1761). Filozófiai mvei : Neues Organon,

oder Gedanken über die Erforschung und Be-
zeichnung des Wahren (Leipzig 1764, 2 köt.);

Logische undphil. Abhandlungen (Dessau 1782—
1787). L. a geográfiai térképek hálózatával is

foglalkozott és sok általa felfedezett fontos vetí-

tési mód ma is alkalmazásban van. V. ö. Lepsius,
J. H. L. (München 1881) ; Baensch, J. H. Lam-
bert; Philosophie etc. (Tübingen 1902): Schur^
J. H. Lambert als Geomoter (Karlsruhe 1905).

5. L., John, angol tábornok, szül. 1619 nov.

7. Caltonban, megh. 1683. Az 1642—4«-iki pol-

gárháború alatt a parlament seregében harcolt,

1660. pedig a duubari csatában tnt ki Crom-
well oldalán. 1653-ban készítette az új alkot-

mánjrt, mely szerint Cromwell -Angol-, Skót- és

Írország oprotoktorao lett. 1657-ben meghason-
lott Cromwellel és visszavonult. Cromwell fiá-

nak, Richárdnak lemondása után a katonai párt

vezére volt a Csonka parlametU-teil szemben, de

j

Monk eltt kénytelen volt m^átrálni. II. Ká-

i
roly trónralépése után halálra ítélték, a ki-

; rály azonban fogságra változtatta ítéletét. Elbb
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Guernesoy, majd 1667 óta St. Nicholas szigetén

volt rizet alatt, ahol meg is iialt.

6. L., Louis Eugéne, francia fest, szül. Pa-

risban 1852 szept. 24r., megh. u. o. 1900 máj. 14.

Delaci'oix és Delaroche tanítványa. Eleinte ma-
dártanulmányokat és csendéleteket festett, késbb
fleg a macskákat ábrázolta, amiért el is nevez-

ték a franciák Lombért des chots-nok (Macskás
Lambert). Képei : Macska és papagály ; Nstény
macska kicsinyeivel ; Elszoba ; Megzavart álom

;

Étkezés ideje ; Normandiában ; Macskacsalád stb.

Lambert-dió v. mogyoró, 1. Mogyorófa.
Lambert-féle képlet a meteorológiában a kö-

zepes szélirány meghatározására szolgál. Azon
az elven alapszik, hogy az egyes szélirányokat

az erparallelogramm módjára összerakjuk és

az erednek irányát és nagyságát meghatároz-
zuk. Azeltt klimatológiai vizsgálatoknál nagyon
használták.

Lambertini, Prosper, XIV. Benedek pápa csa-

ládi nevo.

Lambése (Lamhessa), 1. Lambnesis.
Lambeth (ejtsd: lemmbeth), London egyik kerü-

lete, (1911) 298,126 lak. L.-ben a XVIL sz. köze-

pén egy hollandiai készítette a legels ónmázas
agyagedényeket, most kitn kedényt gyáita-
nak ott. A Lambeth-palota a XIII. század óta a
cantorbury-i érsek székhelye.

Lambeth-értekezletek, e néven ismerik azo-

kat a nem hivatalos s nem törvényes szervezeten
alapuló zsinatokat, melyeket a canterbury-i érsek
lambethi palotájába 1867. és 1878. hívott össze a
világ öt részében lev angol gyarmatok püspökei-
bl. Az éi"tekezlet a görög-keleti egyházzal való

egyesülés útját egyengette. \'. ö. Davidson : The
Lambeth conferences (London 1889).

Lambézellec, község Pinistére francia dópar-
tement Brest járásában, (isid 19,317 lak., vas-

öntvel, gyertya- és szappangyárral.
Lambik, belga sör, 1. Sör.
Lambl, Johann Bapfist, gazdasági iró, szül.

Letingben (Csehország) 182(} szcpt. 8., megh.
Prágában 1909 júl. 11. 1866 óta a prágai német
nyelvit, 1869-tl pedig a cseh nyelv megyete-
men a mezgazdasági szakok tanára s 1882 óta
az összes cseh nyelv gazd. iskolák állami fel-

ügyelje volt. Depekorációs elméletével lett isme-
retes a közgazdasági irodalomban. Pmunkái : Do-
pekoration (Viehabuahme) in Európa (Wien 1878)

;

Die Grundrente als Zweck aller Landwirthschaft
u. Thierzucht (Prag 1888) ; Die Landgutsubstanz
u. dio Inndw . Rechnungsführung (Wien 1894).

Lambrecht. 1 . Kari- német fest, szül. Flens-
burgban 1878 okt. 26. A weimari mvészeti aka-
démián tanult Th. Hagen vezetése alatt. Tájakat
fest : Nyírfák sszel ; Woimar környékéröl stb.

2. L., Wilhelm, német mechanikus, szül.Göttin-

gonben 1833 júl. 25., megh. u. o. 1904 jún. 17.

Mhelyébl sok meteorológiai mszer került ki,

moly nagy népszerségre tett szert, ilyen a L.-féle

higrométer és poliméter. Utóbbi helyi prognózis
megállapítására van berendezve, a harmatpont
felha.><ználásával. A L.-féle idjárási házikók nagy
elterjedtségnek örvendenek és nagyobb városok-
ban köztereken az idjárás iránti éi-dekldés ki-

elégítésére szolgálnak.

Ijambrequía (franc, üjud: lambrkeS). keskeny
kelme, mely fels szélével a tárgyhoz van er-
sítve, amelynek díszéül szolgáií, alsó szélérl
pedig rojt, sallang csüng alá.

Lambrior, Alexaudru, román nyelvész, szül.

Botosaniban 1846., megh. 1883. Botosaniban volt

tanár, majd a jassyi katonai iskolán a román
nyelv tanárává nevezték ki. A román nyelv hang-
tani törvényeit ö állapította meg.MüveiaColumna
lui Traian és Convorbii-i literare folyóiratokban
jelentek meg ; a tanulók részére Carte de cetire

(Olvasókönyv) cím munkát irt.

I^auibris (franc, ejtsd: lambri, magyarosan
lambériának is mondják), a falnak fatáblákból
készült egyszerbb vagy díszesebb burkolata. L.

Falboritás.

Lambro, a Po 120 km. hosszú baloldali mellék-
folyója, Corte Sant Andreánál torkollik.

Lambros, Spyri(hn, görög történetíró, szül.

Korfu szigetén 1851 ápr. 21. Az athéni egyetemen
a görög történet tanára. Megbízás alapján meg-
alkotta az Athosz-hegyi kéziratok katalógusát

(1888). Tevékeny részt vett a régi görög gim-
nasztika, az olimpiai versenyek és ó-görög szín-

játékok felelevenítésében. Buzgó vezetje a tör-

téneti és archeológiai szempontból nevezete.-^

helyek látogatóinak, s hazája egyik legkedveltebb

ünnei-i szónoka. Nevezetesebb mvei : Akomina-
tos Mihály iratai (Athén 1879—80, görögül) : Col-

lection des romans grecs en langue vulgaire et eu
vers (Paris 1880) : Jelentés a Szenthegy kéziratai -

ról (Athén 1880, görögül, németül Wiü-zburg 1881,
oroszul Szt.-Pétervár 1881) ; Hellas története (5

köt., Athén 1886—1902, görögül); A collation of

the Athos codex of the Shepherd of Hermas (Cam-
bridge 1888); Ecthesis chronica uud chronicon
Athenarum (London 1902) : Beszédek és cikkek
(Athén 1902, görögül). 1904-bou alapított folyó-

iratában (iN'soi; 'IO>XrjVoar5}itov) jórészt saját dolgo-

zatait közli. Kiadta Arffyropulos János mveit
(Athén 1910).

Lambruschini (ejtsd:—szk-ini), 1. Giamhattista.
püspök, szíU. 1755 aug. 28. Sestri di Levante-ban
(Genova mellett), megh. 1825 nov. 24. Ürvietóbau.

Papnevel int. tanár, 1799. ált. helynök Genová-
ban, 1807. püspök Orvietóbau. Megtagadván 180i).

a Napóleontól követelt esküt, Franciaorszíigba

deportálták és csak 1814. térhetett vissza. Mvei

:

Theol. dogmatica (1788); Guida spirit. (5. kiad.,

1869).

2. L., Luigi, bíboros, pápai államtitkár, L. 1.

öccse, szül. 1776 máj. 16. Sestriben, megh. 1854
máj. 12. Rómíibau. Barnabita szerzetes volt. 43
éves korában 1819. genovai érsekké lett. 1827-ben
XII. Loo pápa Parisba pápai követül küldötte,

ahol mereven támogatta X. Károly reakcinnáriu.'<

politikáját. 1831-ben XVI. Gergely bibornokka
nevezte ki, 1836. pedig államtitkárrá. A küls
politikában az olaszok eltt gylölt Au.-<ztriával

tartott, az egyh. állam bensejében minden lil)erá-

li.s mozgalmat elfojtott. IX. Piu.-< alatt állami,

politikai mködése véget ért. 1848-ban a forrada-

lom alatt t is iUdözbe vették és IX. Piussal

Gaetivban talált menedéket, ahonnan 1S5(.). vele

együtt tért vissza. Nagytehetség diplomata volt

a régi iskoliibn] , szit.n>ninii k<>nz<>rvaTiv. jellemé-
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nek hajlithatatiaoságával a szerzetesnek aszketi-

kus »zigorátegye6Ítettc. Munkái : Opere spirituali

(3 köt., 1836) ; Suiriminac. concep. di Maria (18tó).

Lambton i^ud: lemmt a>, aiisztrúliai város Új-

Dél-Wales angül gyarmatban, óOOO lak. Kszén-
bányái vannak.
Lambton [tttaA: lesBt ), John George, angol

áüamfóríiú, 1. Ditrkam.
Lamé, Gábriel, francia matematikus, szül.

Toursban 1793 júl. 22., megh. Párist»n 1870
máj. 1. 1820-ban Szent-Pétervárra mont és 11

évet töltött orosz szolgálatban, mely id alatt

a/ ottani mérnöki iskola tanára is volt. 1832-ben

a párisi Éoole polytechnique, 1844. a Faculté des

s<^'ioneos tanára, 1843. pedig az akadémia tagja

lett. N'pveaeteeebb múvei : Traité de physique

(18361 ; Le^ns snr la tbéorie matbém. de i'élas-

tícité (1862); Letpons snr les (onctions inverses

des transoendentes et les sorfaces isothermes:

I^e^ns sur les coordonnées eur\'üígnes ; Calcul

des fonctíons inverses.

Lamego av/. antik iMma), város és püspöki
székhely B<'ira portugál tartományban, a Baroza
egyik mellékvizénél, 9200 lak., bortermeléssel

és hii.-filstölés.sel, mór kastéllyal. Az 1143. L.-i

országgylés a trónöröklést és a cortes összehívá-

sát szabályozta.

Lámek. a bibliai elbeszélés szerint (Mózes 1.4.)

Matuzsálem fla. Két felesége volt, Ada és Cillá

;

az elbbi a bibliai monda szerint Jábálnak, a
pásztorok sének és Jubálnak, a zene feltalálójá-

nak, az ut(>bbi pedig Tubalkajinnak, a kovácsok
eének anyja. Lámek dala : a L. származási táb-

lája végén idézett dal, mely a kard feltalálását

énekli meg.
l.aineíl« «^lat.i. vékony lemez mindenféle

fémWl. de különösen aranyból.

Lamella-mágnes, vagyis lemezes mágnes, vé-

kony acéllemezekbl összeálUtott mágnes. Az
egyes lemeieket egyenkint m^mágneeezik, egy-

nevü sarkaikkal egymásra helyezik s aztán csa-

varokkal összekötik. .\ vékony acéllemez köny-
nyebben mágnesezhet, mint a vastag rúd. Ilyen

lemezekbl álló mágnestelep sokkal nagyobb erej
lehet, mint a vele egj'eniöméretú, de tömör acél-

ból való mágnes. Az elektromágnesek alkalma-
zása óta az iUland mágnesek általában s igy a
L.-ek is csak korlátolt mértékben használatosak.

Lamalláa kapeaoló, az egy vonalba es tenge-

lyeknek gyorsan oldható lupcsolására való súr-

lódó tengelykapcsolatok egyik, különösen az auto-

mobilizmus torén kedvelt csoportja. Szerkezetéi-e

nézve egy hüvelybl és egy kb. 5—6 cm.-rel ki-

sebb átmérj hengerbl áll. melyek közül az els
a hajtó, mig a má.sodlk a hajtott tengelyre van
szorosan felékelve és a köztk lev gyürúalakú
hornyot p«jnta>y*nbeleillökb. 2-5 mm. va«tasr«á?ö

acélg>-iirslai)okkal (lamellákkal) töltik í

úg>-, hogy közülük minden második a :

nyúlvánnyal a hüvely hornyolataibakapa-zKuUiK,
mig a többi a bels oldalukon lev nyúlványok-

!

nál fogva a hajtott tengelyre ékelt hengerbe ka-

paszkodik. Ha most már forgás közben ezeket a
rugóslapokat lábbal v. kézzel mozgatható meg-

j

feleló emeltjüs szerkezettel ^g^máshoz .^szorítják,

;

a hajtótengellyel kapcsolt állandó f-'-'^'-'''" levó
j

lamellák a hajtott tengelyhez kapcsoltakat a köz-
tük fellép súrlódásnál fogva lassú fokozatban
mindinkább magukkal ragadják. Minél több la-

mellát alkalmazunk, annál kevésbbé terheldik az
egj-es lamella s így annál kevésbbé van kitéve

a bevágódásnak.
lAinellibrttnelilikla íáiiatt, l. Kagylók.
Luiuellíruriiia (állat), 1. Letiie^es ciápuak.
Lamellirostre* (állat), I. FürészcsöiHek és

Ijemezes rsöiiiek.

Lamennai8(eút«i:i«mné), 1. Hugues FélicüéBo-
bért de, francia kat. ^^házi íro. .szül. St. Malo-
bau (Bretagne) 1782 jún. 19., megh. Parisban 1854
febr. 27. 33 éves korában a papi pályára lépett,

1816. Essai sur lindilTérence on matiére de reli-

gion c. munkájának els kötetével nagy feltüné.>'t

keltett. Ragjogó irály, emelkedett szellem, meleg
vallásos irány jellemzik e munkáját. 1823. és

1826. sajtóvétségek miatt elítélték. 1830-ban a
júniusi forradalom után keletkezett új állapotokért

rajongott. Lacordab^ és Montalemlx?rt-rel együtt
az Aveuir c. szabadelv katolikus lajx)t indította

meg. Ebben az egyházat a szabadelv eszmékkel
kibékíteni, az egyházat és az államot eg>'mástól

tolje.sen elválasztani iparkodott. A püspöki kar
és késóbb a pápa is elitélte nézeteit, de nem ha-

jolt meg az ítélet eltt. Paroles d'un croyant (Paris

18iW, magyarra Rácz Károly fordította Egy hiv
szavai címen, Debreczen 1871) cím munkáját,
mely száznál t<jbb kiadást ért, szintén kárhoztatta

a pápa. E kárboztatásra heves irattal (Affairesde

Romé, ParLs 1836) felelt. L. a katolikus egyház
tanításától mind messzebb távozott. 18^i6-lMin a
szentírást francia nyelven jegj'zetekkel ellátva

kiadta. 1848-ban a francia nemzetgylés tagjává
választották. A politikai térrl azonban csak-
hamar is visszavonult. .Meghalt nagy szegény-

ségben és a nélkül, hogy az egyházzal kibékült

volna. Egyéb munkái : Le pays et le gouverne-
ment (1840) ; Esquisse d'une philosophie (4 köt..

Paris 1841—46): De la ReUgion (u. o. 1843);
Oeuvres postbumes (u. o. 1855—59, 5 köt.), stb.

V. ö. Blaize, Essai sur L. (Paris 1858) ; Janet, La
philosophie de L. (1H90> ; Spuller, L.(1K92|; J/«; -

ciei- J., I>ammenais (1895): Feugére, L. avant
l'Essai sur l'indifférence (1906) : SlaréchnL L. et

Lamartine(1907j: DudoH,h. etleS.Siége(1911).

2. L., Jeau Marit' Rob&rt de, L. 1. bátyja,

szül. St. Malo-ban 1780 szept. 8-, megh. Ploerme^
ben 1860 dec. 26. 1801 óta a sz^ny gyermekek
nevelésével foglalkozott, 1807. áldozópap lett.

1812— 17-ig st.-brieux-i, 1822— 27-ig p;msi ált.

helytartó és falamb^snás. Alkalmas tanerk biz-

tosítására megalapította a Petits fréres de l'ín-

stmctíon chrétienne ée PlUes de la Providence
kongregációkat, amelyek Franciaországon kívül is

elterjedtek. V. ö. Ropartz (1874) ; Laív<7í<' (1903).

Lmnaentabili Mane exitn, kezd .szavai a
szt. oficium 1907 júl. 3. kiadott dekrétumának v.

X. Pius pápa syilabusának. L. Modernizmus és

Sgllai/u^.

Lamentációk (lat. a. m. .siralmak), Jeremiás
próféta siralmas énekei, amelyekbl 3 részletet a
kat. e:jryházban nagyszerdán, nagycsütörtökön és

nagyiHl'Uteken szokás énekelni a délután tartott

ú. n. gyászzsolozsmán. L. még Xagyhét.
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liamento (ol.) a. m. panasz, kesergés, pana-

szos ének ; lamentabile v. lainentoso, zenei kifeje-

zés : panaszosan ; lamentál : kesereg, panaszkodik.

Lameth, 1. Alexandre, gróf, szül. Parisban

1760 okt. 28., megh. ii. o. 1829 máro. 18. Együtt
harcolt bátyjával Észak-Amerikában s a nemzet-
gylésben az alkotmányospárt egyik vezére volt.

1792-ben Lafayette alatt harcolt Németalföldön
8 azzal együtt került az osztrákok kezébe, kik öt

Olmützben 3 évig fogságban tartották. Azután
bátj^jához ment Hamburgba s azzal együtt tért

haza 1800. Franciaországba. Napóleon alatt mint
préfet szolgált. 1819-ben a képviselház tagja lett

8 az alkotmányos párthoz tartozott. Történeti

müve : Histoire de 1'Assemblée constituante (Paris

1829, 2 köt.).

2. L., Cliarles Malo Fangois, gróf, francia

tábornok, L. 1. testvérbátyja, szül. Parisban 1757
okt. 5., megh. u. o. 1832 dec. 28- Résztvett az észak-

amerikai szabadságharcban s az 1789— 91-iki

nemzetgylésben az alkotmányos királyság hivei

közé tartozott. 1792 aug. 10-én öt is elfogták, de
fogságából kiszabadult ós 1800-ig Hamburgban
élt. Napóleon alatt mint tábornok szolgált Német-
országban és Spanyolországban. 1827-ben képvi-

selvé választották.

Lametta, vékony fémdrótból ers nyomással
nyert fémszalagok, melyek oly finomak (03 mm.
szélesek és 0"007 mm. vastagok), hogy 1 km.
hosszú szalag (^sak 44 g.-ot nyom. Anyaguk réz,

lendszerint azonban megezüstözve, aranyozva és

í'ink-gözök által felületükön sárgarézzé változ-

tatva. AL.-nak szánt drótot átfúrt gyémánton húz-

zák keresztül s ezután két finomra csiszolt felü-

let forgó henger közt laposra nyomják, úgy hogy
(^yúttal fényt is kap. A L.-t azeltt csak Kínában
használták és pedig oly szövetek készítésénél,

amelyeket fémszálakkal kívántak átszni. Most
fleg karácsonyfa-díszül szolgál.

Lamettrie, Julién Off'rayde, francia filozófus,

szül. St. Malo-ban 1709 dec." 23., megh. Berlinben
1751 nov. 11. Szülvárosában mint gyakorló or-

vos nagy sikerrel mködött, 1742. Parisba ment,
ahol katonai orvosi állást nyert a testrségnél s

mint ilyen a német háborúban is részt vett. Itt

történt, hogy heves lázrohamban feküdve, maga
magán megfigyelte, hogy a vértódulás mily ha-

tással van a gondolkodásra s arra a meggy-
zdésre jutott, hogy a gondolkodás csak az em-
ber testi gépezete alkatának eredménye. Ezt a
gondolatot fejtegette részletesen az anatómia se-

gítségével Histoire naturelle de l'ame (Hága 1744,
Oxford 1747) c. mvében, mely materializmusával
nagy botrányt keltett s melyet a parlament i*ende-

letére a hóhér nyilvánosan elégetett. 1746. Lei-

denbe kellett szöknie, ahol asarlatán, tudatlan orvo-
8í)k ellen új szatírát irt. 1748. megírta L'homme-
machine (magyarul A/. eml)er-gép címen átdol-

gozta KrieglerWn', Gyr 1875) c csakhamar hír-

hedtté vált mvét, melyet minden oldalról megtá-
madtak. Em kiadíisji után Hollandiában sem volt
maradása : ekkor U. Frigyes porosz király adott
neki menedéket, felolvasónak fogadta s akadé-
miájában is adott neki állást. H. Frigyes maga
írt róla emlékbeszédet (Hága 1753) s kiadatta
ölozóflai müveit (Berlin 1751, 2 köt.). L. igen kö-

vetkezetes materialista. Már a Lélek természet-

rajzában (1744) kifejezi, hogy a tudás mezején az
érzékek az egyedül megbízható kalauzok : «ezek
az én filozófusaim)). Minden gondolat érzetekbl
ered. Továbbá kifejti, hogj' a gondolkodó való
nem lehet egyéb mint anyagi mivoltu.V. ö. Lange,
Geschichte des Materíalísmus (Iserl. 1873) ; Qué-
pat, Essai sur L., savié et ses oeuvres (Párís 1873)

;

Du Bois-Betjjnond, L. (Berlin 1875) ; Porüzky,
J. 0. de L. sein Lében und seine Worte (1900).

Lami, Stanislas, francia szobrász és mvészeti
Író, szül. Parisban 1858. Le Bourg tanítványa.

Nevezetesebb szobrai : A tó csöndje ; Táncosn

;

Dán kutya (a Luxembourg múzeumban) ; Fiatal

n galambokkal ; Salammbö ; Mária Antónia

:

Rembrandt ; Botticelli ; Grimani dogé stb. Mvé-
szettörténeti mvei : IÍ)ictionnaíre des sculpteure

de l'antiquité jusqu'au VIe siécle de notre ere

(1884); Dictionnaire des sculpteurs de FEcole
fran<?aise du moyen áge au régne de Louis XIV.
(1898) ; Dictionnaire des sculpteurs de l'Ecole

franíiaise sous le régne de Louis XIV. (1906).

Lámi (voltaképen Lam'i, a fényl), a híres török

költnek, MuJiammed ben Oszmánnak költi
neve. Költi mködése II. Szulejmán szultán ide-

jére esik, Brusszában élt és 1531. halt meg. Köl-

tészete a perzsa misztikus költk hatása alatt ál-

lott, kiknek mveibl sokat le is fordított törökre.

Irt számos prózai munkát és azonkívül négy
nagyobb epikus költeményt is. Mvei közül egy
Ferhád-náme címt Hammer-Purgstall fordított

le németre (Stuttgart 1812) ; egy másik nagyobb
költeményét pedig, melynek tárgya Brussza vá-

ros dicsítése volt, Pfizmaior fordított le (Wien
1839). L. mint a török költk egyik legkiválóbbika

szerepel a török irodalomtörténetben.

Lamia, a régi görög dajkamesékben szerepl
szörnyeteg, ki a rossz gyermekeket elrabolja s

vérüket kiszívja. Ehhez a dajkameséhez utóbb
azt költötték hozzá, hogy L. eredetileg szépséges

kirólyn volt, kinek Zeustól született gyermekeit
a féltékeny Héra elrabolta s emiatt való kétségbe-

esésében lett ily gonosz boszorkánnyá.
Lamia, ógörög város a te.sszáliai Ftiotiszban,

a róla elnevezett tengeröböl közelében ; hatalma-
san meg volt ersítve és több háborúban játszott

szerepet. A mai L. a réginek helyén épült, (1907)

9685 lakossal, Ftiotísz noiuosz székvárosa.
liainia Fahr. láiiftti, 1. Takács-cinrér.
Lamiai háború, a.^ a rövid ideig tartó han?,

melyet az athéniekkel élükön a görög államok
indítottak közvetlenül Nagy Sándor halála után
(Kr. e. 323 nyarán) a makedón iga lerázására. \z
athéni Loostlienes vezérlete alatt a szövetség
gyzelmet aratott Thermopylai mellett Antípatro-
son és Lamia város falai közé .szorította (innen

a háború neve), azonban az ellenség egy kitörése

alkalmával Leosthenes a küzdelemben elesett.

Utóda, Antiphilos nem tudta megakadályozni,
hogy Antipatros ne egyesítse erejét a segítségére

siet Krateroséval. A Peneiostól D.-re, Krannon-
nál történt az a c-^ata (322 aug. 5.), mely ugyan
eldöntetlen maradt, de a szövetségesek önbizal-

mát aláásta : a köztük dúló viszály és ármány a
sereget hamar szétoszlatta és a görög államok is-

mét Makedonia uralma alá kerültek.
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Lamin»e. adók. Belovár-Körös vm. ^mai
j-baij, (1010) 1025 hon'át lak. : u. p. Ivanska,

u. t. Cazma.
L««mlnaria Laituc. (nAv), a Barnam()t</atok

génusza, melynek mintegy 30 íaia a föld északi

felének tengereiben éL A JL Mcckarma Vt—3 m-
hoe«zú, 3—30 cm. széles, ssUas t. lándzsás, fiata-

lon hártyanemú, késbb börnemö. Sok benne a

mannü, vagyis cukorféle anyag, melyet Norvé-

giában cukor belyott használnak. Az izlandlak, va-

lamint a szegény skót ée ir nép i^, a fiatalt mint

salátát és fzeléket eszik. A L. digitata (L.) Lamx.

V,—2m., söt 6 m.-nyire is megn, benne is sok

a mannit. Skóciában mo62Eat8zódát(keIp)állítanak

eló belle.

A L.-nak az a sajátsága van, hogy átnedve-

sedve megduzzad és térfogatának háiomszoro-

sára vastagszik. E tulajdonságánál fogva a se-

bészetben szúk nyilásu rök tágítására használ-

ják, fleg azonban a szülészetben nyer alkal-

mazást, ahol kiszorította a préselt szivacsot a

méhnyak és méhür tágításánál. Elsbbsége más
duzzadó Hígítók (tupélo, szivacs) fölött abban van,

hogj- biztosan ferttleníthet.

Laminektomia, a crerinccsatoma mtéti meg-
nyitása, hoízy tartalmához hozzáférjünk.

Lamington i^jud: lemmingtai, lord, 1. Cochrane.
L^iuiuni L. (D0V.), árvacsalán, hoUcsalán, a

Labiatae (Ajakosok) család génosza ; 40 faja Euró-

pában, Észak-Afrikában és Ázsia nem tropikus

résxén van elterjedve. Ével v. egyéves füvek.

liovelttk fürészes v. többféleképen osztott, gyak-

ran a csalánéhoz hasonló, de nem csíp, fuUánk-

szrei ninciienek (ezért árvacsalán). Levélhónalji

bogas virágörveik rózsa- v. bíborszín v. sárga

virágokból állanak, a L. album L.-éi (fehér árva-

csalán) fehérek. .\ virág alsó ajkán fogalakú ol-

dalciropa van, v. ez sincs m^, mig a L. luteiim

(Huds.) Krock. (sárga árvacsalán) alsó ajka 3 osz-

tatú. A megnevezetteken kívül közönséges nálunk

a L. purvíireum L. (piros árvacsalán, macska-

paréj), a L. macuUUum L. (foltos árvacsalán, in-

kább ÉNy.-on). A jószág szívesen lelegeli ket, a

méh virágokat srn látogatja. A L. purpureum
tlatal hajtását fzeléknek lehet elkészíteni.

Liznkerék, nag>'k. Szeben vmegye szászsebesi

j.-ban. (1910) 1529 oláh lak. : u. p. és a. t. Szász-

8el)ee.

L^TpiMth (^itad: lemiM), falu és fürdhely Arran
skót szigeten.

Tittminnin'h, Heimich, osztrák jogtudós, szül.

Seidenstettenben 18&3 máj. 11. 1885-ben az inns-

brucki, 1889. a bécsi egyetemen lett tanár. 1899
óta tagja az urakházának, 1900 óta a hágai vá-

lasztott birósáiniak. Az 1899-ikí hágai békeérte-

kczleten Ausztria egyik kiküldöttje volt. Tagja
volt a Venezuela-kérdés választott bíróságának

(1903 Oi) és elnöke a Maszkat-kérdés (1905) vá-

lasztott bíróságának. Mvei : Das Moment objecti-

ver Gefáhrlichkeit ím Begríffe des V'erbrechen-

versuches (Wien 1879) ; Das Recht der Ausliofe-

rung wegen politischer Verbrechen (u. o. 1884)

;

Ausliefeningspflicht und Asylrecht(Leipzig 1887);

Grundriss d. Strafrechts íu. o. 1899. 2. kiad. 1902.)

lÁwjneT,Umo. német katolikus teológus, szül.

Allensteinben (Kelet-Poroszország) 1835 jan. 25.

protestáns szülktl. 1858 nov. 21. Braunsberg-
bon a katolikus egyházba tért, mely tettét a Mi-

sericordías Domini (Freiburg 1861) c. iratában

okolta meg. Pappá .szentelték 1859. Alkonnánjrzó
volt az ermlandi papnevel intézetben 1861. ; 1863-

ban arómai keleti kongregáció titkára, 1864. a bo

roszlói egyetemen a teológia tanára, 1882. pápai

protonotárius. Számos munkája köziil felemlíten-

dök: Paiwt Nikolau.s I. und die bizantínísche

Staatskírchi} seiner Zeit (Berlin 1857) ; Die vor-

tridentinisch-katholische Theologie desBeforma-
tíonszeitalters (u. o. 1858) ; Analecta romána
(Schaffhausen 1860) : Monumenta Vaticana (Prei-

bui^ 1861): Zur Kirchengeschichte des XVI. und
XVII. Jahrhundcrts (u. o. 1863) ; Meletematum
romanorum mantissa (Regensburg 1875) ; De mar-
tyrologio romano (u. o. 1878) : Institutionen des

kath. Kirelienrechts (2. kiadás Freiburg 1892).

Lammermann, jezsuita, 1. Laniormain.
Lammermoor Hills [ejtaá-. lemmermor) V. ZjUM-

merviuir Hilln, alacsony h^^ység Berwick és

Haddíngton skót grófságokban. Legmagasabb
csúcsa a Lammers Law (ó35 m.).

Lammisták, 1. Galénisták.

I^ttniaa (ösiéajtAm. A cápafélék egyik fonto.s

neme, meljnek maradványai a földkéreg egyes

korábbi geológiai idszakaiban képzdött tengeri

üledékekben gyakoriaknak mon(Úiatók. Miután

vázuk poi"cos volt, többnyire csak a fogak ma-
radtak meg kövült állapotban : ritkán fordubiak

el csigolyák is. A fogak hosszúak, keskenyek,

hegyesek, kétoldalt élesek : a fesúcs mellett 1—2
kisebb mellékcsúcs észlelhet. Gyökertik nagy,

kétlebenyú. Elfordul a krétától kezdve máig.

Hazánkban híres a nógrádvmegyei Tamócz ée

Felsesztergály alsó mediterránkori rétegeibl

kikerült gazdag L.- és egyéb cápafoggyüjtemény.

L. még Getcápák.
I^mnidae <áiuti, 1. Cetcátták.

lAuiDunj^a v. Hyracoiaea (iiut), 1. Talpon-

járók.
Lamo, sziget, 1. Lamu.
Lamond (e]ud: icmmeod), Frédéric, skót aon-

goramúvész, szül. 1868 jan. 28. A zongorázásban

Liszt volt a mestere. L. a legkiválóbb Beethoven-

Interpretálók egyike. Budapesten több ízben nagy
sikerrel hangversenyezett s 1911. résztvett a
Liszt-ünnepen. Komponál is. .Müvei: zongora-

darabok, cselloszonáta, zongorahármas, szimfónia

(á-dur), njitány (A skót felföldrl).

Lamone, 95 km. hosszú folyó Olaszországban,

az Etruszk-.-Vpennlnekben ered, elfolyik Paenaa
mellett és Ravennától É.-ra az Adriai-tenger

Cortelazzo kikötjébe ömlik.

Lamont (^tsd. -moH), Joluinn von, fizikasós

csillagász, szül. Braemarban (Skócia) 1805 dec.

13., megh. Münchenben 1879 aug. 6. 1828-ban a

bogcnhauseni obszervatórium segéde, 1835. annak
igazgatója, 1852. a müncheaii egyetemen a csilla-

gászat tanára lett. Eredményeeen figyelt ködfolto-

kat és csillaghalmazokat, számos helyszámára ha-

tározta meg a magnetikus állandókat, célszer új

magnetikai e.-;zközöket szerkesztett. Említend a

tle szerkesztett mágneses utazó-teodolit a dele-

jes deklináció meg^tározására. Mvei : Handb.

des Brdmagnetismtis (BotUu 1848); Astronomie
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uüd Erdmagnotismus (Stuttgart 1851) ; Handbuch
dPR Magnetismus (Leipzig 1863—1867); azonkí-

vül számos értekezés szakfolyóiratokban, meteo-

rológiai észlelések, csillagjegyzékek stb.

Lamont-féle szekrény. Így nevezik az olyan

kis szekrényt, mely a talaj hmérsékletének mé-
résére való hmérk befogadására szolgál.

Lamoriciére (ejtsd; lamoriszjer), Christophe Léon
JjOUÍs JueJuiult de, francia tábornok, szül. Nan-
tesben 1806 febr. 5., megh. 1865 szept. 10. Kato-

nai pályáját 1830. Algírban kezdte, hol 1846. a

tábornokságig emelkedett. 1847 dec. 22. neki adta

meg magát Abdel Káder (1. o.) az arabok hs
vezére. 1848-ban a nemzetrség fparancsnoka
lett 8 a nemzetgylésbe is beválasztották, hol

Camignac hívei közé tartozott. A júniusi forra-

dalom leverésében frésze volt. Az 1851 dec. 2-iki

államcsíny alkalmával Napóleon elfogatta és

Franciaországból eltávolíttatta, hová csak 1857.

térlietett vissza. 1860 ápr. 7. IX. Píus a pápai

sereg fparancsnokává nevezte ki, de Castél-

fidardo mellett szept. 28. Cialdini szardíniái f-
vezértl vereséget szenvedett és Ancouát is kény-
telen volt feladni. Ezután a magánéletbe vonult

vissza. V. ö. Keller, Le général de L. (Paris 1873,

2 köt, új kiad. 1891) ; Florrwy, L. (u. o. 1903).

Lamoriniére (ejtsd: —nijer), Francois, belga

fest, szül. Antwerpenben 1828 ápr. 20., megh.
u. 0. 1911 jan. 5. Az ant\\'erpeni akadémián ta-

nult. Hangulatos belga tájképei közül több az

antwerpeni és brüsszeli képtárakban van.

Lamormain (ejtsd : —men), Wilhelm Germain
(tk. Ijümmermanri-nak hívták), szül. La Moíre
Mennieban (Dochamps mellett) 1570 dec. 29.,

megh. Bécsben 1648 febr. 22. A jezsuita-rendbe

lépett és n. Ferdinánd király nagy befolyású
gyóntatója lett. Nagy érdemei vannak a kat. egy-
ház visszaállítása körül Németországban. Müve

:

Kerdinandi II. Rom. Imperatoris virtutes (1638).

La Mortola, falu a francia Riviérán, Venti-

iniglía és Mentene között. 1870-ben Hanbury ál-

tal létesített, több mint 5000 növényféleséget tar-

talmazó parkkal.

Lamosfalva (azeltt : Lipócz), kisk. Turócz vm.
turóczszentmártoui j.-ban, (i9io)354 tót lak. ; u.p.

és u. t. Ruttka.

Lamothe le Vayer (egtsd: lamót lö vajé), Prari^ois
de, francia filozófus, szül. 1588., megh. Parisban
1672. Richelieu megbízta Anjou herceg nevelésé-

vel, m.ijd a dauphinéval, ki mint XIV. Lajos
uralkodott. Fömflve : Cinq dialogues, faits á l'imi-

tation des anciers par Horatius Tubero (1671).

melyben a szkepticizmus hívének vallja magát
és a vallás tételeit is tudományos megismerhe-
tetleneknek tartja. A hit biztosít bennünket ró-

luk. Miivei: 1756— 1759-ig 14 köt. jelentek meg.
LaMotte (ejted: \nmou),AntoineHoudar de, fran-

cia költ, szül. Parisban 1672 jan. 17., megh. u. o.

1731 dw. 26. Majd minden mfajjal megpróbál-
kozott, de a legtöbb sikert Inés de Castro (1728)
c. tragédiájával aratta. A querelle des anciens ot

modernes néven ismert irodalmi vitában a mo-
demek mellé állt. V. ö. Diiponf, Un poöte philo-

sophe, lloudar de L. (Paris 1898).
Lamotte, Jeanne de Vnlois, grófn, a hírhedt

nyak^kpör (I. o.) fszereplje, szili. Fontf'telw>n

(Champagne) 1756 júl. 22., megh. Londonban 1791
aug. 23. satyja Henri de Luz de Saint-Bémy,
11. Henrik király természetes fia volt. Szegény
körülmények közt nevelkedett s már korán csa-

lásokra vetemedett. Férjhez ment egy L. nev
nemeshez, ki grófnak nevezte magát s részese

lett neje szédelgéseinek. Csakliamar sok kalan-

dor gylt köréje (köztük Cagliostro) s a ravasz

asszony elhitette a világgal,, hogy a királyi ud-

varban nagy befolyása van. vette rá a kegy-

vesztett Rohan (1. o.) bíborost, hogy nyakéket vá-

sároljon a királynnek, melyet azonban egyik

cinkostársnje vett át a királyné nevében. Mikor

a botrány kideiiUt, L. férje Angliába menekült,

t azonban megvesszzték, tüzes bélyeget sütöt-

tek vállaira ós örökös fogságra ítélték (1786 máj.

31). De már egy év múlva Angliába menekült,

hol feslett életet élt. Egy mulatság alkalmával

kiesett az ablakból és szörnyethalt. Emlékiratai

1793. jelentek meg (Paris, 2 köt.).

Lamotte-féle aranycseppek, 1. Besztuzseu-

féle tinktura.

La Motte-Fonqué, német költ, 1. Fouqué, 2.

I^amonr., 1. Lamx.
Lamoureuxiejtsdílamnrö), CArtWes, francia kar-

mester és hegedmvész, szül. Bordeauxban 1834
szept. 28., megh. Parisban 1899 dec. 21. 1873-ban

megalapította a Société de Musíque sacrée orató-

rium-egyesületet ós csakhamar világhírre tett

szert. 1878-ban a Nagyopera els karnagya lett.

1881-ben a Concerts Nouveaux-t szervezte (Con-

certs L.), amelyek Paris zenei életének ma is el-

srenden fontos tényezi. Utóda a Concerts Nou-
veaux dirigensi állásában 1897. a veje: Camille

Chevillnrd lett.

Lamourouix, .Teán Vict&r Félix, francia zoo-

lógus, 1. Lamx.
La Monthe (ejted: lamút), barlang Franciaország-

ban (üordogne), melyben 1895. Rivihe Emil pá-

risi tanár a Magdalénien kultúrszakbeli semter
mvészetének maradványait fedezte fel a bar-

lang falain található rajzok, vésések alakjában,

HomolcköMI késs&lt fiskori mécses La Montbe barlangból.

melyek a mammut, vádló, bivaly, rénszarvas s

más diluviális állatok körvonalait tüntették fel.

Legjellemzbb a barlangra a mellékelt ábrán l>e-

mutatott, durva homokkbl készített mécses,

melyet az skori mvé.sz a rajzok készítésénél a
sötét barlang megvilágítására liasznált.

Lámpa, világításra szolgáló készülék, mely-
1)011 a fényt vagy elektromossággal, vagy gáz,

vagy folyékony világító anyag eiégeté.'íével idé-

zik el. \7. utóbbi esetben a L.-nak tartója vau
a világító anyag felvételére s olyan alkatrésze,

moly a világító anyagot a lánghoz juttatja. Ez a

különIhízö L.-kban rendkívül eltér s néha Ím-

nyolult szerkezet: rendesen a L.-Itelet tartal-

mazza, mely pamut=zálakból van készítve s



Lampadedromia 463 — Lampel

amelyben a vilásritó anyaa: (az olaj, potróleum,
spiritusz stb.) kapillárisán a lánjrhoz emelkedik.
Lényeires, hopy a iántrhnz kelló monnyiségú vi-

lapltó anyasí justion el s hogy az eiósféshez tsztlk-

sf^es levejró állaudóan és kell mennyiségben
aranxtljék a lánghoz. Ezt ogyréeit a kelIÖ alakú
és méret üveghenger esskfiEli, mely a lángot

körülveszi, másrészt az égn lév nyílások és

hasadékok, melyek a leveg áramlását a láng-

hoz szabályozzák. Az újabb L.-kban alulról is

kerül légáram a láng belsejébe, ha az harang-
alakulag vagy gömbalakalag kitágul. (L. Petrö-

leutnlámpa). Míg a közönséges petróleumlám-
pákban KftzvetleDfll a világítóanyagból fejldött

gás flaénrésaeedcéinek fehérizzása ok<<xza a fénjt,

addig a gázizzólámpákban a levegvel kevert
gáz nem világít, hanem rendkívül nagy hfoká-
val feh^rizzásba hozza a világító testet (Auer-

ég : 1. Oádáitgzók). A felállítás módja szerint

lehet a L. áüó vagy függ L. Az utóbbi esetben
a L.-t nagy tejüveg-, vagy más áttetsz anyag-
IkM való borítóval látják el, hogy a fény nagy
területen érvényesül hejjsen. Manapság a rendes
világító anyaggal táplált L.-kat mindinkább ki-

.^zorltja az elektromos L. (1. Elektromos világí-

tás), mely az ív- és izzólámpák sokféleségével a
legkülönbözbb igényekot képes kielégíteni. Sza-
badbaíi való használatra igen elterjedtek az

acetiUnlámpák, melyek a jutányosán kapható
karina felhasználásával igen kényelmesen kezel-

hetk és eré világosságot adnak. Melegítési cé-

lokra a világító gáz és leveg keverékét hasz-
nálják fel. pl. a Bunsen-égnél, amelyben a hen-
geres c.-^bl kiáramló gáz meggyújtás eltt le-

vegvel keveredik, mely a cs alján lev nyílá-

.sokon ömlik a csbe. Melegítésre való L. a Ber-
zAinj<- L. is, de ez borszeszt használ fel. A ketts
léghuzattal táplált lángot alacsony kémény veszi

körül. \ L. három lábon nyugszik és tartóval

van ellátva a hevítend tárgyak számára. A L.

eredete az emberi mveltség homályos múltjá-

ban vész el. .\z ókori népek agyaglWil. ritkábban
fémbl Jc'.-"»"*'"k. leginkább féigömbalakban

;

egyenes mak közepén kis kerek nyílás

volt. azt ;. _.:,.;;Lk beW' * vii>iíritó folyadékot,

az olajat : a fels lap 8z< :p volt a kanóc
számára ; ezzel szemben •

.t ellátva, mely-
nél fogva hordozták. A felfüggesztésre szánt

fém-L. nak három fttlo volt. Kzt a gCrögöktól
ered formát a rómaiak Is megtartották, de dí-

pzítették és a L.-t két-három, st néha tizenkét

csappal látták el. Az ókorban divott forma meg-
maradt mindaddig, míg a világító készüléknek,
a k.in'cnak javítása te újabb világitóanyagok
fölfedezé.se átalakította. L. még Lámpás.
Lampadedromia (gör.) a. m. f^yafutás, a

régi Ciörögországban, majd Rómábm is honos
éjjeli versenyfutás. A futók ég fáklyát vittek

maciikkal s az lett a nyertes, aki legelbb célt

ért. anélkül, hogj* fáklyája kialudt volna. Lámpa-
árf'nrosz: fáklyavivö.

Lámpaemy. 1. Erny.
Lámpahordozó (Fiügora, «ii*tt, l. Vihigdó

hlhiK ák.

Lámpaláz, jg\' hivják azt az izgatottságot, mely
a .5zinpadr.li mozert szinés.rt a közönség láttára

meglepi s játékában és beasédjében akadályozza.
Rendszerint csak a kezd ssinéesek esnek L -ba.

Némelyik híres színész is érez azonban L.-at belé-

pése alkalmával.
Lámpás, 1. átlátszó anyagból (üveg) késztilt

zárt szerkezet, melyben g>ert>'a v. mécses ég. Ott
alkalmazz<ik, ahol nyílt világ használata lehetet-

len V. veszélyes. .\ L.-nak többnyire pléhrácsozat

között elhelyezett üveglemez-, máriaüveg-, hal-

hólyag-oldala van : alakja négyszöglet, henger-
ded vagy gömbalakú. A fény erósebb vetítése cél-

jából egyik oldala felé fényvetítvel van ellátva.

Legfontosabb alakja a biztosító lámpa (l. o.). L.

még Lámpa.
2. L. az építészetben toronyszer felépítmény a

kupola legmagasabb pontján. Célja az, hogy nyi-

lá»iin b napvilágosságot bocsásson keresztül az
épület heW) terébe. Gyakran csak díszítés céljából,

az architektúra hatá.sa kedvéért készítik. így pl.

a lipótvárosi bazilika (Budapest) kupoláján alkal-

mazott nagj' L. nem áll közA'etlenül a templom
bels kupoláján, hanem egy tizenöt méternyivel
magasabban szerkesztett vaskupolatetn. Falazott

kupolán a L.-t is falazni szokták, különben rend-

szerint ácsszerkezetbl v. vasbordákból készítik,

amelyeket bedeszkáznak s azután bádoggal borí-

tanak.

3. L. az állatfaiibatt, az a jegy az állat fején,

midn az orr és orca a szemig és a homlok is

fehér. A szem gyakran csóka (l. Csókaszem).
Lámpáshordozök íFnlgom. *nat!, 1. VUágitó

kabócák.
Lampe, 1. Emil. német matematikus, szül. Goll-

witzbau, Brandenburg mellett. 1840 dee. 23-án.

1865-ben gimnáziumi tanár Berlinben, 1874. ta-

nár a hadi akadémián s 1889. a technikai fis-
kolán Charlottenburgban. 1900-tól Meyer és
Jahnke társaságában szerkesztje az Archív der

Mathematik u. Physik-nek. Nevezetesebb mvei

:

De superficiebus quarti ordinis quibus pxmcta
triplicia insunt (Berlin 1864); Sur qnelques prob-

lémes relatifs á la surface des ondes (u. o. 1870).

2. L., Friedrich Adolf, német ref . lelkész, majd
1720 -1727-ig utrechti egyetemi tanár, szül. Det-

moldban 1683 febr. 19., megh. Brémában 1729.,

ahol életének két utolsó évében mint tanár és

lelkész mködött. Több tudományos érték mun-
kát irt, melyek közt legkiválóbb a János evangé-
liumához írt magyarázat (1724—26). A magyar
protest. egyházban megörökítette nevét azáltal,

hogy az Ember ?éLW)\{\.Debrt:izeni Eml>erP.) írt s

forrásértékre emelkedett História Ecclesiae Refor-

matao in Hungária et Transsylvania c. munkát ö
adta ki saját szerkeszti neve alatt Utrechtben

1728. Életrajzát megírta Thelemann (1868).

Lampedosa, ( iirgenti .szicíliai tartomány egyik

kis sziijete a Földközi-tengerben 20 km» nyi te-

rülettel és kb. 2000 lak., kikötvel és fegj-enc-

teleppel. .'^zU és fügetermeléssel, szivacshalá-

szattal. Tle É.-ra van a kisLinoea szigete ti. o.).

Lampel Róliert, magyar könyvkeresked és

kiadó. szül. Priebomban (Porosz-Szüézia) 1821
márc. 11., megh. Budapesten 1874 ápr. 3. .\

könyA'kereskedelmet Boroszlóban, Wlesbadenben
és Prágában megtanulván, 1847 végén Pestre

jött. n Kilián és Társa céghez. 1850 nov. 1. tár-
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sulva Lantosy (Leyrer) Józseffel (üzletét alapí-

totta apja, 1795), Lantosy ós Lampel név alatt

önálló üzletet alapított, melynek 1853 máj. 1.

egyedüli tulajdonosa lett. Üzletének mimdvégig
három ága volt : sortimentüzlet, antiquarium és

kölcsönkönyvtár, melyekhez kiadói üzletet csatolt

s mint ilyen, atanköny\'- és ifjúsági irodalmat ka-

rolta fel. Üzletét özvegye 1874. eladta Wodianer
Fülöpnek s ma a Franklin-társulaté. V. ö. Szen-

novitz Adolf, L. Róbert, Magyar Könyvészet 1891.

Lampert, Kürt, német hidrobiológus, szül. Ip-

peshoimban 1859 márc. 30. A stuttgarti Natara-
liensammlung állattárának igazgatója. Nagyobb
mvei : Das Lében d. Binnengewásser (1899, 2.

kiad. 1910 ; orosz és magyar kiadása is megje-
lent ; a magyar fordítás címe : Az édesvizek élete,

ford. Entz Margit, Budapest 1904) ; Das Thier-

reich, I. Sáugetiero(1906); Die Gross-Schmetter-

linge u. Raupen Mitteleuropas (1907) ; Bilder aus
dem Kaferleben (1910); Die Abstammungslehre
(1910); Kleines Schmetterlingsbuch (1912); Die
Tierwelt dor Oberamter Ehingen, Cannstadt, ülm
stb. (1913) ; Vom Keim zum Lében (1913).

Lampérth Géza, író, szül. Mencshelyen 1873
okt. 23. Iskoláit Pápán és Budapesten elvégezve,

állaíntudományi doktorátussal az OrszágosLevél-
tárba került, ahol allevéltáros lett. A Petfi-

Társaság 1905. rendes tagjává választotta. Az
irodalomban 1890. lépett föl, els kötete : Els
könyvem (1897), melyet Beöthy Zsolt vezetett be,

föltnést keltett érzésének szinteségével, közvet-

lenségével, szellemének és hangjának magyar-
ságával. Ez, valamint nemes erkölcsi fölfogás ós

derült világnézet jellemzi késbbi mveit is, me-
lyek között vannak versek : Pacsirtaszó (1902)

;

A boldogság vándora (1909) ; elbeszélések több-

nyire nemzetünk múltjából: Elmúlt idkbl
(1899) ; Kurucok csillaga és Kuruc hsök (1909)

;

A kompánia rózsája (1911) ; Beszélgetés a há-

zasságról (1912) ; színmüvek : Megjöttek a huszá-
rok (vígjáték, színre került a Budai nyári szín-

házban 1898) ; Veér Judit rózsája (dráma. Nem-
zeti Színház, 1905), Rodostó (dráma, Géczy Ist-

vánnal, Vígszínház, 1906). Ifjúsági elbeszélései

közül legkiválóbbak a Három pápai diák utazá-
sai és a Rákóczi lobogója.
Lampertheim, község Starkenburg hesseni

tartományban, (i9io) 10,333 lak., dohányterme-
léssel és szivarkószítóssel.

Lamperti, Francesco, olasz énektanár, szül.

Savonában 1813 máro. 11., megh. Comóban 1892
máj. 1 . Tanulmányait a milanói zenekonzervatú-
riumon végezte, melynek 1 850 —75. tanára volt.

Tanítványai közül világhíresek lettek : Cruvelli,

d'Artöt, La Grange, Albani, Sombrich énokm-
vésznök. írt egy énekiskolát is.

Lampertico (ejtíd : —ko), Fedele, olasz nemzet-
gazdasági író, szol. Vicenzában 1833 jún. 13.,

megh. Padovában 1906 ápr. 6. A padovai egyete-
men volt tanár 1866—1902. Volt képvisel is

(1861 1870). 1873-tól pedig szenátor. Fmve:
Economia dei popoliedegli stati (Milano 1874—
84, 5 köt.), melyben sokban a német realisztikus
iskolához csatlakozik.

Lampi, Johanyi Baptist, lovag, osztrák fest,
szül. Romeróban (Tirol) 1751 dec. 31.. megh. Bécs-

ben 1830 febr. 11. Veronában, Trentóban. Rove-
redóban, Klagenfurtban, 1783-tól fogva pedig
Bécsben dolgozott, hol 1786. az akadémia tanára
lett. II. Szaniszló Ágost lengyel király 1787. Var-
sóba hívta meg, 1791. Szentpétervárra ment, de

1798. visszatért Bécsbe. A legmagasabl) körök
képmásfestöje volt ; megfestette II. József császár

képmását a bécsi akadémia számára, az orosz cári

család ós sok orosz fnemes képét. Festményei az

empire korának jellemz alkotásai. Simák, gyak-
ran üresek (pl. Ámor és Diana képei a budapesti

Szépmvészeti Múzeumban), képmásai azonban
nem egyszer közvetlenségükkel lepnek meg. Fia,

ifj. L.Johann Baptist (1775—1837.) szintén fest
volt. Egy V<>nus-kép tle is van a budapesti Szép-

mvészeti Múzeumban.
Ijampion (franc, ejtsd: lanpjon) a. m. lám-

pácska, kis lámpa, továbbá ünnepélyes alkalmak-
kor való kivilágításra szánt papirlámpás.
Lampong, holland kormányzóság Szumatra

D.-i végében, 26,366 km^ területtel, 142,426 lak.,

akik legnagyobbrészt malájok. Három vulkáni

hegylánc vonul rajta végig. E hegyláncoktól elte-

kintve a föld sík, mocsaras és erds. Legjobb ki-

kötje és a kormányzóság székhelye Telok-Betong,
amelyet a Krakatau kitörése szótrombolt.

Lamprecht^Jeí'iYa/fe), kölnvidéki német szer-

zetes, aki 1130 körül megírta az ó-német Ale-

xanderliedet, mely úgy tárgyánál, mint földolgo-

zásánál fogva a középkor legszebb termékeinek
egyike.

Lamprecht, Kari, német történetbuvár, szül.

Jessenben (Wittenberg mellett) 1856 febr. 25.

1885-ben a bonni, 1890. a marburgi, 1891 óta a
lipcsei egj'etem tanára. L. mint történetíró és tanár
a régi történetírással szemben egészen új irányt

és iskolát alapított a történeti anyag megválasz-
tása és annak módszeres feldolgozása tekin-

tetében. Szerinte az eddigi történetírás a fejl-
désnek csak felszínes és küls elemeit ttirta fel,

míg a dolgok mélyebb okait és a néplélek fejl-

dósét figyelmen kívül hagyta. Az felfogása sze-

rint a gazdasági, társadalmi, jogi és politikai

viszonyokat együttes összhatásaikban kell vizs-

gálni és tárgyalni. Az emberiség fejldésének
összes anyagi és szellemi tényezit tlgjelembe
véve új korszakokat állapít meg a történelemben
(Szimbolikus, tipikus, konvencionális, individuá-
lis és szubjektív). Fmve: Deutsche Geschichte
(Berlin, Freiburg i. Broisgau 1891—1909, 19 rész-

ben). Egyéb munkái : Initialornamentik des 8—13.
Jahrhundorís (Leipzig 1882); Deutsches Wirt-
schaftslobon im Mittelalter (u. o. 1886, l- köt.)

:

Alté und neue KMchtungen dor Geschichts\vi.-<>íen-

schaft (1896); Dlo kulturhistorische Methode
(1900); Zur jüngsten deutschen Vergangeuheit
(I., II 1. és II 3,, a Deut><che Geschichte kieíészit
kötetei 1901, 1903, 1904): Moderné Geschlchts-
wíssenschaft (1904, 2 kiad. 1909): Portriitgalerie

aus der deutschen Geschichte (1910) ; Deutsche
Geschichte der jüngsten Vergangenheit und ge-
genwart (2 kötet, 1912, 1913); Einfnhnnig in

das historischo Denken (1912, 2. kiadás 1913);
1809, 1813. 1815, Anfaug, Höhezeit und Ausgang
der Freiheítskriege (1913); Der Kaiser. Versuch
elner CharakterLstik (I9l3). Egyik megalapítója a
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WostdoatschoZoitschrift fOr Geeehlchto n.Kanst
c. folyóiratnak (Trier 1882) és szerkesztje az AIl-

gemeine Staatongosohichte c. (ryüjteményee vál-

lalatnak. A lipcsei eíjyetemen 1009 máj. 15. nyilt

meg az általa alapíttttt és vezetett Mveldés-
történelmi Intézet, mely az új elveket a történet-

írásban általánosakká akarja tenni. L.-et 1913. a
Magy. Tud. Akadémia kül.<6 tagjának választotta.

V. ö. Madzsar Inm>. L. Károly történetelmélete

(Századok 1908) ; Képes Emö, L. történetfllozó-

tiája (Bndapest 1913).

IiMMpret« (iiikt), a tengeri ingola (Fetromyzon
nutrinus L.) neve.

lMtnpri» (f'éuyliihnl, ^iiat), a ttiskésszámyú

csontos halak rendjél)e, az Aranjonakréla-félék

(Ootyphaenidae) családjába tartozó halnem.Teste

magas és két oldalról összenyomott, szája fogat-

lan. Egy hátúázója van, melynek elüls része

sarlóalakú; farkúszója félholdalakú. Pikkelyei

aprók, könnyen kihullanak. Egyetlen faj : az isten

lazaca (L. Inna L) ismeretes. 2 m. hosszúra is

megn, súlya a 100 kg.-ot is megüti. Háta acélkék,

oldalain ilH)lyásha hajlik ; hasa rózsaszín. Ezt az
alapszínt számos tojásdad, ragyogóan fehér szín
folt tarkítja. Izland ós Non'égia partjain honos.

Nagi'britannia partjain is fogták. Húsa nagyon
Ízletes.

L&m^TOÜT (lamj>T-ophi/r), kózetcsoport ; olyan
eruptív teléreket alkotó közetek, amelyek az in-

truziv szemcsés közeteket kisérik, azokban telére-

ket alkotnak és a szines elegyrészekben való gaz-

dagságtik által tnnek ki. A L.-ok száma elég

tekintélyes és igen változatosak ; ide tartozik a

minette. kersantit, vogezit, odinit, camptonit,

alnöit.

.Auiprotornia (áiut), a Seregélyfélékhez

tartozó madárnem, melynek ismert faja a L.
eaudatus P. L. S. MüU. Afrika középs és déU
részeiben, az erdökton él. Háta, feje fekete, ara-

nyosan fényl, hasa fémes-zöld szín, míg a farka

és begye bíborviola. 50 cm. nagy, számyhossza
19, farkhossza 30 cm.
Lampszakosz (lat. Lqmj)saeus), ókori város

Miziában, a Hcllespontus EK.i partján. A hitrege

szerint itt sziiltc Aphrodité Priapost (1. o.), kinek
kultusza itt virágzott. Ma Lamjpszaki.
I^mpyriH áiiatt, 1. Szentjánosbogár.
Lamsdorff, Madimir Nikolajevics,mr6í, orosz

államférílú, szül. 1845., megh. San-Remóban 1907
mArc 20. Családja vesztfáliai származású (Lambs-
dorfT) s 1817. kapíJtt orosz grótl címet. i866-ban
lépett az orosz külügyminisztériumba, ahol gyor-

san emelkedett. 1878-ban Gorcsakov herceget ki-

sérte el a berlini kongresszusra, azután a cárt

kísérte utazásaiban, mint diplomáciai tanácsadó.

1897 jan. Murariev külügyminiszter segédje lett,

majd ennek halála után 1900 jún. ideiglenes,

1901 jan. 6. pedig végl^es külügyminiszterré

nevezték ki. 1902 dec Bécsben járt és a makedo-
niaí zavargások lecsendesítése ügyében megegye-
zést hozott létre monarchiánkkal. E megegyezés
végleges megersítése II. Miklós cár és Ferenc

József bécsi, ill. viürzstegi találkozásán történt

1903 okt. 3.. honnan együttes jegyzéket intéztek

a török kormányhoz a makedoniai reformok ügyé-
ben. Az orosz-japáni háború alatt befolyása egyre

Rémi Na^ LuUkvim. XIL b«.

csökkent s a békekötés után 1906 máj. beadta le-

mondását.
Lamu (Lamo), sziget az Indiai-óceánban ai

afrikai Szuaheli-part mellett, hasonló nev s
élénk forgalmú kikötvel bíró fvárossal, 15,000
lak. L. 1889-ig a zanzibári szultánnak volt birtoká-

ban, ekkor az angol kelet-afrikai társaság nyerte
el : 1893 óta angol protektorátus alatt áll.

Lámátok, a timguzok (1. o.) tengerparti ága
(lam a. m. tenger) az ühocki-tengertöl az Amur
torkolatáig terjed területen, fleg Kolyma vidé-

kén, az ú. n. Primorszkaja tartományban. V. ö.

Radloff, Aus Sibirien (Leipzig 1893).

Lamut-tenger, 1. OhorJn-tenger.
L.aiux v. Lamour., természetrajzi nevek után

Ijamouroux Jean Victor Félix francia zoológus
nevének rövidítése ; szül. Agenban 1779 máj. 3.,

megh. Caenben 1825 márc. 25. ; a természetrajz
tanára volt s különösen a polipok tanulmányozá-
sával fogla,Ikozott.

Lamy, Étienne, francia politikus, szüL Cizelbea

(Jura) 1843 jún. 2. 1871—81-ig mint képvisel a
baloldalhoz tartózott, késbb azonban programmot
változtatván, a Gaulois, majd a Correspondant c.

lapokat szerkesztette klerikális irányban. 1905.
a francia akadémia tagjává választották. Fbb
mvei : Études sur le second Empire (Paris 1895);
La femme de demain (1901) ; La Francé du Levant
(1902) ; Témoins de jours passés (1907) ; Un dé-

fenseur des principes traditionnels .<ous la Révo-
lution : Nicolas Bergasse (1910).

Lftn (svéd) a. m. kerület.

Lana (lat.) a. m. gyapjú.

Lanai, sziget a havaii archipelagnsban, terü-

lete 350 km*, Molokai szigettel együtt (i90i) 2504
lak., legnagyobb emelkedése 914 méter, sr er-

dk borítják ; állattenyésztéssel

Lánakeszeg v. lannakeszeg (üut), 1. Garda.
I.iana philo«iopbÍea (lat.), 1. Cinkoxid.
Lanark (ejud: lent-rk), 1. county (Lanarkshire)

Skóciában, 2302 km» területtel s (1911) 1.447,113
lak., gazdag szén-, ólom- és vasércbányáklmL Az
angol vas- és acélipar legfontosabb helye. Az ipar

középpontja Glasgow. L. legrégibb lakói voltak

a kelta damnii. A rómaiak nyomai is feltalálha-

tók rajta. — 2. L., az ugyanily nev county
székhelye, (1911) 5900 lak. Tle 4 km.-n>ire van a
Clydonok szép vízesése. 978-ban II. Kenneth ki-

rály ide hívta össze a parlamentet. Wallaoe Wil-
liam a XII. sz.-ban itt lépett föl trónkövetelül.

La naolette-i álllcapocs. 1866-ban Dupont
ásta ki Belgiumban a Leese folyó balpartján lévö

La Naulette barlangból. Határozottan a dUuviálls

sember csontmaradványai közé tartozik és pedig

neandertali típusú. Jellemz reá az állkapocs vas-

tagsága, magassága, az állcsúcs hiánya, a záp-

fogak nagyapa, valamint a fogmedri szél kö-

zéps részének elöreállása (prognathia alveolarls

et dentalis). Korát a moustérien-bc teszik. L. m^
sítnber.
Lánc, lancfa, a székelyeknél magas faszái,

melNnek tetején a régi zavargóé idkben zsúpot

gyújtottak a közelg veszély jeléül, hogy a nép
fegj-verre keljen.

Lánc, csuklósan egybekapcsolt rövidebb részek-

bl van alkotva. Az egyes részeket, ú. n. szemeket
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forrasztással, hajlítással v. szegecseléssel akaszt-

ják össze. A L.-ot az ipar terén többnyire eme-

lésre, kötésre v. vontatásra használják. Legjobban

kedvelik az elliptikns alakú rövid szemekbl össze-

1. ábra. Gall-féle lánchoz való lánckerék.

fzött L.-okat, mert ezek leghajlékonyabbak. Na-

gyobb terhek emelésére rövid lapos vasakból egy-

befzött L.-ot használnak. Ezek az ú. n. Gall-féle

L.-ok. Ilyenek a budapesti lánchíd tartó láncai

rázol, vagy a kivágott szemeket a Gall-féle L.-ok

mintájára csapszegekkel fzik össze. A gyürüa-

szemü L.-okat forrasztás helyett marás és hen-

gerlés által is készíthetik és pedig úgy, hogy az

elkészített szemek mindjárt egymásba fzdve
kerülnek ki a gépbl. A feldolgozásra szánt anyag
keresztalakú keresztmetszetben hengerelt vasrúd.

A fölösleges anyagot hengerlés által a szemek
anyagához sajtolják. Ez az eljárás fokozatos hen-

gerlés által történik (6. ábra). A golyós L.-ok,

melyeket fként ékszer gyanánt használnak, a
7—8. ábra szerint sajtoltatnak. Egy gombokkal
felszerelt a rudat b csbe helyeznek és a gyorsan

egymás felé moz-
gatott c nyomó- ^^M(
fejek közé téve

gyorsan forgat-

ják. Az els nyo-

más csak kis mé-
lyedésü fejek kö-

zött megy végbe
s aztán fokozato-

sanmindigjobban

8. ábra. Qall-féle lánchoz való lánckerék, forgattyús tengelyre alkalmaivá
KÖUer Ottó gyárából.

is. 1. ÓS 2. ábránk a Gall-féle L,-okhoz hasz-

nált L.-koreket mutatja. A lapos csuklóláncok
csak egy síkban képesek mozogni, míg a gyrs
L.-ok ós a 3—8-ig terjed ábrákon látható külön-

(^
3. ábra. 4. ábra.

leges L.-ok minden irányban mozoghatnak. A
5. ábra csomózott drót L.-szemet mutat ell- ós

oldalnézetben. A L.-szemet alkotó drót végei kü-

lönleges gépekkel csomóztatnak össze. A 4. ábra

5. ábra.

nyitott L.-szemet mutat, mely egy lapos vasrúd-
uak többszöri körülcsavarása által készül. A
lemezláncokat alkalmas alakra kivágott lemezek-
bl hajlítják és hajlítás közben egymásba fzik
az . ábra módjára, mely igen cllentálló L.-ot áb-

kimélyitett nyomófejek közé kerül, míg végre

a nyomás alatt álló csörész folyó alakot öltve

letörik és egyszersmind a rudacskát is a gom-
bok között elszakítja. A 8. ábra a kész lánc

bels és küls alakját láttatja.

A láncgyártás f-
képp Angliában vi-

rul, hol különösen a
nagy hajóláncokkó-
szülnek. Hazánk-

ban legfbb helye
Gölniczbánya, hol

ez iparágnak év-

százados múltja
van, azonban ma
már tetemesen ha-

nyatlott. Nagy hajó-

és egyéb láncokat
hazánkban csak ki-

sebb mértékben ké-

szítenek. A lánc-

gyártás emelésére
állította fel a kor-

mány a gölniczbányai vasipari szakiskolát.

Lánc (ang. chain, ném. Keite), a földmérésnél

használt egység. Régebben 10 öl, ma 10 m. ér-

ték ; . az angol chain ^= 22 yard. Magyar L. te-

rületmértéket jelont, l. Hold.
Lánc V. felvet, 1. Alapkötés.

8. ábra.
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Lan^ade (Q}tod: lAlnid) a. m. ugrás, a francia

lancrr (1. o.) szótól; lí?y hlN-ják a lónak elöre-

szökellését, mialatt elUlsö testével magasra ug-

rik. A magas lovaglóiskolában a L.-nál a lónak

elször hátsó részével kell a földre bocsátkoznia.

Laa-«an-kian0, hátsóindiai folyó, 1. Mekong.
Lancashire (4)ud:ieakeiír>, county Anglia ÉNy.-i

részében, (i9ii) 4.82ö,739 lak. Fvárosa LoHcaster

Ö. o.). A fóldmúTelés és állattenyésztés mellett

legnagyobb UscBe * ooontynak szénben való gaz-

dagsága. Ennek köszönhet, hogy L.-ben olyan

világló ipar keletkezett, amely párját ritkítja.

Legels helyen áll a pamutipar, amelynek közép-

pontja Manchester és Oldham és amelynek
szolgálatában I^alább 2000 gyár áll. A gyapjú-,

vászon- és iíolyemszövés szintén közel 100,000
embert foglalkoztat. Pontosabb azonkívül Liver-

poolon a hajóépítés és gépgyáitás, Barrow-in-

Pnniessben a vas- és acél-, Warringtonban a
bör-, Saint-Helensben az üveg- és Prestonban az

éragyártás. L^ontosabb kiköt Liverpool, jelen-

tsebbek még Barrow ée ülverstone.

Lancaater (^ttdrieakeutor),!. hajdan hercegség

északi Angliában, melyet a normann hódítás után

Montgomerj" fia, Poiton-i Roger kapott L. lordja

címmel. E címet III. Henrik L. grófja, III. Eduárd
pedig L. hercege címmé változtatta át és 1362.

negyedik fiának, Genii János-nak adományozta

a hwoegséget János hercegtl származott a Lan-
caster^esaiM (1. o.). — 2. L., Lancashire angol

ooonty fvárosa, (i»ii) 41,414 lak., vasolvasztók-

kal, vaggongyártéussal, pa-

mut- és selyemszövésseL —
3. L., fvárosa a hasonló
nev countynak az észak-

amerikai Pennsylvania ál-

lamban, (19101 47,227 lak. —
4. L., Fairfleld county fvá-
rosa az éezakamerikai Ohio
államban, (i9io) 13,093 lak.

Laneaster («ítad : laakeutte),

angol uralkodó család, a
Plantagenet-esalád ns^lék-

ága, melyJános,LA herceg-

tl (megh. 1399), III. Eduárd
király harmadik ílától szár-

mazott János fla, IV. Hen-
rik, II. Richárd letétele után

1399. Anglia trónjára ju-

tott. A trónon fla, V. Henrik
(1413—21) ós unokája, VI.

Henrik (1421—61) követték. Ez utóbbi uralko-

dása ^att tört ki a rokon rorfe-családdal a piros
és fehér rózsa háborítja, melynek folyamán a L.-

ház öesiee tagjai Updaztultak.

Laneaster (eftid: leakeotAr), 1. James, sir, an-

gol tengeri utazó, me^ 1618. 1601—03. között

az angol keletindiai társaság els expedícióját

vezette Indiába, késbb a társaság Igazgatójává

lett és Hudson o.) expedícióit az ÉNy.-i át-

járóért kezdeményezte. Útjait megírta Clement
Markham a Hakluyt Society kiadványai ö6-ik

kötetében (London 1877).

2. L., Joseph, angol quaker, a kölcsönös okta-

tás (1. o.) feltalálója ^terjesztje, szlil. Londonban
1778 nov. 25., megh. New Yorkban 1838 okt. 24.

London egyik legszegényebb városrészéhen 1798.

ingyenes elemi népiskolát nyitott, melyben, Béli-

tl függetlenül, a kölcsönös oktatás módszerét
alkalmazta. Minthogj* több fúr és III. György ki-

rály is támogatta, számos ilyen iskolát szervezett

s 1805. egy tanítóképz intézetet is állított fel.

Londoni intézeteit késbb átadta a British and
foreign School-Society-nek, maga pedig Tooting-
ben (1813) a középfokú oktatást akarta hasonló
módszerrel megkísérlem, de csdbe került s 1816.
Dél-Amerikába vándorolt. Módszerét leírta: lm-
provement in education (London 18(tó) és The
British system of education (u. o. 1810) c. könyvei-
ben. L. még Bell, 1.

Lancaster-lövíegyverek, oly puskák s ágyúk,
amelyekben a lövedéknek csavarvonalban való
megindítását nem a cs bels falába vésett huza-
gokkal eszközlik, hanem azzal, hogy az ellíp-

tikus csür maga negyed csavarvonalat képez.

A gyakorlatban nem igen váltak be.

Lancaster-stmd, tengerszoros az Északi-Sarki-
tengerben, a Baffln-szorosbólaBarrow-csatomába
és a Prince-Regent-szorosba vezet. 1616-ban Bat-
tin fedezte fül és nevezte el.

Lánc-bársony, 1. Bársony.
Láncborona, 1. Borona.
Láncdob, a lánccal mköd emelgépek egyik

falkotórésze s az emel lánc felvételére szol-

gál. Alakja hosszú henger, melynek két végét
a láncszem szélességének megfelel magasságú
peremmel látják el. Küls felszínén többnyire

1. On. Láaodob *» aiMtt dfilt

lá»eal*M, íralakn fenékkel.
8. álm. Láacdob 46« títM dftlt

lásMAboa, ketts rágáiDTn fteekkel.

spirális-alakbancsavarodó vágány van, mely a lán-

cot felcsavarodása közben úgy vezeti, hogy a lánc-

szemek egymás mellé kerüljenek s köztök 2—3
mm. hézag maradjon. 1. és 2. ábránk olyan L.-ok

képét muta^a, melyekre a láncszeme 45** alatt

dlve csavarodnak.
Iaui«ea (lat.), a kelet-római császárok korában

a falanxok 4 utolsó sora, valamint a csiaári
testrség által is használt, mintegy 2 m. bouKA
higítódáurda, melyet a harcos a dárdanyól köm-
pére ersített sxtí segitBégével lustitott ai elleoBóg

tömegeibe. L.-ból ssármazik a magyar lándtmt
eredeti régies alakjában láncta.

Lancelot du lac, Artus király korekaatalának
egyik hse, Ginevra királyné lovagja Hse több
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különböz nyelven fenmaradt költeménynek, me-

lyeknek közös alapja egy Észak-Franciaországban

keletkezett monda. L. történetét Chrestien de

Troyes is feldolgozta Le chevalier de la charette

c. költeményében. A monda régi prózai feldolgo-

zását (Paris 1488, 3 köt.) sokat olvasták és né-

metre is lefordították. Ulrich von Zatzikhofen

költeménye és ogy németalföldi regény (kiadta

Jonckbloet, Hága 18i6—50, 2 köt) szintén fran-

cia forrásokra megy vissza.

Lancer (franc, ejtsd: lalaaé) a. m. hajítani,

dobni, forgalomba hozni (németesen : lanszirozni).

Lanceur (edtsd: laSsaör), aki valamit megindít, for-

galomba hoz.

Lancerote, sziget, 1. Lanzarote.

Lancetta (íiano. lancette, rossz magyar neve

gerely), sebészi mütevésekhez használt, régebben

divatos eszköz, melynek vékony pengéje, ketts

éle ós igen finom hegye van. Használták: ér-

vágásra, felületes tályogok megnyitására ós

himloltásra. Az utóbbi célra szolgáló L. hegyé-

nek közelében sekély barázda van az oltási nyirok

felvételére ; az oltó nyirokkal megnedvesített esz-

közzel finoman, többszörösen felkarcoljuk a brt.

Lancia, 1. Lánc.
L^cfonal v. felvetfonal, a szövszéken kife-

szített foimlrendszer, amely vetülékkel, a bevet
fonallal, a szövetet alkotja. L. Felvetés és Kelnie.

Lánciülke (ném. Kettengatt ; ol. deposito della

mteno : ang. chain-locker), a hajófenéken lev
kamra v. fülke, melybe a horgonyláncokat rakják.

Láncgolyó, láncos gömb, hajdani lövedék, moly
lánc által egymással összekötött két félgömbbl ál-

lott s melyet nagy ágyúkból és mozsarakból lttek

az ellenség sorai közé.

Lánogörbe. Ha súlyos fonalat (láncot) két vé-

gével egymástól a fonal hosszúságánál kisebb

távolságú két pontra függesztünk fel, akkor az

oly alakot vesz fel, hogy súlypontja lehetleg

mélyen feküdjék. Ha a felfüggesztett fonal telje-

sen hajlékony, nyujthatatlan és annak egyenl
hosszú részei egyenl súlyúak, akkor azt a vona-

lat, melynek alakját felveszi, L.-nek nevezzük.

Láncgyártás, 1. Lánc.
Lánchajözás. A kapaszkodó hajózásnak az a

módja, midn a hajón alkalmazott gzgép henge-

reket forgat, melyekre végnélküli lánc van több-

szörüson feltekerve s a lánc a befutandó egész

út hosszában a mederben ki van feszítve s mind-
két végén megfelelen le van horgonyozva. Az így
mozgásba hozott hajó vontatóul szolgál, melyhez
az egy vagy több vontatandó hajót (az uszálji;)

akasztják. A lánchajót azon alakjában, amint az

ma is mintául szolgál, Dietz bordeauxi mérnök
alkotta meg 1846., aki Austerlitz nevú hajójával

a Szajnán Paris alatt a Toumelles-híd és Cha-
renton között kezdett közlekedni. A L. terén a
franciákat csakhamar követték Bolgiimiban, Hol-

landiában, Németországlmn. A Dunán a L.-sal az
Els ca. kir. szab. Dunagzhajózási társaság kí-

sérletezett 1871. Pozsony és Dévény között. Ké-
sbb a láncot egészen Bécsig hosazabliította meg
8 ezen a Duna-Bzakíiszon 1890-ig tartotta üzembon.

Lánc holyott a (Irniköteki legelször De Mosnil
Oszkár báró alkalmazta Belgiumban 186-ben. A
drótkötél felbekérésére csíptet készüléket alkal-

mazott, amint Fowler használt gzekéméi s

clip-drum-'a&\i nevezte. Ez a készülék egy váj-

kos hajtókerék talpmélyedéseibe alkalmazott szá-

mos öntöttvas csíptetböl áll. A csíptetk acél-

tengelyeken forognak s a kerék forgása irányá-

ban tekintve, szarvaknak látszanak, melyek a
közéjük vezetett kötél nyomására alul engednek
s ugyanakkor felülrl épp oly mértékben egymás-
hoz közeledve, a kötelet akkép szorítják, hogy a

kerék félkörülete elégséges kapaszkodást fejt ki

arra, hogy a hajót és uszályát vontassa. A drót'

kötél-hajóknál két különböz szerkezetet hasz-

nálnak : a hajtókorong az egyiknél a hajó egyik

küls oldalán függélyesen áll, a másiknál a fedél-

zet közepén vízszintesen fekszik.

Az ersen kanyargós és vándorlózátonyokkal

sürüen ellepett hordalékdús folyókon a mederben
állandóan fekv kötél vagy lánc a hordalékkal

való eltemettetésnek s ennélfogva nagy kopás-

nak van kitéve s a hajó üzeme emiatt sok zavart

szenved és nehézkes. Ezen a hátrányon elnyö-
sen segít az a rendszer, amelyet Lombard-Qerin
lyoni magánmémök szerkesztett s melyet elsöíz-

ben a Rhöne-on 1893-ban Marseille és Lyon kö-

zött alkalmaztak. Ennek a rendszemek az a ve-

leje, hogy a hajótestbe elhelyezett nagyobb át-

mérj dobra a bejárandó szakasz-hossznak meg-
felel drótkötelet gombolyítanak föl, amelynek
küls vége a parton van lehorgonyozva. Amint a

hajtógép a dobot forgatja, a kötél föl- vagy le-

gombolyításának mértéke szerint a hajó (és von-

tatmánya) elre megy, vagy visszafelé ereszke-

dik. Ily rendszenl vontatóhajót helyezett üzembe
a m. kir. kereskedelemügyi minisztérium a Vas-
kapu-csatomán 1899-ben és tart fenn avégbl,
hogy a csatorna (helyenként 5 másodpercmétert
is meghaladó) sebes folyásában a vontatógözö-

söknek segítségére legyen.

A L. — ideértve a drótkötél-hajókat is — fo-

lyamokon akkor elnyös, ha nagy vízsebességet

i
kell legyzni, vagy ha a meder sekélysége miatt

megfelel erej kerekes vagy csavaros gzösök
nem alkalmazhatók tömeges vontatásra. Csator-

nákban különösen a csatorna fentartása szempont-

jából mutatkozik e rendszer elnyösnek. Ugyanis
a partot egyedül a hajótest által kiszorított vlz

mozgásával érinti az ily hajó s íg>' távolról som
rongálja annyira, mint a kerekes vagy csavaros

gzös, mely hullámokat ver. Bárhol is azonban
csak akkor célszer e rendszer, ha tömeges szál-

lítmányok állandóan élénk forgalmat biztosíta-

nak, mert a kapaszkodó eszköznek (láncnak v.

drótkötélnek) beszerzési és fentartási költségei

igen tetemesek.

A L.-nál az elektromoser alkalmazásával Gai-
liot francia mémök tett kísérletet. Berendezése
annyiban tér el a közönséges lánchaj(!K^tól, hogy
a láncdnb hajtására nem gzgépet, hanem elektro-

motort alkalmaz, melyhez a szükséges áramot a
part mentén elhelyezett földfeletti vezeték útján,

turbinákkal hajtott központi telepbl vezeti.

Irodnlom. Kenessey Albert, A kapnsíkodó hajóíásról, Ak»-
dómlsi kiadványok 1878; Marchetti, Vortrap über Tonagre
in dcr obern I>onaa, Wien 188S; Eyth, On towinp-boats on
rAnals and rivern by fixed wire-eope and clip-drura •Arti-

8an>, 1870: Rellingrrath, Die Fortbewegung der Schiffe im
Oebiete der Rlbe nnd Oder, 189S: Bchanz. Die Kettes-
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ekleppacbiffahrt anf dem Mjn, BuibafY 18M ; Ina Bde,

A eehaalkai hAjóvonUtá* újabb readazerel ; A Vukapn-
eaatonu baJóroBUtú b«rende«éM (Ma^ar mérnOk- é« ep(-

téoeicylet közlönye, 189». évi IV. nu. é» IMa évt VI. fOcV

Lánohenger, a szövszéknek az a része, ame-
lyen a szövet hosszirányában haladó fonalrend-

szer (láncfoual) vun felhongorelve.

Linohid névvel MaífyarorszAgon — jóllehet a

budapesti Erzsébet-híd is az— a Özócheuyi kezde-

mónyezóiióro Clark épitotte «elsö)» állandó Duna-
hidat (1. Függhíd, tov. Budapest cikknél a Buda-
ptsti hUUik c. kt'pmellékletet) szokás illetni. E ne-

vezetes hidunk a modern forgalmi és technikai kö-

vetelményeknek azonban már nem felelt meg, úgy,
hogy 64 éves használat után újjá kellett építeni.

Az újjáépítés annak szem elótt tartásával történt,

hogy a régi híd hírneves, szép kéi)e megmarad-
jon. B fszempont okadatolta a monumentális
pillérek meghagyását, amiért azután viszont nem
lehetett az új hidat kellen szélesebbre építeni.

Az új szerkezet teherbirósága egyébként azonban
a modem követelményeknek megfelel, amennyi-
ben a számításokban alapul vett esetleges meg-
terhelése négyszögméterenként 400 kg., illetleg

12 tonnás tehorko^. Továbbá tiz új szerkezetet, a

régi hidon tapasztalt ers lengések kiküszöbölé-

sére, az adott viszonyokhoz képest megfelelen
merevítették, még pedig a régi fakorlátok helyén

alkalmazott kéttámaszú vas merevíttíirtók ál-

tal (1. Füagöhíd). Az újjáépítés 1913. év vé-

gén kezdóött. A régi hídból csupán a pillérek

és a hídfk maradtak meg. Ez utóbbiakat azon-

ban — nehogy az új hídszerkezetrl rájuk há-

ramló nagyobb húzóer folytán esetleg elcsúsz-

szanak — szintén megersítették. Ez úgy történt,

hogy a hídfk mellett a parton, mindkét oldalt

a Duna sempontja alá 7—8 m.-re ér nagy beton-

testeket (5-5000 m») építettek, melyeket a régi

hídfvel ékalakú vasbeton-testek kötnek össze. Az
újjáépítés elirányzott költsége közel 7 millió K.

Lánchorog, az emel lánc és az emelt tárgy
ö««zekapcsolására való géprész. A lánchorog a
lánchoz úgy van kapcsolva, hog>' minden irány-

ban könnyen mozogjon, alsó része pedig nyitott

fejet képez, hogy a tárgyat könnyen beleakaszt-

bassák.

Lánc-hossz, 1. Hajózási hosszmértékek.
Lanciani (tjud: -o«4ni), Rodolfo, olasz régiség-

tudós, szül. Rómában 1848 jan. 1. Nagy érdeme-
ket szerzett a régi Róma topográfiájának és

memlékeinek rekonstruálásában. Kutatásainak
eredménye a Forma urbis Romae (46 tábla, Mi-

lano 1893—1901). Fbb munkái : Romé in the

light of recent excavations (London 1888), magya-
rul is megjelent : A régi Róma címen, fordította

Lubóczij Zs. (Budapest 1894); Topográfia di Roma
antica(Roma 1880); Itinerario dl Einsiedeln (Mi-

lano 1891) ; Pagan and Christian Romé (London

1893) ; The destmction of ancient Romé (New
York 1899, 2. kiad. 1901); Storla degll scavi di

Roma e notizie intomo le collezioni romane di

antichitá (Roma 1902-4).

Lanciano (ojtMi: iMoáao; az ókorban ÁKJca-

num), város, járási és érseki székhely Chieti olasz

tartományban az Adria mellett, (1911) 19,917 lak.,

selyemtenyésztés, bortermelés ; XIII. és XVI. ez.-

beli templomokkal.

I«ancler (firanc, «M:Ulaa)éj, a XVIII. sz. végén
kialakult quadriUe-szerií tánc. Számos változata
Ismeretes, de legtöbbször a következ öt ílgurá-

val lejtették : La Ro^e, La Lodoiska, La Bor-
sét, Le Ijancier, L'Étoile.
liAnoiem (franc, ^jtad: laXaajé, ném. Laixzen-

reiter, Speerreiter, olasz, lancieri, ejt«j: lancaórij

a. m. kopjások vagyis dzsidások. A nyugati népek-
nél a középkorban és még késbb is, a XIX. sz. kö-

zepéig a L.-k képezték a hadseregeknek dz.sidával

harcoló Ara/Jny lovasságát, míg a nehéz vértekbe
bujtatott, súlyos lándzsákkal harcoló nehéz lovas-

ságot vérteseknek nevezték. Dzsidás könny lo-

vassággal elszöra magyarokjelentekmegEurópa
hadszinhelyein, kevéssel késbb a pirenei félszige-

ten harcoló keresztények is, a mórokat utánozva,
könnyen vértezett dzsidásokkal hajtották végre
a felderít és biztosító szolgálatot, a megkerülé-
seket és egyéb, gyors mozgást igényl hadm-
veleteket. Az újkorban fleg a lengyel L.-k tün-

tették ki magukat.
Lánckengyel (ném. Ketteiischákel : ol. gatn-

hetto ; ang. shackle), patkóalakú, csapszeggel el-

látott láncszem, mely horgonylánc-daraboknak
összeköttetésére szolgál.

Lánckerék. 1. Lánc.
LánckoTong, a láncok vezetésére való géprész.

Alakja kerékhez hasonló, kerületén a láncszemek
felvételére alkalmas vájat van. Az L, 2. és, 3. áb-

rán három különféle alakú L. metszetét látjuk;

az 1. ábra kerületén a függélyesen fekv láncszem
számára árok van, a vízszintesen fekv szemek
pedig az árok kúposán leesztergályozott pontjára

feküsznok. A 2. ábrában a kerék koszorúján
magas peremek között fekszik a lánc vízszintes

szeme, a függleges szem számára pedig szintén

1. itoa. ». Abn.
LinckoTOBgok meUsetei.

3. ábra.

árok van vésve. A 8. ábra 45' alatt dlt láncsze-

mek vezetésére való korongot ábrázol, a 4. ábra
(1 . a 470. old.) a gyürsszemfl láncokhoz való foga-

zott lánckorongot láttatja.

Lanckorcnaki, Kari, gróf, fkamarás, szül.

1848 nov. 4., az osztrák urakházának tagja, a

máltai lovagrend tiszteletbeli lovagja, az arany-

gyapjas-rend lovagja. TObb tudományos expedí-

cióban vett részt é» Ki8-.\zs!ábnn rendezett ása-
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tásokat. Eredményeirl beszámolt a Die Stadte

Pamphyliens u. Pisidiens c. munkában (Wien

1892, 2 köt.),melyet Nlemann G. és Petersen B.

közremködésével szerkesztett. Érdemeiért a bécsi

és krakói akadémia tagjává, a berlini egyetem
tiszteletbeli doktorrá avatta. 1914 febr. Ö Fel-

sége fökamarássá nevezte ki.

Lánckövetkeztetós (sorites), a logikában a
következtetéseknek akifejezésben rövidített össze-
tétele. Sémája: C est D, B est C, A est B,
ennélfogva A est D. Ez az általános fogalomból
a részletesekhez halad, neve gokkniusi sorites

;

van, amely a kevésbbé általános fogalmaktól az

általánoshoz halad, ennek neve aristotelikus sori-

tes: A est B, B est C, C est D, tehát A est D.
L. még Következtetés.

Láncmérés, régi, de még ma is használt módja
a hosszmérésnek. Az acélszalaggal vagy mér

-

lécekkel való mérés sokkal pontosabb s minthogy
a szalaggal épp oly gyorsan megy a munka, mint
lánccal, ma már elvesztette létjogosultságát.

A.

é. Abn. A gryllragsaetnú láncokhoz való fogazott lánckorong.

L.-ben a hiba, ha l a megmért vonal hossza, körül-

belül + 0008 1^1, ami majdnem kétszer akkora,

mint acélszalaggal s majdnem háromszor akkora,
mint mérö-lóccel való mérésnél. L. Mérlánc.
Láncnyílások (nóm. Kimen ; ol. oa-hi di ca-

tena; ang. haicíie holes), oldalt a hajó orrán al-

kalmazott s kerítéskávával ellátott, hosszudad
lyukak, melyeken át a horgonynak lánca fut.

Láncos golyó, 1. Láncgoly.
L&ncos.komp. 1. Komp.
Láncos ló, 1. Nyerges.
Láncos páncéling, 1. Páncél.
Láncos rúd, hosszú rüd, amelynek végére lán-

cot orösitenok s a tele szákkal való halászáékor
a halak terelésére használnak.

Láncöltés. 1. Hímzés és RímzSgépek.
Lancret (ojtsd

:
lankró). Nicolas, francia fest,

Bztil. Parisban 16í)0 jan. 22., megh. u. o. 1743
Bzopt. 14. Dulinnok és Gillotnak volt tanítványa,
leginkább azonban Wattean hatása nlatt állott,

kinek idilli, gáláns tárgyú és szellemíi mvészetét
L. ügyesen és termékenyen folytatta, anélkül
azonban, hogy mesterét megközelítette volna.

Mulatozásokat, társalgásokat, színházi és pász-

torjelenoteket ábrázoló képei mégis a XVIII. sz.-i

francia festészet legjellemzbb termékei közé
tartoznak. Képeinek egy sorozata a párisi Louvre-
ban van ; még több a német csiászár birtokában,

a berlini és potsdami kastélyokban.

Lancsár, kisk. Nyitra vm. pöstyéni j,-ban,

(1910) 217 tót lak., n. p. és u. t. Verbó.

Lan-csoo, Kan-szu kínai tartomány fvárosa
a Hoang-ho jobb partján, a nagy fal közelében,

közel 500,000 lakossal.A Kínából Mongolországba,
Kelet-Turkesztánba ésTíbetbe vezet kereskedelmi
utak mellett fekszik s ezért jelents város ; mel-
lette a Hoang-hón bárkában nyugvó híd vezet át,

A fkormányzó székhelye. Környékén mestersé-

ges öntözéssel müvelik a földet. Forgalmának fö

cikkei: selyemkelmék, fa- és köfaragványok,
ezüst- és jáspis-ékszer, vaseszközök, dohány és tea.

Lánc-szabály, kereskedelmi számításokban al-

kalmazott eljárás valamely mennyiség értékének
(equivalens) egy más mennyiségben való kiszá-

mítására, feltéve, hogy közvetlenül nem ismere-

tes a két mennjiség közötti összefüggés, hanem
csak más mennyiségek közvetítésével. Ha pl. azt

kell kiszámítanunk

:

HAny K-t ér 1 sovereign
ha 1869 sovereign teljes súlya 40 troy-font (telje.s súly)

ha 1 troy-font (teljes súly) 373- 21 gramm (teljes sály)
ha 18 g. teljes súlyban 11 g. színarany van és

ha 900 g. színarany van 15.5 db 80 frankosban és
ha 1 db 20 frankos 18-8 K,

akkor a lánc

:

Innon;

1869
1

12
900

1

1

40
378-84
11
156
18.8

^ 40 X 373-24 X 11 X15 X 18;8
^

1869 X 12 X 900

A lánc-szabály lényegileg már Brahmagupta
Arithmetikájában (VII. század) benn van. Mint
(•mértékek és súlyok összehasonlítása)) Widmann
számolókönyvében (1489) is elfordul «regula pa-

gamenti» név alatt. Mai formájában a rövidítések-

kel jBí/^o//f Künstlicho Rechnung stb. könyvében
(Wien 1526) fordul elö, a XVIII. sz.-ban már álta-

lánosan elterjedt.

Lánc-szem, a lánc eg)'es alkotórészei ; alakja

kör, ellipszis vagy hosszúkás négyszög lekerekí-

tett végokkel.

Lánc-szivattyú, l. Szivattyú.

289
Lánctört. Ha a „ - tört számlálóját és neve-

600
zöjét 289cel elosztjuk, a számláló 1, a nevez

22
2 289

lo«55. tehát

289 1

600
^289

22
Ó8 ha most a ^^^^ számlálóját és nevezjét ismét
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3 lép és ha

22
13+ í

ezt az eljárást folytatjuk, akkor végre

289^ 1

600 ~ 2 + 1

13+y .1^ 3
A jobb oldalon álló lándörtet helykímélés vé-

gett Így i8 Írhatjuk : [2, 13, 7, 3], vagy így

:

1 + 1 4- 1 4- 1.
2 ^ 13 ^ 7 ^ 3

"Minden törtszám pzen a módon alakítható át lánc-

törtté, így általában, ha a a tört számlálója és h
ft nevezje

ahol qo akkor különbözik a 0-tól, ha a > 6.

Aa— , - ... a lánctört részlettörtei. Nem szük-

-fl^es, hogy minden részlettört számlálója 1 le-

gyen. Ha i a számláló, akkor a lánctört közön-
séges lánctört, ha a részlettörtek számlálói és

nevezi tetszleges számok, a lánctört általános

lánctört. Ha az T- lánctört
b

alakzatában valame-

lyik részlettörtnél, pl. a /r-iknál megállapodunk,
iákkor a lánctört /c-ik közelít törtjét kapjuk. így

289 1
pl. az elbbi -— els közelít törtje : — , második

közelít törtje

1- 1 =^^
2+jg Si7

stb., az utolsó közelít törtje maga az eredeti

tört. A közelít törtek elállításának egyszer
o

módja van. Ha^ a Jk-ik közelít tört, akkor

:

Sk=qkSk_,+ Sk_, és éppen Így:
N. = q.N,_.-fN,_^

A közelít törteknek igen fontos tulajdonsága,

hogy 8» Nk_, — 8k_, N^ vagy + 1, vagy — 1

;

ezen a tulajdonságon alapszik az elsfokú ha-

tározatlan og>'Pnlet megoldása a lánctörtek se-

gítségével. A közelít tört elnevezés onmm ered,

hogy a tört értt'ke mindig két közelít tört kö-

zött van: a páratlan rendú nag>'obb, a páros

rend kisebb, mint az adott tört. Ha a lánc-

tört részlettörtjeinek száma végtelen, okkor a
lánctörtet végtrlen lánctörtnek hívjuk ; ellenkez
esetben véges a lánctort. A közönséges lánctört

racionális v. irracionálisszámotértelmez, aszerint,
amint véges vagy végtelen. A végtelen lánctört

fontos alakja a szahuzos láncturt, melyben a

részlettörtek szakaazoean ismétldnek. Minden
szakaszos lánctört oly másodfokú egj'enlet gj'öko,

melynek oir>'üttbatói egész számok, vagyis a sza-

kaszos lánc-tört másodrend algebrai irracionális

számot állit el.
A lánctört szó elször Schwentncr Dánielnél

fordul el (Geometria practica, 162ö), amelyben a
közelít törteket has^málja valamely tört mog-
köaelítésére. Cataldi már elbb (1613) a négyzet-

gyökvonásnál alkalmazta, Bronncker lord (1620—
1684) n-nek Wallis által adott szorzatalakját állí-

totta el lánctört alakjában ; de a lánctörtek rend-
szeres elméletét és számelméleti alkalmazását
Eulernek köszönjük.

Láncai, az ugyanily nev galíciai kerületi

kapitánysúg székhelye, (i9io) 4848 lak. 1914 okt.

9—10. az osztrák-magyar csapatok heves harc-
ban megverték itt az oroszokat. L. Világháború.

Láncvas, a mellékelt ábrán látható alakú lapos
vas. Ezt a vasszerkezeti elemet arra használják,

hogy belle oly tartórészeket készítsenek, melyek-
ben mindig húzás van. Pl. függötartók (buda-

pesti lánchíd és Erzsébet-híd), vagy rácsos gé-
rendatartók húzott részei (Észak-Amerika) ké-
szülhetnek L.-akból. Még pedig ily húzott rúd

^Sc^
Láncvas.

több egj'más mellé helyezett, élére állított L.-ból

áll, melyek közt akkora köz van, hogy ebbe a
szomszéclo.s rúd L.-ai elférhessenek. Az összeköt-

tetést pedig a L. fején lev köralakú lyukon át-

húzható orsó biztosítja, melynek kiálló végeire
rende.son csavaranya húzható.

Láncvonal (catenaria) az olyan görbe vonal,

melyet egy minden részébon egyenl súlyú s tel-

jesen hajlékony, nyujthatatlau fonal alkot, ha
két ponton felakasztva, e két pont közt szaba-

don nehezedik. Has<mló ehhez a lánchídvonal,

melyet a fentebbi módon megersített fonal akkor
mutat, ha vízszintesen, egyenlt>en elosztott ter-

het visz. A láncvonal azonkívül az építészetben

mint ívl)oltozati minta is szerepel.

Lánczi Jen. szociológus, szül. Szolnokon 1875
jún. 6. Egjr'eterai tanulmányainak befejeztevei kül-

földi tanulmányútra ment. 1901. ügyvédi oklevelet

.szerzett. Számos szíK-iológiai cikke jelent meg a
napilapokban és folyóiratokban s kommentárt írt

több törvénykönyvhöz, önálló mvei : Szocializ-

mu.f é.9 Etika (Budapest 1908); Fa)ok harca és

osztályharc (u. o. 1910); Vallás és kapitalizmus
(Békéscsaba 1918). 1911 óta szerkeszt-kiadója

a Szoriálpolitikni Szemle c. folyóiratnak.

Lánczy, 1. Ggnla, politikai és történelmi író,

szül. Budapesten 1850 jan. 17., megh. ugyanott

1911 jan. 17. Tanulmányai végeztével az 1881-84.
országgylésre képviselvé választatván, az ak-

kori mérsékelt ellenzékhez csatlakozott. A 80-as

évek derekán a politikai élettl s a publicisztikai

tevékenységtl végképen visszavonultéskizárólag

tanulmányainak élt. 1887-ben a kolozsvári egj'c-

teinro nevezték ki. 1891. pedig a budai»esti tudo-

mányos egyetemre helyezték j'it a történelem

tanárául. .Müvei : A fehö oktatás reformja s az

új magyar közmveÚség (Budapest 1879) ; Adalé-

kok a magyar alkotmmy reformJcorszakákoz
(u. o. 1880) : A faluközösség eredete (o. o. 1881)

:

Széchimyi Pál kalocsai érsek s a magyar nemzeti

politika (1642-1710), a Magyar Történelmi Tár-

sulatnál pályanyertes tanulmány s ennek mintegy
kiegészítése, függelékül a polemikus Eszmetöre-
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dékek a Rákóczi-féle felkelés történet-politikai

jderUöségéröl (u. o, 1882) ; A politikai reform-

eszmék fejldési története Magyarországon; A
közigazgatási bíráskodás szervezésérl Magyar-
országon (u. 0. 1883) ; lörténelmi kor- és jellem-

rajzok (a. o. 1890) ; Magyarország az Árpádok
korában (u. o. 1898).

2. L. Ilka, színészn, szül. Borszéken 1861

nov. l-t., raegh. Budapesten 1908 szept. 19. 1878-

ban elvégezvén a sziniakadémiát, vidéken ját-

szott, 1884. a budapesti Nemzeti Színház szer-

zdtette, 1896—1900 között a Vígszínház tagja

volt, azután visszatért a Nemzeti Színházhoz.

Hsni ós társalgási szerepeket játszott s mind
szomorú, mind vígjátékban egyaránt kittmt

finom jellemz képességével, megnyer és igaz

boffi^óvel. Legkiválóbb sikereit a Vígszínház

-

Iwm aratta. Fbb szerepei : Céliméne, Ange báróné
(Demi monde), Clara (Htlen), Suzanno (Állam-

titkár úr) stb.

3. L. Leó, frendiházi tag, a Pesti Magyar Ke-
reskedelmi Bank elnöke, L. 1. testvéröccse, szül.

Budapesten 1852 máj. 10. Tanulmányai befeje-

zése után a már megsznt Anglo-Hungarían Bank
szolgálatába lépett, majd a már szintén megsznt
Magyar Általános Földhitel-Részvénytársaságnak

átalakulásakor vezérigazgatója lett. 1881-ben az

akkor még helyi jelentség Pesti Magyar Ke-
reskedelmi Bank vezérigazgatójává nevezték

ki és itt megtalálta azt a teret, hol egyrészt a
kereskedelmi és ipari célok hiteligényeinek ki-

elégítése által e két fontos gazdasági ág
fejldését elmozdíthatta, másrészt a ma-
gyar záloglevél-hítolt a külföldön rendszeresen

fejleszthette. Magyarország gazdasági fejldése

tekintetében L. voltaképení jelentsége éppen
abban van, hogy az általa kezdeményezett és

céltudatosan követett irány volt a kiinduló-

pontja annak a liberális és intenzív banktevé-

kenységnek, mely Budapestet mint bankpiacot

nemcsak függetlenítette Bécstl, hanem a kül-

földön is érvényre juttatta, másrészt meg a hazai

ipar és kereskedelem, valamint a fváros építke-

zési fejldéséhez kiváló módon hozzájárult.

L. tevékenysége azonban a gazdasági és politikai

közéletre is kiterjedt, részt vett a kereskedelmi
érdekek megóvása körül folyt összes akciókban,

ezekben az elsk sorában állott és ennek köszön-

heti, hogy 1893-ban a budapesti kereskedelmi és

iparkamara obaökévé választotta. Ugyanekkor a
zsolnai, 1896. a miskolczi kerület képviselje lett.

1900. udvari tanácsossá, 1905. a frendiház tag-

jává nevezte ki a király, 1910 óta a magyar dele-

gáció tagja, 1912. bels titkos tanácsos lett. L.

amellett, hogy több jelentékeny pénzmvelet
végrehajtását segítette el, hogy a községek
hitelügyöt a községi kötvények kreálásával szer-

vezte, még oly intézményeket is létesített, melyek
jelentékenyen hozzájárultak hazánk gazdasági
lendületéhez. Ezek közül több nagyobb iparválla-

lat megalkotása mellett különösen a Magyar helyi

érdek vasutak részvénytársaság említend meg,
mely intézet az ország vicinális vasutainak fejl-
dését és keletkezését nagyban elmozdítja. Mint
a kereskedelmi és iparkamara elnöke számos, a
magyar közgazdasági életre nagyfontosságú in-

tézménynek volt kezdeményezje és elnöke ; így
többek között 1912-ben megalapította a Vám-
politikai Központot, melynek fontos szerepe

van az ország kereskedelmi politikájának és vám-
tarifájának megállapítása körül.

Land, 1. Hans (Hugó Laiidsbei-ger), német
iró, szül. Berlinben 1861 aug. 25. 1898-ban a Das
Neue Jahrhundert c. folyóirat, majd 1900 a Rec-

lams Universum szerkesztje lett. Drámai kísér-

leteinél értékesebbek novellái és regényei, mely^
közül nevezetesebbek : Sünden (1892, új kiad.

1902) ; Mutterrecht(1894) ; Die Tugendhafte (1895)

;

Von zveí Erlösern (1897); Liebesopfer (1900);

Bande (1902) ; Arthur Imhofif (1905) ; Köníglícho

Bettler (1906) ; Stürme (1910) ; Flammen (1911).

2. L., Jan Pieter Nicolaas, németalföldi fllo-

zóflai író és orientalista, szül. Delftben 1834 ápr.

23. 1864-. a keleti nyelvek és filozófia tanára Am-
sterdamban, 1872 óta a filozófia tanára a leideni

egyetemen. Fbb mvei : Joannes, Bischof von
Ephesos, der erste syrische Kírchenhistoriker

(Leiden 1856) ; Anecdota Syriaca (u. o. 1862—75,
4 köt.) ; Hebreeuwsche Grammatica (Amsterdam
1869); Ter gedachtenis van Spinoza (Leiden,

1877) ; Recherches sur l'histoire de la Gamma
arabé (u. o. 1884) ; Joannia episcopí Ephesi Com-
mentaríi de beatis rientalibus (Amsterdam 1889)

;

Inleídíng tot de wijsbegeerte (Haag 1889) ; Het
Luitboek van Thysius (Amsterdam 1889) ; Over
onze kennís der javaansche muzíek (u. o. 1891)

;

A. Geulíncx u. seine Phílosophíe (ném. 1895). Ki-

adta Huygens levelezését és zenei szerzeményeit

(1882), Spinoza mveit (van Vlotennel 1882, 2 köt.)

ós Geulíncx mveit (Haag 1891, 3 köt.).

Landak, fejedelemség ós kerület Bomeo szi-

getnek nyugati, németalföldi részén. Területe

8920 km2, lakossága kb. .30,000. A fejedelem szék-

helye L. megersített város, a L. folyó mellett.

liandamman, Aargau és Zug svájci kan-
tonokban a végrehajtó hatalom vezetje.

Landana, kiköthely Angola nyugatafrikai

portugál gyarmatban.
Landau (L. in der Pfálz), az ugyaníly nev

járás székhelye Pfalz bajor kerületben, (i9io)

17,767 lak., gépgyártással, vasöntvel és jelen-

tékeny kereskedelemmel. L. 1291 óta szabad biro-

dalmi város. A vesztfái i béke Franciaországnak
szolgáltatta át. 1816 óta bajor tnlajdon. Erdít-
ményeit 1867. lerombolták.

I^an«lau (franc, ^t<Ki: uHdó ; ném. Landauer),
kényelmes négyülés hintó, melynek brbl ké-

szült tetzete elre és hátra két részben lehajt-

ható. Szekrényének alakja szerint van csónak-
alakú (L. batoau) és szögletes L. (L. carré). Ha
elüls részein ablakos, ötüvegesnek mondják (L.

á cinq glaces). A legszebb hintófajtákhoz tarto-

zik. Nevét állítólag onnan nyerte, hogy I. József

császár ilyen kíx-siban hajtatott ki (1702) Landaa
város o.stromához. L. még Hint.
Landaa, Márkus, német irodalomtörténész,

szül. Brodyban (Galícia) 1837 nov. 21. Új erod-

ményokl)oii igen gazdagok forrástanulmányaí s

az irodalomra vonatkozó kutatásai. Pontosabb
müvei : Die Quellén des Decamerone (Wien 1869,

új kiad. 1881—1884.); Beitriige zur Geschichto

der ítalienischen Novelle (Wien 1875) ; GíovannI



Landauer — 473 — Landaa

Boccaccio, sein Lében und seine Werke (Stutt-

gart 1877) : Die italioniscbc Literatur am öster-

rekh. Hof (Wien 1879) : Rom, Wien, Neapel wah-
rend d. spanischen Krbfolcokriogs (licipzig 1886) :

Oeschichte der ital. Litoratur im 18. Jahrh. (1899).

I^ndaner inéin.). 1. Landau.
Ijmndmulel (franc. ejtMi : laldoi^), a landau-

nak (1. o.) kisebb alakja, mely csak 2 ülésú, elöl

üveges és teteje lehajtós. .Megfelel a coupénak,
amint a landaunak a berline, melyeknek tetói

szilárdak. L. még Motorkocsi.
Landberg. ( \irlo, gróf, svéd orientalista, szül.

Göteborgban 18-t8 március 24. Két évtizeden át

az arab nyelv országokban tartózkodván, úttör
munkát végzett az arab, fképen a jemeni és

hadraraauti nyelvjárások alapos tanulmányozása
körül. P'ontosabb munkái e téren : Proverbes ot

dicticm.'í du peuple arabé (Leiden 1883) ; La languo

dee Bédüuins (u. o. 1894) ; Études sur les dialectos

de l'Arabie méridionale (3 köt. u. o. 1901—1913.).
A klasBzikas arab irodalmat is több munkában
(Critica Arabica. 5 rész u. o. 1886—1898) és szö-

vegkiadásban (Imád ed-din u. o. 1898, Primeures
arabes. 2 köt. u. o. 1886—1889) mvelte.
Landeck, 1. fcdu és az ugyani ly ne\'ú tiroli

koruioti kapitányság székhelye a Kosanna ós Inn

összefolyásánál, amely utóbbi L.-et az Angedair
és Perfuchs nev községekre osztja, vasút mel-

lett, (i9io) 3ö70 lak., közelében L. kastéllyal és az
Innen túl Schroffenstein romjaival. — 2. L., m-
ros és fürdhely Breslau porosz kerületben, (i9io)

.^337 lak., 6 kéntartalmú ásványvízforrással, 3
fürdói ntézettel, szép parkkal és hidegvizgyógj'-

intézottel.

Landeki prépostság. 1. Lándok.
Landelle jii landeiii, Charles, francia feetö,

szül. Lavalbau 1821 jún. 2., megh. 1908 okt. 13.

Delarochenak volt tanítványa. Vallásos tárgjú
festményei, valamint 1865. a Keleten tett utazása

után festett etnográílai alakjai és képmásai több-

nyire szinpadiavsak, érzelgásck. V. ö. Stryenski,
Charles L.. (Paris 1911).

Landenberger, Christian, német festó, szül.

a württembí^rgi Evingenben 1862 ápr. 7. Tanul-
mányait a .stuttgarti mvészeti iskolában végezte
Grönowald, Keller ós Liezen-Mayer vezetése alatt.

Tájakat fest. melyeknek motívumait a német
Duna, a Feketeerd és a felsbajorországi Am-
mersee környékérl veszi. Mvei láthatók a mün-
cheni, berlüii, frankfurti, stuttgarti és bécsi mo-
dem képtárakban. 190.5 óta a stuttgarti mvé-
szeti akadémia tanára.

Lander (^ud: lender), Richard,B,ngo\ utazó, szül.

Comwallban 1804 febr. 8., megh. Femando Pó-
ban 1834 febr. 6. 182-ben Clappertont Szokotóba
kiaérte; 1830. fivérével, JoAn-nal (szül. 1807.,

megfa. 1839.) kikutatta a Niger folyását egé-
szen a torkolatáig. Mvei : Records of Clapper-
ton's last expedition to Africa (London 1830):
Journal of an expedition to explore the courso
and termination of the Niger (u. o. 1832).

I^ndcrbank (Kais.hön.privüegierte Öster-
revhische), Ausztria egyik legjelentsebb pénz-
intézete, amely 1880. alakult meg. Szoros üzleti

kapcsolatban van a Magyar leszámítoló- és pénz-

váltóbankkal. Az 1912. évi zárómérleg föadatai

:

alaptöke 130 millió K; tartalékok 26.153,000K;
bototok 106 millió ; nyugdíjalap 6.865.000.

Landerer-c.w/íW, nevezetes német ennletú ma-
gyar nyoindá-7.-család. Közülük L. János ala^-
totta a második budai nyomdát (els volt a Has
Andrásé, 1. o.) 1724— 27-ig. Ezt akkor Nuttenstein
György vette át s vezette 1739-ig. Ekkor meg-
halván, özvegye, Nottonstein Veronika birta

1750-ig. Ekkor meghalván, L. Lipót Ferenc (L.

János egyik utóda) kezébe került haláláig, 1764-ig
s örökösei vezették 1766-ig, midn fia, lApót Fe-
renc birta haláláig. 1771-ig s örökösei folytat-

ták 1779-ig. mikor leánya, L. Katalin vette át, ft

bérelte 1782—83-ig a Royer-féle nyomdát is és ezt

unokaöccsével, L. Mihállyal kezeltette, ki a Mar-
tinovics-féle «káté» titkos kinyomása miatt tíz

évi fogságot szenvedett s mint nyomorék szaba-

dult ki 1804. L. Katalin 1802. meghalván, az üz-

let leányára, L. Annára szállt. Ez 1833-baa
meghalt s a nyomdát ügyvivje, Gyurián és egyik
rokona, Bagó Márton vette át; 1847. vétel

útján Bagóé lett. P] család egjik tagja, L. Jánot
Mihály (szül. Budán 1725., megh. Pozsonyban
1795) megvette Royer Fer. Antal pozsonyi nyom-
dáját, ezt magas fokra emelte s alapította a
Pressburger Zeitungot II. József Füskúti el-
névvel nemessé tette. Ugyan vezette 1774. a je-

zsuiták nyomdáját is Kassán és megvette Budáa
a Royer-féle nyomdát is, volt Ó-Túron papirmaima
s Pozsonyban, Pesten és Kassán köujTkereske-
dése is. Miudez üzleteket fla, L. Mihály örökölte,

ki a kassai nyomdát és kereskedést rokonának,

L. Ferencnek adta el, ki ott 1821-ig mködött 8

ekkor üzletét Werfer Károly vette meg. L. Mi-
hály megh. 1809. s üzleteit fla, L. Lajos örökölte

(szül. 1800), kinek kiskorúsága alatt özeket Blöszl

József vezette, de hanyatlani kezdtek. L. Lajos

1820. kilépvén a katona>ságtól, 1824 óta maga
állt az üzletek élére, újra a kor szinvonalára

emelte azokat s az 1838-iki árvíz alkalmával tanú-

sított mködéséért Pest díszpolgára lett. 1840-bea
Hockenast Giusztáv, a Wiegand-féle j)esti könyv-
kereskedés tulajdonosa lett társa, ük adták ki

1841 óta a Pesti Hírlapot s 1848. márc. 15. azelaft

szabadsajtói nyomtatványa és Petófl Nemzeti
dalát s k voltak a Kossuth-bankók nyomtatói is.

Ez évben a cég a pozsonyi nyomdát eladta

Schreiber J.-nok. L. Lajos megh. 1854 febr. 1^
üzletét Heckenast vette át, melyból 1873. lett a
mai Franklin-Társulat (1. o.). V. ö. Mag>ar Nyom-
dászat II. és Vasárnapi Újság 1867. évf.

Landemeaa (^jtad: iMdernó), város Pinistére

francia départoment Brest j.-ban, az Elom torko-

latánál, (leii) 8253 lak.; vászonszövés, brgyár-
tás, malomipar, szappan- és gyertyagyártás;

szarvasmarha- és lóvásárok ; kiköt.
Landes («sjted: i«Hd), 1. Franciaországnak L., Gi-

ronde s Lot-et-Garonne départementjaiban a Bis-

caya-öböl mentén elterül, 14,000 km« területfl

alföldje. Határai az .\tlantí -óceán, az Adoor-

folyó, az armagnaci, bazaduisi dombok és a Q*-

ronne. A L. egykori tengerfenék, amelyet homok
és söu>t homokk takar. L. patakjai a partmeoti

lagunákba torkolnak. A tengoparttal párhuza-

mosan húzódó futóhomokbudcákat 1787. sikerttlt

megkötni (Pinus pinasterrel), ami az egész terft-
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letet megmentette a kultúrának. A belterület

állóvizeinek nagyrészét levezettek. A tengerpar-

ton sok helyen találni sós mocsarakat, ótang-

okat, a nagyobbak az arcachoni, a hourtinsi, a

carcansi és a lacanaui. Lakosai : landais-k, lan-

doscots-k V. lanusquets-k, fleg erdészettel ós ál-

lattenyésztéssel foglalkoznak. V. ö. Cuzacq, Les

Grandes L, de Gascogne (Bayonne 1893).

2. L., franda départeinent az Atlanti-óceán,

Gironde, Lot-et-Garonne, Gers és Basses-Pyré-

nées között, területe 9364 km«, (i9ii) 288,902 lak.

(1 km*-re 31). Az Adonr két egymástól különböz
részre : L. és Chalosse-ra osztja. A département-t

Gascognenak Landes, Chalosse, Condomois, to-

vábbá Bordelais és Béam részeibl alakították.

L. járásai: Mont-de-Marsan, St. Sever és Dax;
fvárosa : Mont-de-Marsan.
littndesgericlit (ném.), Ausztriában a mi

törvényszékeinknek megfelel elsfokú társas-

bíróság. Ha ez valamely koronaország székhe-

lyén van, L.-nek, különben pedig Kreisgericht-

nek nevezik.

I^ndesliauptmann (ném.), egyes osztrák

örökös tartományban a tartománygylés elnöke,

akit egy-egy gylés tartamára a tartománygy-
lés tagjai közül a császár nevez ki.

Landeshut, város, L. járás székhelye Liegnitz

porosz kerületben, (loio) 13,571 lak., lenszövéssel.

A30 éves és a sziléziai háborúkban gyakran ostro-

molták. 1745 máj. 23. Winterfeldt porosz vezér

itt visszaszorította Nádasdy csapatait, 1760 jún.

23. pedig Laudon megverte Pouqué csapatait.

Landesmann, Heinrieh, 1. Lorm.
T^andsericht (ném.), a Német birodalomban

a mi t<>rvényszókeinknek megfelel elsfokú tár-

easbiróság.

I^andg^raf (ném.), a régi német birodalomban
némely grófnak járó magasabb cím. Némely
L. a birodalmi hercegekhez tartozott.

Landgraf János, országos halászati felügyel,
«zül. Sárváron 1857 jan. 1. 1882-ben mérnöki ok-

levelet kapott ós egyideig megyetemi asszisztens

volt, majd a földmívelésügyi minisztériumban
kultúrmérnök lett s vízépítési, meg talajjavítási

munkákat tervezett és valósított meg. A halá-

szati viszonyok tanulmányozása céljából hosszabb

külföldi tanulmányutat tett. 1895-ben mszaki
tanácsos, 1905. osztálytanácsos, 1911. mluiszteri

tanácsos lett. Ó volt a haltonyésztés megterem-
tje Magyarországon. A halászati ügy orszá-

gos rendezése és a halászati törvény megalko-
tása is az nevéhez fzdik. Szaklapokban szá-

mos cikke jelent meg s szerkesztje a Halászat
c. lapnak. Munkatársa o Lexikonnak is.

£iandKrant8 (ang.,ei}tsd: lend^cntsz) a. m. terU-

letadományozások, t. i. azok, amelyeket az észak-

amorikái Egyesült-Államok kongresszusa a vas-

úti társaságoknak a vasútépítés elmozdítása vé-

gett juttatott.

Landi, Gamilla, svájci hangversenyénekosnö,
szül. Genfben 1863. A legkiválóbb dalónekesnk
egyike. Althangját az édesanyja, aki Lamperti-
tanltvány volt, mvelte ki. L. több ízben rend-

kívüli sikerrel hangversenyezett Budapesten is.

Landino, ChrLttoforo, olasz tud<')s, szül. Piren-

xében 1424., megh. Pratovecohióban 1504-ben.

1457-töl Firenzében a költészet ós ékesszólás ta-

nára, a Medici-íiuk tanítója, majd államtitkár volt.

Fmvei Dantehoz írt nagy kommentárja (Fi-

renze 1481., 27. kiadás Venezia 1596), mely a

Dante-tanulmányokat nagyon elmozdította s a
Disputationes Camaldulenses (u. o. 1480). irt

még kommentárokat latin költkhöz (Horatius,

Vergilius) s latin elégiákat. V. ö. Bandim, Spe-

cimen literaturae Florentinao saec. XV. (Firenze

1748—51, 2 köt).

Landis (londis, longis), a XVII. sz.-ban posztó-

fajta ; a szótárak londoni posztónak magyarázzák
(tehát nyilván német szóképzés : londisch). Volt

fajlandis vagyis fajn-landis és köz-landis.

I^and Lieag^ue (ojtsd : lendiíg), ír politikai szö-

vetség, melyet 1879. Davitt alapított, majd ké-

sbb Farnell (1. o.) vezetése alá került. Célja

volt, hogy az Írországban lev angol birtokokat

visszaszerezze az íreknek. Vezéreit 1881. az an-

gol kormány letartóztatta, a szövetséget pedig

késbb feloszlatta.

liftndler (ném.), közóplassú 'Z*-^ tánc, a ke-

ring (valcer) öso. Háromszakaszos dalformában
írták, félütemes súlytalan kezdettel. Beethoven,

Schubert, Jensen lándlereiket afféle osztrák nem-
zeti tánccá stilizálták.

l.andlord (ang., eiHsd: lendiórd) a. m. földesúr,

földbirtokos, háziúr.

Lando, 1. pápa, 913 aug. — 914 máj. ; 2. L. Si-

tinus, ellenpápa, 1. Ince (111.).

Landois (ejtsd: laidoa), 1 . flerw«?í?2, német zooló-

gus, szül. Münsterben 1835 ápr. 19., megh. u. o.

1905 jan. 29. Szülvárosában teológiát és termé-

szetrajzot tanult. 1862 óta a földmíves-iskolában

tanárkodott Botzlarban ; 1865. a münsteri gimná-
ziumhoz ment, 1869. magántanárrá habilitálták

az ottani akadémián, majd 1873. a zoológia tanára

lett. Fleg a rovarok anatómiai viszonyainak

tanulmányozásával foglalkozott. 1874-ben ala-

pította meg a münsteri állatkertet. Ó vetette meg
alapját a westfali természettudományi múzeum-
nak is, mely a westfali flórát és faunát foglalja

magában és Ammonites-gyüjteménye világhír.

Munkái : Lehrbuch dor Zoologio (els kiad. Altum-
mal Froiburg 1879, 5. kiad. 1883); Tiorstimmon

(1875); Ton- und Stimmapparato dor Insecten

(1867) : Prophot Jan von Leyden (1885) ; West-
falons Tlerleben in Wort und Bild (Paderb. 1884-
1892, 3 köt.) ; Das Stúdium der Zoologie mit be-

sonderer Rück.sicht auf das Zeichnen der Tierfor-

men (Freiburg 1905) ; A. Droste-Hülshoff als Na-
turforscherin (1890).

2. L; Tjeonard, német flziológus, L. 1. öccse,

szül. Münsterben 1837 dec. 1., megh. Greifswald-

ban 1902 nov. 17. 1872-ben rendes tanár a greifs-

waldi egyetemen. Különösen a vérkeringés tanul-

mányozásával foglalkozott. Fmvei: Lehrbuch
der Physiologie (11. kiad. 1905. Rosemann átdol-

gozásiVban jelent meg) ; Dio Lehre vom Ártérien-

puls (Leipzig 1872).

Lándok, kisk. Szepes vm. késmárki j.-ban, (i9io)

1084 tót lak., kik juhsajtot és hal inát készítenek

;

u. p. SzepestiHfalu, u.t. Szepesbéla. Itt volt egykor
a jeruzsálemi szt. sír lovagrendje kanonokjainak

lamU'ki (landokl)^r<^o.s'<sáí7a.A rend ide a 11. Endre
királytól 1212. kapott sárosvármegyei Komlósró
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OCeraszteekomlús) telepedett át. A L.-i konventet

Róbert Károly király 1313. a lengj'elországi mie-

chovi prépostnak, Henriknek adta, aki a prépoet-

flágot L.-ra szállította át. Az új piépoelságnak a
szepoei prépost 131n. átenpedte az ottani templo-

mot. De a konvent anyagi zavarai miatt a mie-

chovl anyazárda keejúri hat«>íf»iiga alá került ós

prépostjait onnan ajánlották az esztergomi érsek-

nek vagj' helyettesének. A huszitáktól, majd a

XVI. sz.-ban beállott zavarok alkalmával sokat

szenvedett és 1593. teljesben megsznt, amikor a

miechovi prépost a konventbirtokait, L-ot.Hanus-

falut, A.-I.^ps(ít palocsai Honáth Györg>'nek
eladta, az ott alapított plébánia fölött a kijelölési

jogot fentartván magának. A rend egykori bir-

tokait a palocsai Horváthok örökösei birják. A
prépostság címe ma is megvan.
LandoUi féle étetazeTíCaiisticvm Landolfi),

kiort-inklv)!, klorantimonból és klórbrómból álló

••tí>t"'»pa.>zta.

I.Hndolpliia iW. Beauv. ioör^Vahea Lam.),

;iz Apooj-naoeae család g^osza ; 30 faja .\frika

forró övén és Madagaszlcáron honos cserje vagy
lián. Levelük bömemfl, épszél, keresztben átelle-

nes. Viráguk végálló bugát alkot, pártája hosszú
<"8övú, h&'^ibjai szétterülök. Bogjójuk nagj', ak-

kora iá mint egy alma, savanyú. Kívül bórös

héja van, belsejét számos nagy. gyakran sokszög-

letee mag tölti ki, melyeket súrú szrözet borit.

A njrugatafríkai L. otcariensis P. Beauv. bogj'ó-

ját úgy használják, mint a citromot- Úgy oz a faj,

mint a L. Dntceava (Kamerun, Uganda) és a L.
Kirkii Dyer (Kelet-Afrika),valamint a többi L.-faj

tejnedve kaucsukot szolgáltat. L. Kaucsuknö-
nyik-

Landolt, i. Elias, svájci erdész, szttl. Kleinan-
delfingenben 1821 okt. 28., megh. Zürichben 1896
miy. 18. 18frí— 82-ig a ztirirhi kanton fóerdömes-

tere, 1855— 94-ig a zürichi megyetemen az erdé-

."^zot tanára volt. Iratai közül kit-melendók : Tafeln

zur Erraittelung des Kubikinhnlts liegender, ent-

gipfelter Baumstünime (8. kiad., Zürich 1898);
Der Wald, seino Verjüngimg. Pfleire u. Benützung
(4. kiad., u. o. 1894). L. 1861—1893. szerkesz-

tette a Schweiz. Zeifcschrift für das Forstwesen-t.

2. />., Hmtü, német kémikus, szül. Zürichben
1831 dec. 5.. megh. Berlinben 1910 márc. 15-én.

1858. a bonni egjetem. 1891. a berlini egyetem ta-

nára ée a vegyészeti intézet igazgatója lett. Fon-
tosak aiokaTiaBgálatai, melyekkel kémiai válto-

zásctaiAlai uyag megmaradása törvényének ér-

vényeeségét nagy pontossággal bebizonyította.

Mflvei : Das optisohe Drehnngsvermögen organi-
scher Substanzen (2. kiad., Braunschweig 1898)

;

Bömstein-nel Physikalisehe chemische Tabellen

<4. kiad., BerUn 1912); Cber die Erhaltung der
Masse bei ehemisohen Umsetzungen (Halle 1909).

Landon (etjtád ; \».iA6i),Charles I\tul, francia fostó

«s mvészeti író, szül. Nonantban 1760.. megh.
1826. márc. 5. 1816 óta a párisi múzeum festmé-
nyeinek konzervátora volt. Festményeinél értéke-

sebbek mvészeti iratai : Annales du Musée et de
l'écí^e modemé des beaux-arts (Püris 1801—17,
29 köt.) ; Paysages et tableanx de génre dn Musée
Napóleon (u. o. 1805—1808, 4 kötet); Galerié
Giustiniani et la galwie Maasias (n. o. 1810, 6 kö-

tet) ; Salons de 1808—24 (13 köt.) ; Vies et oenv-

res des peintres les plus célébres (a. o. 1803—
1825, 25 köt.) ; Galeiie blstorique des hommes les

plus célébres (u. o. 1805—1809, 13 köt., új kiadás

1811) : .Musée, ou cataloguo tigurú des tableanx et

statues (u. o. 1814 s köv.); Numismatique da
voyage du jeune Anacbarsis,ou médailles des beanx
temps de la Gréce (u. o. 1818, 4 köt.) ; Choix de

tableanx et de statues des plus célébres musées
ot cabinets étrangers (n. o. 1821 s köv.).

Landor (ejtsd: leador), 1. Henry Savage, angol
utazó, L. 2. unokája, szül. Firenzében 1865. Mint
fest beutazta Koreát, Kinát, Ausztráliát és 1897.

utazást tett a tibeti felföldön és Lhasszától né-

hány napi járásnyira jutott. Utazásainak tudomá-
nyos eredményei csekélyek, de utolsó útja alkal-

mat adott veszedelmes kalandok és szenvedések

izgalmas leírására. Munkái : Alone with the Hairy
Ainn. or 3800 miies on a pack saddle in Yczo and
a cruise to the Kurile Islands (Ix)ndon 1893)

;

Corea, or Chosen, the land of the Morning Calm
(New York 1895) ; In the forbidden land, an
account of a journey in Tibet (London 1898, 2 köt.,

ném. Leipziir 1905, 7. kiad.) ; China and the Allies

(London 1901) ; Gems of the East (u. o. 1904, 2

köt.). Ujabban Braziliában is kalandos utazást

tett (1912—13), amelynek eredményei szintén

kéteégeeek.

2. L., WalterSavage, angol író, szül.Ipsly-Court-

ban 1775 jan. 30., megh. Firenzében 1864 szept.

17. Már mint az oxfordi egyetem hallgatója (1795)

kiadott egy kötet verset. A spanyol szabadságharc
kitörésekor saját költségén egj' csapatot szerelt

föl, amelynek ezredesévé nevezték ki, de midn
VII. Ferdinánd az alkotmányt felfüggesztette,

ezredesi rangjáról lemondott. Nemsokára ezután
Franciországba, majd (1815) Olaszországba ment
és haláláig többnyire Firenzében tartózkodott

Fómunkája: Imaginary Conversations between
Litorary Men and Statesmen (1824—29, 6 köt.,

újabban kiadta Crump, 1891—92, 6 köt.), Lndan
modorában megkapó drámai ervel irt, mély élet-

bölcseségtöl áthatott, ragyogó stíl beszélgeté-

sek. Mint a szabadságharcért folytatott minden
küzdelemnek lelkes hive, Kos.suthnak és Garibal-

dinak is buzgó szószólója volt. Minket magyaro-
kat közelebbrl érdekel Andrea of Hungarj-, Gio-

vanna of Naples és Fra Rupert (1839—40) c. drá-

mai trilógiája, amelyben a történelmi hséget is

igyekezett megtartani, összes mvei Londonban

(1876, 8 köt.) jelentek m^. V. ö. Forster, W. S. L.

(London 1869, új kiad. 1895) ; Evans, W. 8. L., a
critical study (n. o. 1892).

Lándor, kisk. Alsó-Fehér vmegye marosújvári

j.-ban, (1910) 339 oláh és magyar lak. ; u. p. Ma-

íryarbükkös, u. t. Marosbogát
^ Lándor Titmlar, hírlapíró, szül. 187a Nagy-
kanizsán. A budapesti egyetemen az orvosi fakul-

tást elvégezvén, a hírlapiról pályára lépett s a
Jelenkor cím kritikai lap segédssCTkesztje lett.

1896-ban a Pesti Napló dolgosMána, majd he-

lyettes szerkesztje, 1904. A* Ujság zenekriti-

kusa. 1907. a .Mag)'ar Nemzet felels szerkesz-

tje lett, melynek megsznése ntán 1913. as Igaz-

mondó c. néplapot alapította s annak feleUs saer-

kesztöje. Mvészeti és zenekritikai széles kOrtwa
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feltnést keltettek. Megírta Zichy Mihály els
népszer életrajzát a Zichy-albumban, melyet

szerkesztett, továbbá számos tanulmányt írt Szé-

kely Bertalan mvészetérl. Székely Bertalan

végrendeletében mvészet-elméleti összes írásait,

naplójegyzoteit s vázlatainak nagyrészét L.-ra

hagyta, aki Székely Bertalan életrajzának meg-
írása mellett a kiváló mvész elméleti írásait is

sajtó alá rendezi. Több regényt és színdarabot for-

dított magyarra, ezek között Anatole Francé, Cher-

btüiez, Brieux, Ibsen és Dumas több mvét.
Landorfejérvár, 1. Nándorfejérvár.
Landovics István, egyházi író, szül. Gyrött

1635 aug. 24., megh. Nagyszombatban 1690 febr.

6. Mint Jézus-társ. atya egész életét tanítással és

a szószéken töltötte Kassán, Gyrött, Sopronban,

Esztergomban, Gyulafehérvárt ós Nagyszom-
batban. Kéziratban 200-nál több szentbeszédet

hagyott hátra ; nyomtatásban megjelentek : The-

saurus absconditus in agro (1669) ; Novus succur-

Bus azaz : Új segítség stb. (prédikációk, 1689).

Landowska, Wanáa,lengyelzongoramvészn,
szül. 1877. Varsóban. 1900. a párisi Schola Can-

torum tanárnje lett. 1906. hangversenykörútján
rendkívüli feltnést keltett clavicembalo játéká-

val, amiben páratlan mvész. Munkái : Bach et ses

interprétes (1906) ; La musique ancienne (1908).

Landowski, Fatd, francia szobrász, szül. Pa-

risban 1875. Barrias tanítványa. A realista h^ány

híve. Szobrai : Scarfatori (kiköti teherhordók)

;

Hajóvontató ; Kain fiai : a pásztor, a költ, a mun-
kás (bronzcsoport) stb.

Landqnart (Lanquart), a Rajna jobboldali

mellékfolyója Graubünden svájci kantonban ; Vor-

arlberg határán ered, Prattigaut öntözi, Malans-
nál torkollik. Róla van elnevezve Graubünden
két járása: Ober-L., 676 6 km» területtel, 13,478
lak., fhelye íflosters ; Ünter-L., területe 3ö2*6

km», 11,509 lak., fhelye Malans.
I^andreoht (ném.), a középkori német jogfej-

ldésben az egyes tartományok területi jogát je-

lenti, szemben egyrészt a korábban dívó törzsi

jogokkal, másrészt a városokjogával (Stadtrecht)

és a birodalmi joggal (Reichsrecht). A régi L.-ek

legfbbjei : a Sachseuspiogol és a Sehwabenspie-
gel. Újabban L. az egyes országok külön jogát je-

lentette szemben a közönséges joggal (gemeines
Recht) ; az újabb L.-ek közíU kiemelend a bajor,

a porosz és a badeni L. A német polg. tkv. ha-

tálybaléptével (1900) a L.-ek nagyrészt jelentsé-
güket vesztették.

Landro, ersség a tiroli Ampezzo kerületi kapi-

teuyságban.
Landry-iéle bénulás, fertzésen alapuló ideg-

baj, mely a lábak bénulásával kezddik s fölfelé

haladva, az egész test megbénul. Rövid idn belül

többnyfre halálosan végzdik. Gyakran ideggyu-
ladás (1. 0.) okozza.

Lándsa, 1. Lándzsa.
l.an<lHaHsiata8 (ném. a. m. Landsassen), 1.

ReicJi síi II mittelbarkeit.

Landsberg. \.L.anderWarth€,ié.raiá székhely
Frankfurt porosz kertUotben, (loio) 39,.339 lak.;

gép-, tégla-, keményít-, jelentékeny sörgyártás-
sal, vason tés-sel. A várost 1257. János rgróf ala-

pította. A 30 éves háborúban a svédek ós a császá-

riak 4—4-82or foglalták el. — 2. L. am Lech, az
ugyanily nev járás székhelye Oberbayem bajor-

országi kerületben, (i9io) 7285 lak., eke-, gép-,
sörgyártással és fakereskedéssel ; városházzal,

amelyet Piloty freskói díszítenek. — Z. L. hei

Meiningen, hercegi kastély Szász-Meiningenben,

egy sziklacsúcson. 1836—41. Dobner építette.

Landsberg, Ernst, német jogtudós, szül. Stol-

bergben (Aachen mellett) 1860 okt. 12. Bonnban
1883. lett magántanár, majd 1887. a római jogos
a büntetjog rendkívüli, 1899. rendes tanára. F-
mve : Das Recht des bürgerlichen Gesetzbuchs

(Berlin 1904). Egyéb mvei : Injuria und Beleidi-

gung (Bonn 1886) ; Das Furtiun des bösglaubigen

Besitzers (u. o. 1888) ; Die sogenannten Kommis-
sivdelikte durch ünterlassimg (Preiburg 1890).

Kiadta Azo glosszátor Questiones c. mvét (u. o.

1888) és folytatta Stintzig Geschichte der deut-

schen Rechtswissenschaft c. munkáját (München
1884 és 1898).

Landsboroagh {e^ai: lendsabörró), WiUú»n, an-

gol Ausztrália-kutató, szül. Stevenstonban (Air-

shire), megh. Brisbaneben 1886. 1860-ban fölfe-

dezte a Thomson-folyó forrásait. 1861. Bürke
és Willis utazókat keresve átutazta Ausztrália

szárazföldjét a carpentariai öböltl Melboumeig.
1864-65. és 1867-68-ig sikeres felfedez utakat

tett Queenslandban. V. ö. Journal of L.'s exp.

from Carpentaria (Melbourne 1862).

Landsdowne (ojtsd: leadsidauo) V. Lansdowne,
síkság Somerset angol countyban, Bath közelé-

ben. 1643 júl. 5-én az angol királyi csapatokat

itt verték meg a skótok és a parlament hadai.

Landsdowne, angol államférfiak, 1. Lans-
doiciie.

Landseer (^tsd: lendsaír), angol müvészcsalád.
Tagjai : L. John, rézmetsz, szül. Lincolnban 1769.,

megh. 1852 febr. 29. Korabeli festk, így West és

híres íla, L. Edwin képei után is készített met-

szeteket. — Fiai : L. Thomas, grafikus, szül. Lon-

donban 1796., megh. 1880 jan. 20. Haydonnak
és atyjának volt tanítványa. Sok rézmetszete és

rézkarca L. Edwin kéj)ei és rajzai után készült, de

maga is rajzolt kitn sorozatokat, fölog állatok-

kal, amelyek közül a majmokat ábrázoló humo-
ros Monkoyana népszervé vált. — L. Charles,
fest, szül. Londonban 1799., megh. 1879 júl. 22.

Génre- és állatképeket festett, 1851 óta a lon-

doni mvészeti akadémia re volt. — L. Edtcin
Henry, sir, fest, szül. Londonban 1802 márc. 7.,

megh. 1873 okt. 1. Atyjának és Haydonnak volt

tanítványa. Már 1815. állította ki els állatképeit,

melyeket házi és vadállatok, vadászatok, stb.

ábrázolásainak roppant sora követett. Állatképei,

melyeknek hol érzelmes, hol humoros célzatot

szeretett adni, rendkívüli népszerségre tettek

szert és L. korának legünnepeltebb mvészei közé
tartozott, kinek mvei számtalan reprodukcióban
terjedtek el. A modern festészet szempontjából
képel édeskések, modorosak. Mveinek egész so-

rozata a londoni National Qalleryben van. Réz-
karcokat is készített és szobrászattal is foglalko-

zott. Tle valók a londoni Nelson-emlék talapzatát

díszít oroszlánok mintái. V. ö. Daff'orne (London

1873), Stephens (5. kiad., u. o. 1895), Manson
(u. 0. 1903) monograüáit.
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Laadaend (^M: i«*4neBd, a rómalak promon-
toriitm Boleriuma). Ansrlia 18 ra. mafras pránit-

sziklábói álló, a tengorból momioken kiemelked
DNy.-i sarka a LizarA-Head valkánhegy mellett
Landafald grófn. 1. Montez (Lola).

Landshnt, az ue^anily noN-ú járás székhelyes
a bajorországi Niederbayern kerOlet fvárosa az
Isar és vasút mellett. (i9io) 25,137 lak., gép-, kö-

tél-, dohány-, sörgyártáfstsal. kémiai iparral, nagy
malmokkal ; élénk ló- és szarva:^marbavásárok-
kal. L. réííi, különösen a XIV'. ós XV. sz.-ból szár-

mazó templomokban és újabb szép épületekben
igen gazdag. A város tszomszédságában van
Trausnitz vára, bajor fejedelmi kastély(r20í-böl).

Valamivel távolabb pedig az Isar mellett Wolf-
stein romjai láthatók, abol 1252. Konradin, az
utolsó hohenstaufl született. L. 1255— l04-ig
Bajor-L.-nak volt a fvárosa.
I^andsknerht (ném.). Németországban az

olasz «bandák» s a magyar fekete sereg gyalog
légiói mintájára elször I. Miksa császár által 1487.

zsoldosokból szervezett gyalogcsapat. A L.-ek

hosszú lándzsákkal é^ egyenes kardokkal harcol-

tak. Az els L.-csapatokat Zollem gróf és Prunds-
berg Gyöt^ lovag azonrezték oly emberekbl,
kik saját költségükön «ti8zteeségesen és célsze-

ren* felöltözve és felfegyverezve, önként, arány-
lag igen jó zsoldért bizonyos idre hadiszolgá-

latra szegdtek.A XVII. sz. második felében állan-

dóan fegyver alatt tartott csapatokkal pótolták a
mindinkább garázdálkodó L.-eket. V. ö. Wessdy,
Die Landsknechte (Görlitz 1877) : Elau, Die deut-

sohen Landsknochte (u. o. 1882).

I^ndskne^ht iném., franc, lansquenet), régi

német krtrt>ajáték,raelyet mindenfelé kedvvel ját-

szanak. P'rancia vagj- magyar kártjával játsszák.

Ajátszók száma egy bankár mellett tetszés szerinti

lehet ; a bankárság azonban sorba megj- (repül
bank). Az összekevert s megemelt kártyából a
legfels lapot a bankár maga elé teszi balra ; a
következt jobbra ; a játszd a bank erejéig téteket

teáznék. A baloldali lap a bankáré, a jobboldali a
j&tSkosoké. Ha a játszók nem tesznek már téteket,

a bankár a középre üti fel a lapokat mindaddig,
mig vagy a bal vagy a jobboldali kártyához ha-

sonlót nem üt fel. Akinek lapjához hasonlót elbb
fit fel a bankár, az nyeri a bankot.

Landskron, vár, 1. Talmárs.
Landakron, az ugyanily nev c.^h kerületi

kapitánysiig székhelye, (i9io) 6842 lak., vászon-
ós kattunszövéODOt fliöviskolával.

Landskrona, kikötváros Malraöhns .svéd tar-

tományban. ;i9io) IH.O-tl lak. : jelentós íryáriparral

éö a kis Graen szigettl védett forgalmas kiköt-
vel. L., régebben j.andora. Landör, 1410. alapít-

tatott. 1644-ben Horn ostrommal vette be, 1657.

Rnyter a svéd flottát tartotta itt körülzárva : 1670.

pedig a svédek legyAzték a dánokat.

lia«d«imMMit«l«fr (ném.). Aosztriában

Így szokták nevezni a lengyel, illetleg a cseh
minisztert, akiket e nemzeti.ségi pártok vezérfér-

fiai közül csnpán nzért neveznek ki, hogy nem-
zetiségük érdekét képviseljék, de semmi konnány-
zati tennivalójuk nincs.

I^andHiatthalier (ném.). Aargaa svájci kan-
tonban a Landamman il. o.) helyettese.

I<aBdatbliiir (dán), 1. Ding.
Landström, Hermán, svéd egyháztörtónetíró,

szül. 1858 nov. 28 PiUjastadban. 1898 óta apsalai

rendes tet)l. tanár. Fbb mvei : liaurentius Pan-
linns Gothus, hans lif och verksamhet (Upsala
1892—98, 2 köt): I^urentins Petri Oeconomia
Christiana (1897) : Laorontius Petri Qaaestiones
aliqnot circa magistratum (1898): Magister de
Hussinetz' História gestorum Christi (1^); ün-
dersökningar och aktxtycken (1898); Skisser och
kritiker (Stockh. 1903). 1900 óta kiadja a KjTko-
historisk Arsskrift és a Skrifter c. folyóiratokat.

Landsweiler, porosz község a trieri közigaz-

gatási kerületben, (i9io) 6846 lakossal. Kszén-
bányászat.
l.and tax (ang., ^t»á: lend tex) a. m. földadó,

csakhogy más a jelentése, mint a magyarban.
Angliában ugjanis 1798. megengedték az ingat-

lanok tulajdonosainak, hogy megváltsák magá-
kat a földadó évi terhei alól. Tényleg az akkor
mintegj' 2 millió font sterlinget kitev hozadék-
nak már több mint a felét megváltották ilyfor-

mán úgy, hogy amit ma L. néven nevez az angol
pénzügyigazgatás és a tudomány, az a tulajdon-

képeni L.-nek csak meg nem váltott részét je-

lenti. Maga a L. azonban nem foglalja magában
az angol földadó egész összegét, amennyiben az
angol jövedelmi adó (1. Incame tax) A. és B.
schedulájában a földjövedelmet éppen úgy adó alá

veti, mint bármilyen más jövedelmet.

Landucci (^tsd:—dnccsi), Lando, olasz jogtudós,

szül. San Sepolcróban 1855 jún. 2-án. 1879 óta a
padovai egyetemen a római jog tanára. 1901 óta

az országgjTilés tagja. Fmvei : Le obbligazionl

in solido secondo il diritto romano (Padova 1880);
La novazione nelle obbligazionl correali attive

(Bologna 1879); Storia deli diritto romano (Pa-

dova 1886-89, 2. kiad. 1895-97, 2 köt.): L'avul-

sione nel diritto romano e nel diritto civile Italiano

(Bologna 1894).

Landwehr (ném.), L Honvédség.
Lándzsa. 3—6 méter hosszú fanyél végére er-

sített 15—30 cm. hosszú, hegjes, kétél penge
által képezett döf fegyver, melyet máraz ókorban
mind harcra, mind pedig vadászatra használtak.

A lövfegyvereknek feltalálása óta a hosszú,

nehéz L.-kat mind ritkábban használták s végre
csakis a könny lovasságnak egy része használt

még könny dzsidákat A magyar huszárok csakis

a XVII. sz. vége feléig használtak kópjákai (I. o.),

azaz a dzsidá^ál valamivel nehezebb L.-kat, mig
a lengyel lovasság, a kozákok, az ezek pi'ldájára

szenrewtt német K^Mitfoik (francia lanoiers-k)sas

olasz lanciorik a dzsidát napjainkig megtartották.

Hadseregünkben jelenleg már nem használnak

dzsidát ; a német hadseregnél azonban 1880-ban

az összes lovas-ezredek legénységét L.-kal fegy-

verezték fel. Oroewrszágban csakis a gárdavér-

tesek, a huszárok és a kozákok els 8<Nrai haai-

nábiak L.-kat. L.-nak nevezték aXV. sz. végéigm
oly lovas-csoportot is, mely egy vértezett, nehés

L.-val rohanó lovagból s az ennek támogatásira

szolgáló 5-6 könn>nl lovasból állott (f)ranc.

lancefottrnie, ném. Lanzev. Gleve). — Szent L^
az a L., amellyel Longinos KiiastDB oldalát meg-
nyitotta. A legenda szerint Ilona esÉBsáraö találta
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meg Jeruzsálembon. Nagyobb részét II. Bajazet

szultán (U92) VIII. Ince pápának adományozta
és a római Szt. Péter-templombau rzik. Ünnepét

a szögekkel együtt (Pestum St. Laneeae et cla-

vorum) a kat. egyház a nagyböjt els hetének

péntekén ülte meg. Jelenleg el van törölve. —
L., a gör. egyházban ama hegyes és kétél kés,

melyet az áldozati kenyér felvágására használ-

nak. Jelenti a L.-t, mellyel a katona Jézus oldalát

megnyitotta.

Lándzsaalakú ív. A falközhöz képest, igen

magas, hegyes alakban végzd csúcsív, 1. ív.

Lándzsafa (növ.), a Guyanában term Diiguetia

quifarensis ruganyos fája, a «yariyari», melyet
lándzsáknak, ostornyél- és kocsigyártáshoz alkal-

maznak.
L&názsa,ha.l&cBka.(AmphioxiislanceolatusYa>-

rell a. m. Bramhiostoma lanceolatum, áiiat), a
Csöszivüek (Leptocardia) osztályába tartozó

gerinces állat. Az összes gerincesek között a leg-

kezdetlegesebb szervezet. Teste karcsú, halalakú,

ell és hátul hegyes. Koponyája, szíve, gerinc-

oszlopa és páros úszói nincsenek. A gerincoszlop

helyét háthúr (chorda dorsalis) foglalja el. Leg-
elször Pallas fedezte fel 1774. és Limax lan-

ceolaius néven mint meztelen csigát írta le. Ké-
sbb Costa halnak nézte és Branchiostoma lum-
bricum névvel jelölte. Háthúrját Yarrel ismerte

fel s gerinces állat voltát Joh. Müller hangoz-
tatta 1839. Fejldését Kowalewsky tanulmá-
nyozta 1867. és kimutatta, hogy fejldése a zsák-

állatok (Tunicata) fejldésével egyezik meg.
Hatschek ezt megersítette és sok fontos adattal

kiegészítette ezen alaktanilag ós származástani-

lag egyaránt nagyon fontos szervezeti-e vonat-

kozó ismereteinket. 5—7 cm. hosszú. Él állapot-

ban színtelen s majdnem átlátszó. Testének há-

tulsó végét páratlan úszó veszi körül, mely farka
táján lándzsaszerüen kiszélesedik. Az Atlanti-

óceán É.-i részében Európa és Észak-Amerika
partjain, a Földközi-tengerben, a nyugatiudiai
szigetek, Dél-Amerika és Ausztrália partjain a
homokba beásva él.

Lándzsakigyó (Lachesis lanceolatus Lacép.,

állat), a Vipera-félék családjába tartozó kígyófaj.

Termete karcsú, 2 m. hosszúra is megn ; vastag-
sága kb. emberkarnyi. Színe változó. Alapszíne
vörösessárga, barna, olykor egész fekete. Mintá-
zata, a szemétl a tarkójáig húzódó fekete sávból
és a hát hosszában két sor szabálytalan, valami-
vel világosabb, a tigriséihez hasonló koresztfoltok-

ból áll. Oldalai olykor pompás vörösszínüek. A
Kis-Antillákon és a Darien-földszoroson honos

;

fleg a cukorültotvónyekbon gyakori. 60 tojást

rak egyszerre, melybl a fiatalok rögtön kibújnak.

Gyíkokkal, patkányokkal ós különösen madarak-
kal és baromfiakkal ól. Harapása mérges.
Lándzsás (gerelyes) a növények levélalakja,

amidn a lemez alapja ós csúcsa hegyes, kerü-
lete lándzsához hasonló, a lemez kb. háromszor
oly hosszá, mint széles (follum lanceolatum), pl.

a szagos müge levele.

Lá^dzsásötfalu (azeltt : KÍ9SÓcz, majd Lán-
dsásfalu), kisk. Szepos vmegyo szepesszombati
j.-ban, (1910) 368 tót, lengyel és cigány lak., posta-

hivatal, u. t. Káposztafalva.

Lane (ejtsd: lén), Edward William, angol orien-

talista, szül. Herefordban 1801 szept. 17., megb.
Worthingban 1876 aug. 10. Több évi Egyiptom-
ban tartózkodásának gyümölcse volt : An account
of the manners and customs of the modern Egyp-
tians (2 köt. London 1836, 5. kiad. 1871, németre
ford. Zenkor, Leipzig 1856), továbbá az Ezer-
egyéj angol fordítása (3 köt. London 1840—41).
Leghíresebb munkája az Arabic-English Lexicon
(6 köt. 1863—74) c. monumentális mve, melyet
bekövetkezett halála után unokaöccse, Stanley L.
Poole fejezett be, aki L. hagyatékából az egyip-
tomi életre vonatkozó többrendbeli feljegyzéseket

is közrebocsátott.

Lane-féle palack, 1. Leideni palack.
Lane-Poole (ejtsd: ión púi), Stanley, angol orien-

talista, szíU. 1854 dec. 18. Több izben beutazta
Egyiptomot, Törökországot és Oroszországot. Az
iszlám történetére vonatkozó munkáit sokra be-

csülik. Kiemelendk : The speeches and table

talk of the Prophet Mohammed (1882, új kiadás

1893) ; The Art of the Saracens in Egypt (1886)

;

History of Turkey (1888) ; History of Egypt in the
Middle Ages (1901) ; Mediáéval India imder Mo-
hammedanRule(1903); Catalogue of the Orientál
and Indián Coins in the British Museum (1875—
1890, 12 köt.) ; Coins and Medals (2. kiad. 1892).

Lanessan (etjted: laneszan), Jean Louis de, fran-

cia tudós és politikus, szül. Saint-André de Cub-
zacban 1843 júl. 13. Orvosi tanulmányait Paris-
ban végezte. Részt vett az 1870—71-iki porosz-
francia hadjáratban is, melynek lezajlása után a
párisi egyetemen a természetrajz tanára lett. Mint
képvisel (1881) a radikális párthoz csatlakozott,

1891-ben Indo-Kina teljhatalmú katonai és pol-

gári kormányzójává nevezték ki. 1899—1902-ig
tengerészeti miniszter volt. Mint természetrajzi
tudós, becses munkát írt Paris flórájáról (Flore de
Paris) és tovább fejlesztette Darwin kiválási elmé-
letét (Études sur la doctrine du Darwin). Egyéb
mvei : La colonisation fran<?ai8e eu Indo-CMne
(1895) ; Prineipes de colonisation (Paris 1897) ; La
lutte pour l'existence et l'évolution des sociótós

(u. 0. 1903) ; La concurronce sociale et les devoirs
soclaux (1904) ; La moralo des religions (1905).

Lanirano, filozófus, egyh. író, szül. Paviában
1010 körül, megh. Canterburyban 1089 máj. 24.
1040-ben Dél-Franciaországban iskolát nyitott,

amelyet sokan látogattak. JÍlajd Normandiában a
híres boci kolostorba lépett és itt is iskolát alapított.

1063-ban az 1. Vilmos által alapított és Szt. István-
ról nevezett caöni kolostor apátjává, 1070. cantor-
buryi érsekké és Angolország prímásává lett. A
bölcseleti tudományok felólosztje s a skolasztika
megalapítója. Nevezetesebb munkái : De corpore
et sanguino Domini, adversus Borongarium Tou-
ronensem ; Commontarius in epistolas s. Pauli

;

Epistolarura liber (60 levél) ; Pericope orationis
quara in concilio anglicano habuit. Kiváló tanít-

ványa volt Szt. Anzelm, aki utóda is lett a can-
torburyi érseki széken. Müveinek legjobb kiadása
1648. d'Acherytl. V. ö. J. de Crozals, L., ea vie
etc. (1877); Longuemare, L. Í1902).

Lanfranoo (ejtsd: — kó), Giovanni, olasz fest,
szül. Parmában 1581., megh. Rómában 1647 nov.
29. Correggio ers hatása, majd a Carracciak vo-
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zciése alatt fejldött s Rómában ve Nápolyban a
Icjrtormékonycbb dekoratív fostok opjike volt.

Rómában föinúvo a S. Andrea doUa Nalle templom
nafO' kupolakópo (1621 -25); Nápolyban a Qesii

Xícovo, S. Martino templomokban ós a székes-

egyház kincstárában festett freskókat. Függö-
kt^pei közül említondök : Caesar temetése (Mad-
riil. Pialii: Szt. Péter búnbánata (drezdai kép-

tar': Mai iii megjelenik Szt. Antal és Pál reme-
t.kni'k (tíixs, udv. múzeum) ; Péter és Pál búcsúja
(Paiis, Louvre); Péter kiszabadulása a börtönbl
iKöma, Pnl. Colonna), stb.

Lanfranconi lesjud: —kóni), Grazioso Enea,mér-
nök, szül. Pellióban (Lombardia) 1850 máj. 30.,

megb. Pozsonyban 1895 miire. 9. Mérnöki tanul-

mányait befejezve, 1870. Magyarországba jött és

Pozsonyban telepett le, mint a dévényi kbányák
tulajdonosa. Müvei : Közép-Európa útjai és a
Duna-folyam szabályozásának fontossága (Po-

zsony 1880, mely három nyelven : magyarul, né-

metül és franciául jelent meg) ; Magyarország
ármentesítése {Budapest 1882); A Lanfraticoni-

féU önmköd sikló (1890). Magj'ar történeti és

régészeti problémákkal is foglalkozott, így Árpád
sírját is kutatta, melyet a Hainburg melletti tu-

mulusban vélt megtalálhatni. Híres, 14,000 darab-

ból álló térképgyjteményét Budapest fvárosnak
adományozta. Könyvgj-üjteményét s képtárából a
magyar tárg>ú festményeket a magyar kormány
a Nemzeti Múzeum részére vette meg.
Lanírey (^tsd : lanfré), Pierre, francia politikus

és történetíró, szül. Chambéryben 1828 okt. 26.,

megh. Pauban 1877 nov. 16. Már els mvei ers
kritikával találkoztak : L'Église et les philosophes

dn XVIII.-e siécle (1879, 3. kiad.); Essai sur la

Révolution fran^aise (1858). De leginkább feltnt
fömfivével: Histoire de Napóleon I. (1867—75,
5 köt.), melyben kétségbe vonja Napóleon had-

vezéri és kormányzóképességeit és kicsinylleg

beszél a császár ^yéniségéröl.
Láng, 1. Ambrus (langenthali), II. Rákóczi

Ferenc udvari orvosa, megh. Konstantinápolyban

1726 jan. 14. s ott temették el máig meglev
díszes szarkofágban, melj-nek mvészi dle^tési

motívumait a kassai dómban Rákóczi és társai

részére készített szarkofágokon fölhasználták.

V. ö. Századok 1889, 569. lap.

2. L. János, egyházi író, szül. Esztergomban
1771., megh. Pesten 1829 szept. 13. Pappá szen-

telték 1798. Tanár volt Nagyszombatban és a pesti

egyetemen, 1820. esztergomi kanonok. Mvei

:

Dissertatio Historico-Juridica (Pest 1802) ; Patro-

logia (n. o. 1809) ; Compendium Institutionum

Pbjrsioarum (1804) ; azonkívül számos költemény
és beszéd.

8. L. József, építész, szül. Kassán 1806., megh.
u. o. 1862 jún. 18. Tanulmányait a prá^i poli-

technikumon végezte 1825 27-ig s aztán császári

szolgálatba lépett, mely minségében éveken át

08. kir. várkapitány is volt. A budai kir. vár
heljTeállitíisa, valamint a palotai táborban való

munkálkodása révén rábízták a cs. kir. udvari

istálló-épület éo a Belvedere megújítását
Láng, 1. i/eáíric/t, szabadelv németprotestáns

teológus, szül. Froramenben (Württemberg) 1826
nov. 14., megh. Zürichben 1876 jan. 13. 1871-ben

a zürichi Szt. Péter-egyházhoz hívták meg lelk^
szül. Ó szorkesztotto 1859 óta a Zoitstimmen fUr

dic roformiorte Schweizc. folyóiratot, melynek he*

lyébo 1872 után az általa és Langhaus által Bem*
ben kiadott Reform lépett. Hazánkban a hatvanas
években keletkezett és virágzott aProto-stáns egy-
lotD az ö szellemi befolyása alatt keletkezett

és ez egyesület folyóirataiban számos cikke és
értekezése magj'ar nyelven is megjelent. Müvei

:

Vei-sucheinerchristlichen Dogmatík (2. kiad. 1865,
magyarra is lefordították) ; Ein Gang durch die
Welt (2. kiad. 1870) ; Religiö.seCharaktere (2. kiad
1872) ; Stunden dor Andacht (1862—65, 2 köt.)

;

Das Lében des Apostels Paulus (1866); Martin
Luther (1870) ; Relig. Reden (2. kiad. 1876. 2 köt).

2. L., Heinrich, német fest, szül. Regons-
burgban 1838 ápr. 24., megh. 1891 júl. 8. Mün-
chenben Voltznak volt tanítványa, azután, mint
katona, katonai képeket kezdett festeni és a né-

met-francia hadjáratból sok képet festett (két

ily képe a müncheni Neue Pinakothekban). Több*
szr járt Magyarországon is és mozgalmas ló-

képeinek javarésze itteni tanulmányai alapján
készült. Saját rajzaival jelent meg Aus den Erin-

nerungen eines Schlachtenbummlers im Feldzuge
1870—71. c. mve (München 1888—89, új kiad.

u. 0. 1895).

3. L., Viktor von, osztrák fizikus, szül. Bécs-

újhelyen 1838 márc. 2. Tanulmányait Bécsben,
Heidelbergben és Parisban v^ezte. 1864-ben a
gráci, 1866 óta a bécsi egyetemen a fizika tanára.

Mvei: Lelirbuch der Kristallographie (Wien
1866); Einleitung in die theoretische Phyaik
(Braunschweig 2. kiad., 1891). Átdolgozta Beér
Einleitung in die höhere Optik c. munkájának 2.

kiadását (u. o. 1882).

4. í/., Wilhelm, német író, szül. Tüttlingenben

1832 júl. 16. Elbb a müncheni Allgemeine Zei-

tungnak volt dolgozótársa, 1860 óta a stuttgarti

Schwábischer Merkúr egyik szerkesztje. Az olasz

irodalom- és mveldéstörténet szakavatott mun-
kása. Munkái: Michel Angelo als Dichter (1861);

Dávid Fr. Strauss (1874) ; Transalpinische Studien

(1875, 2 köt.) ; Peloponneeische Wanderang(1878);
Gráf Reinhard (1896).

Láng (ejtsd: leog), Andrew, angol író, szül. Sel-

kirkben 1844 márc. 31., megh. Banchoryban 1912

júl. 20. Mint költ, mfordító, regényíró, iroda-

dalomtörténósz, kritikus, történetíró és folklorista

egyaránt igen sok kiválót alkotott. Sok éven át

a Longman's Magaziné szerkesztje, a londoni

Folklóré Socioty elnöke és a St. Andrews egye-

tem tanára volt. A Royal British Academy 1906.

választotta tagjai közé. Költeményei: Ballada

and Lyrics of Old Francé (1872) ; Ballads in Blne

China (1880) ; Grass of Parnassus (1888) a fran-

cia irodalom hatását mutatják. Angolra fordí-

totta Homerost ós Theokritost is. Irodalomtörté-

neti és kritikai mvei közül kiemelendk : Co-

leridge (1898) ; Alfréd Tennyson (9101);Homer
and his age (1906); History of English Lite-

rature (1912). Mint regényíró The Monk of Fife

(1898) c. mvével aratott sikert. Kiválóbb törté-

nelmi müvei : History of Scotland from the Ro-

mán Occupation (1900—1904); The Mystery of

Mary Stuart (1901) ; John Knox and the Refor-
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mation (1905). Legértékesebb munkái azok, ame-

lye a vallás és a mítoszok magyarázatával

fí^lalkoznak : Cnstom and Myth (1884) : Myth,

Ritnal and Religion (1887) és fmvei : Modem
Mythology (1895) ; The Making of Religion (1898)

és Magic and Religion (1901), melyek az etno-

gráfia és anti'opológia eredményei alapján kísér-

lik meg a mítoszok magyarázatát.

Láng, égö gáz vagy izzásig hevített gázalakú

test. Amely test égésekor nem fejleszt éghet
gázokat, vagy maga nem alakul át az égési me-

leg által gázalakuvá, az nem éghet lánggal, ha-

nem csak izzik. Ilyen a vas, a szén ; ellenben

a foszfor, hidrogén, kén, szerves anyagok L.-gal

^nek, mert amennyiben nem gázok, mégis ég-

het gázalakú termékek fejlödnek bellük. A L.

lehet világító vagy nem világító. Nem világító a
tiszta ég gázok L.-ja, pl. a hidrogéné ; világító

ellenben mindazon testek L.-ja, mely fehér iz-

aásba kerül szilárd részecskéket tartalmaz. Ren-
des világító anyagaink : a gyertyák, petróleum,

repceolaj stb. a L.-ban lebeg izzó szénrészecs-

kék révén képesek világító L.-ot adni. A világító-

gáz annál fényesebb lángú, mennél többet tartal-

maz szénben gazdagabb szénhidrogénekbl (etilén,

butilén, acetilén stb. -bi). Hogy e L.-okban szén-

részecskék vannak, bizonyítja az, hogy a L.-ba

tartott hideg tárgy bekormozódik. A L.-nak vi-

lágító képessége azonban, úgy látszik, nemcsak az
Hbban úszó izzó szilárd részecskéktl, hanem az

ég gáz hmérsékletétl és amint Prankland ész-

telte, az égö gáz srségétl is függ. Színtelenné
tett L. ismét világítóvá válik, ha az elégetend
gázkeveréket elbb izzó platinacsövön vezetjük
keresztül és a forró gázokat gyújtjuk meg. A
hidrogén is ersen világít— pedig ennek a L.-jában
azilárd részecskék nincsenek — ha az égés 20 at-

moszféra nyomás alatt történik, vagj'is mikor a
hidrogéngáz srsége igen nagy. Maga a L. há-

rom részbl áll : 1. a bels sötét részbl, melyben a
gázalakú termékek még nem égnek; 2. az ezt kö-
rülvev ers fény részbl, melyben a gázok már
részben égnek, míg a szénrésze(!skék izzó állapot-

ban lebegnek és 3. a küls burkolatból, mely leg-

több oxigént kap és melyben a kivált szónrészecs-
kék teljesen elégnek. Ez a rész nem világít, de
forró. Világító L. hevítvé tehet, ha kell meny-
nyiség leveg (oxigén) hozzájárulásával teljes

égés eszközöltetik. Ez történik a forrasztócsnél,
a Bunsen-fóle égknél, melyek a L.-tól elvonják
világító képességét, de hfokát emelik. Ugyanez
történik az Auer-fóle gáz-izzólámpában, ahol a
világítógáz levegvel keveredve forró L.-ot ad
8 ez fehér izzásba hozza a körülvev és különféle

fórasók oldatával átitatott szövotburkot. A L.

színe attél függ, milyen szín fényt képe.sok a
benne lebeg izzó részecskék kib<x'sátani.

Láng, 1. Ádám János (/ászai), szinész, szül.

Jászújfalun (Abaty vm,)1772 júl.28..megh. 18*7
márc. 22. Iskolái elvégzése után 1792. lépett a
szini pályára s a kezdd magyar színészet min-
den viszontagságában részt vett. Nemcsak mint
jellemszinész volt jeles, hanem pártfogása alá
votte a fiatalokat s tanította ; a többi között Kán-
tornót is ö képezte ki. Magyarország és Krdély
majdnem minden nagyobb városában megfor-

dult, több társulat ügyvezet igazgatója volt, ki-

tnen értett a zenéhez s korában egyik legjobb

rendez volt. Egész szinész-családot alapított, fia,

unokái mind e pályára léptek. Az állandó Nem-
zeti Színház megnyitása után odaszerzdött, de

már nem igen játszott s mint ellenr, majd könyv-
táros mködött. 1842-ben nagy ünnepéllyel ül-

ték meg félszázados jubileumát, de azután elfe-

ledték s kórházban halt meg. Mint író is neve-

zetes volt : msorral látta el a fejld színpadot,

száznál több színmvet írt, jobban mondva for-

dított és átdolgozott, de ezekbl csak egy-kett
jelent meg nyomtatásban.

2. L. Adolf Férem, botanikus, szül. 1795.

Pesten, megh. 1863 nov. 23. Nyitrán. 1858-ban a
M. Tud. Akadémia levelez tagja ltt. Iratai:

Nimtiumpro Entomologis (Pest 1822) ; Enumeratio
plantarum in Hungária sponte nascentium, quas in

usum botanicorum légit (u. o 1824), mellyel nö-

vénygyüjtéseit kereskedésbe bocsátotta. Továbbá

:

Rövid j^hysiognomiája a növényországnak Ma-
gyarhonban ; Specierum novaram descríptio, u. o.

Egy-két kéziratát a Magyar Nemzeti Múzeum
rzi. Szerkesztette 1848. a Gyógyszerészeti Hír-

lapot és Nagy Józseffel 1856-tól 1857-ig a Magyar-
honi Természetbarát c. folyóiratot (német nyelven

is : Der Naturfreimd von Ungam).
3. L. Boldizsár, szinész, L. 1. unokája, szül.

Miskolczon 1822 nov. 15., megh. Élesden 1890
febr. 9. Tizennyolcéves korában lépett színpadra,

a szabadságharcban mint honvédtiszt vett részt

1849-ben színtársulatot alakított Debreczenben s

társulatóval az orezág legtöbb nagj'obb városá-

ban megfordult. Ügyes szinész s rendkívül lelkes

igazgató volt, ki sok szakcikket is írt s a színész-

egyesület szervezése körül jelentékeny érdemei
vannak ; de a szerencse nem kedvezett neki, va-

gyonát elvesztette s 1868. visszavonult a szinpad-

t('»l. Élete utolsó éveiben adótiszti hivatalt vállalt.

4. L. Fülöp, operaénekes, szül. 1838. Nagy-
kanizsán, megh. 1900 máj. 25. Budapesten. Ba-
ritonhangját Rossi és Lewy mvelte ki. Német
színpadokon mködött, a 70-es években a pesti

Nemzeti Színházhoz szerzdött, melytl csak a
90-es évek elején vált meg.

5. L. Kornél, gégeorvos, szül. Budapesten 1878
febr. 28. 1897-ben orvosdoktorrá avatták. Eleinte

belgyógyászattal foglalkozott, majd utóbb gége-
orvossá képezte ki magát. 190.3. a IX. sz. sebészeti

klinikán rendel orr- és gégeorvos, nuijd tanár-

s(»géd ltt. 1918. magántanári képesítést nyert.

<). L. Lajos báró, közgazda és politikus, szül.

Budapesten 1849 okt. 13. Tanulmányait itthon,

részben Berlinben és Parisban elvégezvén, az
líllonur munkatársa lettes a budapesti egyetemen
magántanári kéi)esítést szerzett. 1878-ban a
szakc'si kerület szabadelvüpárti programmal kép

-

vi.><oliiek választotta, 1880— 96-íg pedig a pápai

keiii letet képvi.selte. Idközben, 1880. az Ellenr,
majd 1882. a Honból és az Ellenrbl alakult

Nemzet szerkesztje lett. de ettl az állásától

megvált 1883., amikor a l)udaj)estí egyetemen a
stati.-^ztika tanára lett. 1889-ben pénzügyminísz-
fori államtitkárrá nevezték ki. 1893. lemondott
és ogyetomi katedráját ismét elfoglalta. 1896-ban
a nagyMnyai kerületben ismét megválasztották,
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a Hál pedig alelnökévé válaototta, de errl az

álláRáröl Szilágyival együtt 1898 decemberében

iott é8 a dJBBildeiiflBkhez csatlakozott. Az
\íi választáMm Nagybányán Usebbeégben

uiaiadt, de 1902. Csaczán ismét megválasztották

képvisí»lón<ík. 1902 máj. 5. kereskedelemügyi mi-

ni- k ki. 1903 jün. 16. a Szóll-kor-

m 'if>T f> is lemondott ; jún. 27. újb^')!

ki ^ a Khuen-Héderváry-kor-

II: :1 . is lemondott és újból elfog-

laittt i'g\fUiui Kititnii-ájáL Az 1905 06. tanévben

az egyetemnek rektora volt. 1905-ben Csaczán

újból megválasztották. A szabadolvüpárt felosz-

lása után nem vállalt mandátumot. A munkapárt
megalakításában tevékeny részt vott ; az 1910-iki

.Uaeortáson két helyen is megválasztották és ö a

Jébrwaesa III. kerületi mandátumot tartotta meg.

A yt Tud. Akadémia 1883. levelez, 1893. rendes

ta<riíí\á választotta és utóbb nemzetgazdasági
<> li bizottságának elnöki székébe ül-

T !ian megalakította a Közgazdasági
.^fut, amel3rnek tiszteletbeli elnöke. Tiaz-

uigja ezenfelül a párisi statisztikai társa-

ttétgnj^k, a belga központi statisztikai bizottság-

nak és a nemzetközi statisztikai intézetnek. Az
«v. ^>'házi életben is résztvesz. L. többször ré-

szesült kitüntetésben, 1897. bels titkos tanácsosi

dmet, 1911. asatmkfcdvi elnévvel bárói méltó-

ságot kapott. Pöbb mimkái: A társadalmi defi-

cit (Budapest 1881) : A magi/nr és osztrák állam-

háztartás (u. o. 1881); A közgazdaság dnielete

(a. o. 1882) : Uaztaik anymi és értelmi fejldése

m. o. 1883) ; Minimum és Homestead (o. o. 1883)

;

Mimmum és Majorátus (u. o. 1883): Magyar-
ország stdti.iztihija (u. 0. 1884, 2 köt.): A
népoktatás hazánkban (u, o. 1886); Emlékbe-
széd GrünuxUd Béla akadémiai levelez tagról

(u. o. 1895); Javaslat a quota megállapítására

(u. o. 1897) ; A nemzetiségek Magyarországon és

Ausztriában (u. o. 1898): VámoolUika (n. o.

1904, németül Alexander Rosentol, Wien 1906);

A statisztika története (u. o. 1913).

7. L. .l/ar^í7. tanárn, szül. Bajnán(Esztonrom
vm. \ l.Síí okt. 20. 1901-ben a budapesti eg>-etemen

doktorra avatták, majd tanári oklevelet kaiiott s

az ( )rszáir< >> N'úképz Egyesület leánysrinináziumá-

hoz a latin »'s ó-kori irodalom ta;i vozték

ki. lltOfi ttan Rómában a német li inté-

'.'ttx'ii (li»li:'izottsarcheológiaitanuini;i!i\okfoly-

1 tá.>a v»'<:.tt Kurópa nagy réeiét bejárta. Hazai és

:(ilfüldi szaklapok mnnkatársa. A római archeo-

' igiai intézet Kealkat;iloi; jának magyar vonatko
/jim részét L. dolirozza fel. Önálló mve : Die Be-

stimmunff des Onosoder Epinetron (Berlin 1908).

8. L. Mihály, pedagógus, szül. KTiiinHTnirm

-^zatmár \'m.) 1856 szept. 13. Külön
ihLvi inT'zíHeknél mködött s mint t.i •

/ffató vonult nyugalomba. Számos ma-
I tankönyvet irt, fleg idecronajkuak

ra. Fúbb müvei : A kisdednevele^^ lélektana
jos 1SÍ)3); A kisdednevdés mf^^:rriana(2

k. ;., 11. 0. 189H): Amunkaszeret nei^elés

„(''>! 1(1 (Budapest 1898): A népi.. utasra
való szoktatás módja (Pápa 190i).

9. L. Sándor, klasszikus filológus és archeoló-

mis, szül. Delibláton (Temes vm.) 1871 jan. 3.

Révai Sayy LeaOitma. XII. lOL

Egj'otemi tanulmányait Budapesten végezte,

utána Nagyszebenben volt helyettes tanár, 1894.

a párisi fiskolákon végzett archeológiai és mú-
tört(>neti tanulmányokat. Hazatérve Budapesten

lett fgimnáziumi tenár, majd 1910. a gyakorló
fgimnázium vezet tanára. Ismételt tenulmány-
útjain meglátogatta Görögország, Kis-Ázsia és

Itália klasszikus emlékhelyeit és a nevezetes euró-

pai muzeumokat. 1908- a budapesti egyetemen
az archeológia magántanára lett; 1914. a debre-

czeni egyetemen a klasszika filológia rendes taná-

rává nevezték ki. 1911. a Magy. Tud. Akadémia
levelez tagjává választotta. Számo.s értekoz»"ít.

cikket és i>:mertetést irt hazai és külföldi foh ii i

tokba, az Ókori Lexikonba, Budapest Régis<%rfit>''

stb. Fmve : A görög müvészpf története (Buda-

pest 1906, a Beöthy-féle Mtörténet I. köt.-e.).

1905 óta az Egyetemes Philologiai Közlöny szer-

kesztje. E Lexikonnak is mimkatársa.

10. L. Paidina, énekesn, szül. Budán 1820.,

megh. 1849. A Nemzeti Színház 1839. tagjai közé

szerzdtette. Szoprán szerepeket énekelt. 1841-ben

Ábrányi Emil (i. Ábránui, 2.) neje lett és meg-
vált a szinpadtól. Pia Áorányi Lajos fest (1. o.).

Lángálló, 1. Kemence.
Lángálló szövet, oly szövet, melyet bizonyos

szerekkel meiróMiak a könny meffgjTiladástól.

Ezt úgy érik el, hogy a szövetet 6— lÖ százalékos

kénsavas vagy fos^orsavas ammóniák-oldatban
áztatják. Oly szövet számára, melyet vasalni kell,

1 rósz wolframsavas nátront 5 rész vízben fel-

oldanak és az oldathoz 3—4 százalék foszforsavas

nátront kevernek. A megmosott szövetet bele-

mártják az oldatba és kifacsarják. Ez a szer még
a legfinomabb színeket sem változtatja meg, de

a vele kezelt szövet a tzben csak elszeneeedik,

anélkül, hogy lobbot vetne. Dun'ább szövetnél kén-

savas ammóniák és gipsz keveréke liasználatos.

V. ö. Versmann and Oppenheim, On rendering

fabrícs non inflammable (London 1859); u. a.,

DesOTption of the ladies life preserver (u. o.

1859); Patera, ÜberFlammenschutzmittel(\Vien
1871).

I^anin^as (ném.). a Landler (1. o.) egyik vál-

tozata ; leginkább Alsó-Ausztria egyes vidékein

táncolták.

Lángbagoly v. gyöngi/bagoly, 1. B{ig!yok.

Langbehn, Angiiét Jubu-s, német iró. szül.

Haderslebí'niKMi (Schleswig-Holstein) 18.") 1 márc.

26., megh. Rosenlieimban (Tirol) 1907 ápr. 30.

Résztvett az 1870—71-iki német-francia hábo-

rúban, matematikusnak készült, archeológiából

tett doktorátust Münchenben, tanulmányai befe-

jeztével pedig városról-városra kalandozva kizá-

róln.F a/ irodalomnak élt. 1890-ben adta ki név-

záci(>s hatású kön>'\ét: Rembrandt
r. Von einem Deutschen, mely néhány

év alatt 49 kiadást ért s a polémiák, utánzások

s paródiák hosszú sorát indította meg. Nietzsche

hatása alatt (Schopenhauer als Erzieher)a néoiet

nemzeti kultúra regenerációjának szükségességét

követeli benne s az egyénis^ nietzschei kultu-

szában keresi az új stílus, új mvészet, új ailam

és morál forrását. Ideáljai, Böcklin és Wagner, az

egyéni stílus mvészei. írt verseket is. Vierzig

Lieder v. e. Deutschen (1891). V. ö. H. Piuior,

si
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Ein ernstes Wort über K. als B. (1890) ; C. Neu-
mann, Rembrandt (1904).

Langbein, August Friedrich Ernst, német
költ, szül. Radebergben (Drezda mellett) 1757
szept. 6., megh, 1835 jan. 2. Berlinben, hol 1800
óta mint író élt és 1820-bau a szópii'odalmi mü-
vek cenzora lett. Termékeny költ, kit fleg
tréfás elbeszél költeményei tettek népszervé.
Mveinek gyjteményes kiadása 16 kötetben je-

lent meg (Stuttgart 1841). Tov : Humoristische

Erzáhlungen (4 köt., Leipzig 1891).

Langbeinit (ásv.), szabályos tetartoéderes kris-

tályok ; többnyire azonban csak szemcsés halma-
zok. Üvegfény, színtelen ; a levegn gyorsan
nedvességet abszorbeál. Kálium-magnézium-szul-
fát, képlete K,Mg,(S04)3. A káliumsóbányákban
fordul el : Westeregeln és Neustassfurt ; Solvay-

hall ; Tliiederhall Braunschweig közelében, ahol

leucseszorü nagy tömegek alakjában a polihalitot

helyettesíti.

l<aiig<lysse, azaz hosszú halom, kövekkel
körülrakva. skori sírhalmok Svédországban.

Lange, 1. Antoni, lengyel költ, szül. Varsó-

ban 1863. A lengyel szimbolikus irány egyik

megalapítója. Ismert esztétikus és mfordító.
Költeményei : Poezye (1. és 2. köt., 1895 és 1898).

2. L., Dániel de, hollandi zeneszerz, szül. Rot-

terdamban 1841 júl. 11. 1895-ben az amsterdami
konzervatórium igazgatója lett. Mvei : De vaal

van Kuilenburg (opera) ; szimfóniák ; egyházi zene.

3. L. Emilia, német operaénekesnö, 1. Arányi, 2.

4. L., Friedrich Albert, német fllozófus és köz-

gazdasilgi író, L. 8. fia, szül. Waldban, Solingen
mellett, 1828 szept. 28., megh. Marburgban 1875
nov. 23. 1870-bon a filozófia tanára lett Zürich-

ben, 1873. marburgi egyetemi tanár. Geschichte

des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung
in der Gegenwart (Iserlohn 1866. egy kötetben,

3. kiad. 1877. két kötetben, újabb kiadás jegy-

zetek nélkül Cohentl 1887, azóta többször nép-

kiadásokban) c. mvével széles olvasókörre ha-

tott 8 oly nagy mozgalmat keltett, amilyent filo-

zófiai munka ritkán ért el. A m az ötvenes
évek nagy materialisztikus mozgalmának hatása
alatt keletkezett, egyszersmind a mozgalommal
való végleges leszámolást jelenti. Az álláspont,

melybl L. a történetet tárgyalja, némileg mó-
dosított kantianizmus. 1867-l)eu kiadta a Neue
Beitrüge zur Geschichte des Materialismus-t ; még
elbb egy kis mben megtámadta Herl)art ama
kísérletét : a mat(íniatikát bevinni a lélektanba

(Die Gruudlegung der mathomatischen Psycho-
logie, Duisburg 1865). Mint közgazdasíigi író is

jelentékeny. Fmve itt: Die Árbeiterfrage in

ihrer Bedeutung für Gegenwart und Zulíunft

(1865,4-. kiad. 1879). Egy korábbi idevágó müve:
J. St. Mills Ansichtenüber die sociule Frage(1866).

Halála ubin jelent meg: Logische Studien(1877).

V. ö. Vaihiiujer, Uartinann, Düliring und Lange
(1876), a szor/ L. mellett foglal állást; Heinze,
HaHmann, S. H. Braun, F. A. L. als Socialöko-

nom (Halié 1881) ; Ellessen, F. A. L. (1891).

5. L., Friedrich, német publicista, szül. Gos-
larban 1852 jan. 10. Egy ideig a Tagliche Rund-
scliau, nuijd 1896. a Deutsclie Zeitung fszerkesz-
tje lett. A német nemzeti törekvóselaiek s a

gyarmatpolitikának lelkes harcosa. Fmunkája
Reines Deutschtum (Berlin 1893, 5. kiad. 1904)-

6. L., Helene, a ni mveldés német elhar-
cosa, szül. Üldenburgban 1848 ápr. 9. Tanítón-
nek készült. 1888 óta Berlinben a nk számára
való reáliskolai kurzus élén állt. Schmidt Augus-
teval ós Loeper-Housselle Mariéval 1899. megala-
pította a német tanítón-egyesületet, melynek
elnöke, úgyszintén a berlini és a német negyesU-
letnek is. Nevezetesebb munkái : Schiller's philo-

sophische Gedichte (1887) ; Frauenbildung (1889)

;

DieFrauenbewegungimBewusstsein unserer Zeit

(1892); Weltanschauung und Frauenbewegung
(1900) ; Das Endziel der Frauenbewegung (1904)

;

Die Frauenbewegung in ihren modernen Prob-
lemen (1907) ; Die Frau und das politische Lében
(1910); Das «weibliche Dienstjahm (1918). 1893
óta a Die Frau cím folyóirat szerkesztje.

7. L., Henry, német térképrajzoló, szül. Stet-

tinben 1821 ápr. 13., megh. Berlinben 1893 aug.

30. Számos térkép és atlasz jelent meg tle. Egy
iskolai atlasza magyar fordításban is megjelent.

8. L., Johann Péter, német prot. teológus,

szül. Poroszországban, Sonnbornban 1802 ápr.

10., megh. Bormban 1884 júl. 9. 1841-ben zürichi,

1854. bonni egyetemi tanár, 1860. konzisztóriumi

tanácsos lett. Nagy hatást gyakorolt korára Das
Lében Jesu (Heidelberg 1844—47) c. evangéliumi
alapon álló munkájával. Nagyszámú egyházi be-

szédein, himnológiai müvein kívül írt dogmati-

kát, egyháztörténetet, teol. enciklopédiát, her-

meneutikát, kor. erkölcstant, de életének legna-

gyobb s legmaradandóbb érték mve a Homile-
tisches Bibelwerk volt (Bielofeld 1857—1876) 36
kötetben, melyet mintegy 20-admagával állított

össze, 12 Ó-, illetleg újszövetségi könyv g>'akor-

lati magyarázatát maga írván meg ebben a nagy
vállalatban.

9. L., Július Henrik, dán mvészeti író, szül.

Vordingborgban 1838 jún. 19., megh. Kopenhágá-
ban 1896 aug. 19. 1871 óta a kopenhágai egyete-

men a míívészettörténot tanára volt. Mély felfo-

gású mveinek nagyrészt csak halála után volt

szélesebb körben hatiísa, midn azok egész sora

német fordításban is megjelent. Ezek : Thorwald-
sens Darstellung des Menschen (Boriin 1894); Die
Darstellung dos Menschen in der álteren griechi-

schen Kunst (Strassburg 1899) ; Die menschliehe

Gestalt in der Geschichte der Kunst (\i. o. 1903)

;

Stúdión über Leonardo da Vinci (u. o. 1911).

10. L., Konrád von, német mvészeti író, szül.

Göttingenbon 1855 márc. 15. Lipcsében. Berlin-

ben és Münchenben tanult, Jenában, Göttingen-

bon, Königsbergben, majd 1894 óta TUbingonben
a mvészottörténot ós esztétika tanára. Mvei
közül említendk : Haus und Halle (Leipzig 1885)

;

Die künstlericho Erziohung der deutschen Ju-

gend (Darmstadt 1893); Péter Flötner (Berlin

1897); DasWesen der Kunst (Berlin 1901, új

kiad. u. o. 1907). Fuhsevul együtt adta ki Dürer
irodalmi hagyatékát (Halle 1893).

11. L., Ludwig, német Idasvszika-filológus és

rógiségbuvár, szül. Hannoverben 1825 márc. 4.,

megh. Giossenben 1885 aug. 18. Göttingenben ta-

nult 8 itt is habilitáltatta magát, de Prágában,

majd Giessenben s késbb (187i-töl haláláig) Lip-
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CBében volt tanár. Számos filológiai dolgozatán

ésmagyarástatán kívül legfontosabb múve: Hand-
buchder röm. Altertümer (3 köt., 1876—79) ; to-

vábbá : Der Homerische Gebrauch der Partikel

ti (Ijeipzig, 1872—73)08 DleEpheten und derAreo-

pag von Sülön (u. o. 187é). Kisebb iratai életraj-

zával 1887. jelentek meg két kötetben. Curtius,

Lipsius ée Ribbeck közremködésével L. adta ki

a Leipziger Studien cimú folyóiratot. V. ö. Neu-
tnann K. J.. Ludwig L. (BerUn 1886).

12. L., Max. német Író és sakkjátszó, szül.

Magdeburgban 1832 aug. 7., megh. Lipcsében 1899
dec. 8. Munkái : Lohrbuch des Schachspiels (ma-

gyarul is : A sakkjáték elemei, fordította Bozs-

nyay K T>'>-t i >iS0) ; Paul Morphy, Skizze aus der

Schaeii i>zig 1880) és Der Meister im
Schach imarl881).L. volt (1861) a nj-u-

gati-német sakk-esövetség megalapítója is.

13. L., IkiUpp, német regényíró, ki Philipp

Galen álnév alatt Irt, szül. Potsdamban 1813 dec.

21., megh. u. o. 1899 febr. 20. Katonaorvos volt.

ogelsö ée sokat olvasott regénye : Der írre von
- :. James (1854, 9. kiad. 1891). Késóbbi jobb múvei

:

; )er Inselkonie ( 1852, 5 köt.) ; Fritz Stilling (1864,

i köt.) : Walther Lund (1855, 3 köt.) ; Der Löwo
von Luzern (1869, 5 köt.) ; Der Alté vom Berge

(1873, 3 köt) ; Der Rastelbinder (1874, 3 köt.)

;

Die FürstendJener (1880, 4 köt.) ; Der Meier von
Monjardin (1891, 2 köt.) stb. összeffyüjtött mun-
kái 1857—68. m köt.

14. L., Samtiel GottholcL, német költó, szül.

Halle a. Saale-ban 1711 márc. 22., m^h. Laub-
lineenben 1781 jún. 25. Eleinte mint Gottsched
követóje társaságot alapit a német nyelv mve-
lésére, de késbb irányt változtat. Verseit barátja,

Pyra verseivel együtt Bodmer adta ki. iTh>Tsis'

und Damons freundschaftliciie Lieder 1745 ; újra

kiadta Sauer 1885). ódáiban (Horazische Oden
1747)Nagy Frigyest ünnepli; költietlen Horatius

fordítása ellen (1752) Lessing irtó harcot indított.

Irodalomtörténeti szempontból érdekes Samm-
lung gelehrter und frenndschaftlícher Briefe

1 769-70) c. gyjteménye.
15. L., Sámuel de, hollandi zeneszerz és or-

>navirtuóz, L. ^. bátyja,szül.Rotterdamban 1840
br. 22. 1897-ben a stattgarti konzervatórium

ij^azgatója lett. Termékeny zeneszerz. Irt zene-

kari, kamara-, zongora-, orgona- és karmúveket.
i.' irism-^rtobb mve a Mózes c. oratórium.

\<\. .. . Si^n, dán Író, szül. Kopenhágában 1868
juu. 22. Kg>- ideig (1895—97) n ^ r-'^'^issimus

.szerkesztésében vett részt, maj rosába
r-t ^issza njságlrónak. Nagy f«j..»r.v. . „.eltett a

^etet fest Hjaertets Gáminger (A szív

., 1900) c regényével Bealisztikos és nem
unden feltnéehajbászás nélkfiU úriméi kOiOl
iudapesten is sAték A gyilkos és A osOodee szó-

ik címeket (TbáUa 1908).

Lange (ejtad: luiu), Anne FVemgoise, francia

inészn, szül. Genovában 1772szept. 17., megh.
irenzében 1824 máj. 25. Már gyermekkorában

voltak sikerei, 1788. szerzdtették a Comédie
Frauvaiseboz. A forradalom alatt arisztokrata

barátai miatt gyanúba vették s fi^ságba került.

Az állandó hal&los veszedelemben is a tisztelk és

ndvarlók egész swege vette körül. Tbermidor 9-e

az börtönét is megnyitotta. 1797-ben visszavo-

nult a színpadtól s feleségül ment Simons bankár-
hoz. Lecocq Mam'sell Angot c darabját róla írta.

Langeao (eiitad : iAi»i>c),vároeHaute-Loire francia

département Brioude járásában, az Allier bal-

partján, (1910 4832 lak., mgyöngykészitéssel,
közelben kbányákkal.
Langeais (^ud: ikZsaé), város Indre-et-Loire

francia département Chinon járásában, (1911) 3467
lak., híres dinnyetermelhely, tz^- és kszén-
fejtéssel, agyagárúiparral.

Langeland, dán sziget Fyn és Laaland között

a Nagj-Boit-tól D.-re, 283 kra« területtel és (i9io>

20,335 lak. A .sziget székhelye : Rudkjöbing.

Langelands-Belt, tengerszoros, 1. íielt.

Lángelme, lángész (franc, génié), általában

:

elmebeli ernek, készségnek a rendest me^ze
meghaladó foka. Minthogy azonban ezek a ki-

fejezések: elmebeli er, készség stb. határo-

zatlanok, lévén az elmebeli ernek sokféle nyil-

vánulása; minthogy továbbá az er mérésére
objektív, pontosan me^iatározható mértékünk
nincs : amaz általános niegfaatározás sokféle rész-

letes magyarázatot követel s az egyéni felfogás-

nak tág teret nyit. Ami az elmebeli er fokát illeti,

joggal mondhatni, hogy a L.-t azon ismerni meg,
hogy a maga terén újat, eredetit alkot, hogy ers
egyéniség lévén, nem utánoz másokat, legföUebb

kezd korában, hogy maga-magát érvényesíti, a
maga bélyegét nyomja aUcotásaira. A L. nem má-
soló, hanem új mintákat alkotó er. Minthogy
pedig nem a tudatos reflexió alkot újat egyik to-

rén sem az emberi tevékenységnek, mert ez csak
a már alkotottat elemzi, alkotórészeire bontja,

megérti : joggal mondotta már Kant. hogy a L.

öntudatlanul, mint a természet, alkot ; mködé-
sében van önkénytelenség, közvetetlenség ; amit
ihletnek mondanak, nem egyéb, mint az öntudat-

lanul a lélekben alakulónak a tudatba jutása.

Látnivaló azonban, hogy ezen a téren biztos kri-

tériumok, határvonalak megállapítása bajos do-

log. Hogy mi új valamely t^n és nemcsak új,

hanem mintaszer, becses : nem mindig világos

;

újnak alkotása nem is függ mindig a szubjektív

elmebeli er fokától, hanem az illet mvészet v.

tudomány objektív állapotától és a körülmények-
tl. Általában igaz marad, hogy leginkább a mú-
véeaetekben van alkalma a lángének megnyi-
latkozni. A L.-t szembe szokás állítani a tehe^
seggel, de a mondottaknál fogva látnivaló. ho;:^y

a különbség mégis csak fokozatL A tehetségnek

az a legfels foka, melyet L.-nek nevezünk, min-
denesetre szerfölött ritka, míg a tehetség a maga
különböz fokozataiban részl^esebb és gyakori.

Az az újabban sokat vitatott kérdés, van-e

rokonság aL és rültség közt (Lombroso s mások),

bajosan dönthet eL A legnagyobb lángelmék
lelkileg is a legegésza^esebb emberek. De tagad-

hatatlan, hogy a túlságos nagy elmebeli erben,
ers képzeltehetségben veszedelmes ingerek és

csábítások vannak, melyek a lelki élet bomUsára
vezetiietnek ; hasonló hatással van a túlságig fo-

kozott szellemi munka, melyre a L. vagy nagy
tehetség inkál>b hajlandó. Azonban ne feledjük,

hogy ezekn^ a veszedelmeknek fokozott szel-

lemi energia ersebben tud ellenállani is. Lélek-

81*
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tani és fiziológiai ismereteink e téren soldcal Icez-

detlegesebbek, hogy egyebeket ily általános meg-
jegyzéseknél és tapasztalatoknál mondhatnánk.
Milyen alkata az elmének s mily föltételei az

agyvelönek tesznek valakit L.-vó, nem tudjuk

;

csak a rendkívülit neveztük így ; s ma sem tudunk
errl sokkal többet, mint amit Kant mondott róla

az Itéleterö kritikájában.

Langemarck (Langemark), község Nyugat-
Flandria belga tartományban, (loio) 5422 lak.,

selyemszövéssel, csipkekészltéssel.

Lange-MüUer, Péter Erasmus, dán zene-

szerz, szül. Frederiksbergben 1850 dec. 1. A
skandináv faji zene kiválóbb mvelinek egyike.

Hazájában dalai igen népszerek. Operái közül

nevezetesebbek : Tovo (1878) ; Vikingeblod (1900).

Langen, város Starkenburg hesseni tartomány-

ban, (1910) 7072 lak., élénk iparral.

Langen, Joseph, német ó-kat. teológus, szül.

Kölnben 1837 jún. .3., megh. Bonnban 1901 júl. 13.

Pappá szentelték 1859. 1867-ben az ószövet-

ség rendes tanára a bonni egyetemen. A vatikáni

közzsinat hiatározatainak magát alá nem vetvén

és azoknak egyenesen elleneszegülvén, az egyház-

ból kizárták és résztvett az ó-katolikus mozgalom
ban. 1878-ban azonban kilépett a hivatalos ó-kat.

közösségbl. Mvei közül felemlítendk : Das Ju-

dentum in Palástina zur Zeit Christi (Freiburg

1866) ; Grundriss der Einleitung in das Neue
Testament (2. kiad. u. o. 1873) ; Das vatikanische

Dogma von dem Universalepiskopat und der Un-
fehlbarkeit des Papstes (Boim 1871—76, 4 köt.);

Die trinitarische Lehrdifferenz zwischen d. abend-

lándischen und morgenlándischen Kirche (u. o.

1876) ; Johannes von Damaskus (Gotha 1879)

;

Geschichte der römischen Kirche bis zum Ponti-

ílkat Leos I. (u. o. 1881), von Leo bis Nikolaus I.

(1885), von Nikolaus I. bis Gregor VII (1892), von
Gregor VII. bis Innocenz IIL (1893) ; Die Klemens-
romane (1890).

Langenbeck, 1. Adolf, német szemorvos, L. 3-

fla, szül. Göttíngenben 1818 jan. 11., megh. Han-
noverben 1877 máj. 2. 1843-ban magántanár,
1846. rendes tanár lett Göttíngenben. Mvei:
Klinische Beitráge aus dem Gebiet der Chirurgio

und Ophthalmologie (1849, 2 köt.) ; Die Insolation

des menschlichen Auges (1859).

2. L., Bemhard Rudolf, német sebész, L. 3.

unokaöccse, szül. Padingbüttelben 1810 nov. 8.,

megh. Wlosbadonben 1887 szept. 29. 1842-ben
Kiéiben, 18i7-tl Berlinbon a sebészet rendes ta-

nára. 1872-ben alapította a német sebészek társa-

ságát. L. korának egyik legels sebésze volt,

zseniális találékonyságával és mesterion végzett

mtéteivel a régi mütétmódokat javította, átalakí-

totta és' újakat inaugurált. Különösen a kf)nzer-

vativ sebészetet mvelte, mint a reszekriókat,

amelyeknek segítségével az elbb mindig am-
putált végtagokat meg lehet tartani. 1860-tól

haláláig kiadta Billroth és Gurlttal az Archív für

klinisííhe Chirurgio cím folyóiratot.

3. L., Konrád, német sebész, szül. a hannoveri
Homeburgban 1776 dec. 6., megh. u. o. 1851
jan. 24. 1804-ben tanár Göttíngenben, 1807. meg-
alapította ott a sebészoti és szemészeti klinikát.

L. a maga korában felülmúlhatatlan volt a bonc-

tani és sebészeti technikában. Fbb müvei : No-
sologie und Therapie der chirurgischen Krank-
heiten (1822—50, 5 köt.); Handbuch der Anato-
mie (1831—47, 4 köt.) ; Bibliothek für Chirurgie
und Ophthalmologie (1806—13, 4 köt).

Langenberg, város Düsseldorf porosz kerület-

ben, (1910) 9544 lak., selyemszövéssel.

Langenbielao, porosz község a boroszlói köz-
igazgatási kerületben, (i9io) 18,514 lak., pamut-
és lenszövéssel, malomiparral és téglaégetéssel.

Langenbrücken, sós és kénes forrásokban gaz-
dagfürdhely Baden nagyhercegség Karlsruhe ke-

rületében, (1910) 1415 lak.

Langenburg, német-keletafrikai közig, kerület

a Nagytavaktól É.-ra, (i9io) 257,000 lak.

Langendijk (ejtsd: —dejk), Pieter, németalföldi

költ, szül. Haarlemben 1683 júl. 25., megh. u. o.

1756 júl. 18. Eleinte damasztszöv volt Amster-
damban, 1749. Haarlem város történetirója lett.

Legjobb müvei vígjátékai : Don Quichot (1696)

;

De Zwetser (Fecseg n, 1712) és különösen Het
wederzyds huwelyksbedrog (Kölcsönös csalás a
házasságban, 1714) ; De Wiskunstenaars (Szám-
tudósok 1715) és Krelis Louwon (1715). Költemé-
nyei és vígjátékai összegyjtve Haarlemben je-

lentek meg 1721—1760., 4 köt.

Langendreer, porosz község az amsbergi köz-

igazgatási kerületben, (i9io) 26,390 lak., kszén-
bányával és sörfzéssel.

Langenfeld, község, 1. Néramez.
Langen-féle függövasút, I. Egysínü vasút.

Langensalza, az ugyanily nev járás szék-

helye Erfurt porosz kerületben, (i9io) 12.663 lak.,

gyáriparral és kénes ásványvízfon'ásokkal. 1815
óta Poroszországhoz tartozik. 3 km.-nyire van-
nak Homburg klastrom romjai, amelynél 1075.

IV. Henrik császár megverte a szászokat és türin-

giaiakat. 1866 jún. 27. L. mellett véres ütközet

volt a poroszok és a hannoveri hadsereg között,

mely utóbbi jún. 29. kapitulált.

Langenscheidt, Gustav, nyelvész és könyv-
kiadó, szül. Berlinben 1832 okt. 21., megh. u. o.

1895 nov. 11. Ch. Toussaint, K. van Dalén ós H.

Lloyd nyelvtanárokkal együtt a francia és angol

nyelv magánúton való tanulására ú. n. levélsze-

rinti tanítási módszerrel nyelvtant szerkesztett.

Ezek a nyelvtanok, melyek 1856 óta L. kiadásá-

ban jelentek meg, csakhamar nagy népszerségre
tettek szert. Mint kiadó több nagy szótárt adott ki,

így Sachs-Vlllatte nómpt-francia szótárát (1868).

Muret-Sanders angol-német szótárát (1891). A
vállalatot L. halála után fla, Kari L. vette át.

A nyelvtanulásnak Toussaint-Langensvheult-téXQ

módszerét azóta más nyelvekre (pl. Róder a ma-
gyar és német nyelvre) is sikerrel alkalmazták.

Langenschwalbach, Untertaunus járás szék-

helye VViesbadon porosz kerületbon, (loio) 2710
lak., fürdhely, vasas szénsavas forrásokkal.

Langenthal, svájci község a berni kanton
Aarwangen kerületében, (igio) 6020 lak.

Langeoog, Aurieh porosz kerülethez tartozó

14 km. hosszú fríz sziget és látogatott tengeri

fürd ; a hannoveri parttól 10 km. széles, sekély

csatorna választja el.

Langer, 1. János, karnagy és tanár, szül. 1819.

Sasváron (Nyitra vm.), megh. 1889. Budapesten.

I
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1838-bftn P«eten a német színház zenekarához
hegedsnek szerzdtették. A 40-es években vi-

déken mködött, mint szinpadi énekes ; kéeöbb
«>n*>ktan:tr. migd a lipótvárosi basilika karnagya
It'U. Irt számos egyházi müvet, dalokat és mÜse-

: edagógia t«^ elterjedt möve volt

ónekiskolája.
_' /.. I / T, zeneíró és karnagy, L. 1. fia,

szül. iKíJ okt. 14., megh. 1902 márc. 19. Boda-

P .

t .. v^ Nemaetí Zmedében kezdte zenei ta-

it, amelyeket Lipcsében Hauptmann,
k.v w '''inpicke vezetése mellett fejezett be.

A /.' "on Volkmann volt a mestere.
n,,,.. \L,,l,í.- néven komponált. Sok

s átírt, amelyek korá-
>ltak. Orczy Bódog in-

' lan mint kartanító

I ..'ikadémiának, kar-

-yietnek, a lipótvárosi

i Zent'Iapnak.

Langer, ic tmet operakomponista,
szül. l&iit jan. L' 1 tón (Heidelberg mellett),

megh. 1905 aug. ü. Kirebekben (Schwarzwald).

Korában kedvelték dalmüveit, melyek közül is-

mertebbek : Domröschen (1873) ; Aschenbrödel

(1878); Der Pfeifor von Haardt (1894) ; átdolsrozta

Weber Süváuáját U885).
Langerfeld. porosz község az amsbergi köz-

igazgatási kerületben, (i9io) 14.832 lak. Kisebb
jelentteégú gyár- és kézmipar.
Langeron (eixai: laSssroE), Alexander, gróf, orosz

tábomuk. szül. Parisban 1763 jau. 1.3., megh. Szt.-

PéttTVáron 1831 jól. 4. Francia hadiszolgálatba
lépvén, kitüntette magát az északameril^ sza-

badságharcban s 1786. ezredes lett. A forradalom
kitörésekor L. kivándorolt és orosz szolgálatba

állott ; részt vett a Francia- és Törökország elleni

hadjáratokban s 1790. Iszmail ostrománál kitün-

tette magát. Az 1813— 14-iki háborúban egy
hadosztály parancsnoka volt, mely a katzbachi

csata után Löwenberg mellett Puthod hadosz-

tályát tönkre tette, majd Montmartre ostromá-
nál is kitnt 181ö-ben Krini kormányzója, 1822.

Új Oroszország fparancsnoka lett s 1828. a cár
kíséretében részt vett az orosz-trök hahónkban.

Lángész, 1. Lángdme.
Langethal, CStristian Eduárd, német gazda-

sági és b«)taníli:ai író. szül. Erfurtban 1806 jan. 6.,

megh. Jenában 1878 júl 25., mint a mezögazda-
ságtan tanára s az egyetem gazdasági taninté-

zeMoek igazgatója. Pöbh mvei : (jes^chte der
dentschen Ijandwirthschaft (Jena 18i6—56, 4
köt.) ; Lohrbuch doriandw. Pflanzonkunde(3köt.,
5. kiad. Berlin 1874—76) ; Beschreibung der Ge-
wáchso Doutschlands (2. kiad. 1868).

Lángfeetée. Az elemek közül azok, melyek a
közöns^es lángban, vagy a Bunsen-félében meg-
olvadnak és egyúttal elillannak, e lángnak bizo-

nyos szint kölcsönöznek, azt megfestik. így a
nátrium sárgára, a kálium ibolyára, a stroncium,
kalcium, lítium, rubidium vörösre, a bárium, réz.

bór. tallium. foszfor, tellur és molibdén zöldró, az
arzén, antimon, ólom, cézium, szelén kékre festik

a lángot. A L. színébl következtetünk az illet
elemre, annak jelenlétét valamely ásvánjrban v.

vegyületl)en konstatálhatjuk. Egész biztosan rá-

ismerünk az illet elemre, ha az elem által meg-
festett lángot spektroszkóppal vizsgáljak. L. Szíh-

képelemzés és Lángkisérletek.
Xang^elde, Norvégia D.-i magas földjének

összefoglaló neve kb. a 62 és 59» é. sz. közt, egyes
részei a következk : JötunQeld, BeimdalsQeld,

Flllefjeld, Hemsedalsfjeld, Hardangerfjeld, ^tc-
fjeld és Byklofjeld.

Langhammer, Kari, német fest, szül. Ber-

linben 1868 júl. 26. Tanulmányait szülvárosá-
ban ás Parisban v^ezte. Tájképeket fest. Mvei
a karlsruheí, weimari és reichenbergi képtárak-

ban láthatók.

Langhans, 1. Ernst Friedrich, svájci reformá-

tus teológus, szül. Bemben 1829 máj. 2., megh.
u. o. 1880 ápr. 16. Elbb lelkészkedett Lauenenben,
Waldauban 1866. a reformegyletet alapította.

1871 ben teológiai tanár lett Bemben. A pietiz-

musról több kritikai dolgozatot írt : ezek közül

legismeretesebbek : Pietísmus und Chrístenthum
(L«ipzig 1864) ; Pietísmus u. áussere Mission (u. o.

1866); Das Chrístenthum u. seine Mission im
Lichte der Weltgeechichte (Zürich 1875). Köve-
tje lett testvére, Eduárd, szül. Guttangenben
1832 ápr. 20., megh. Bemben 1891 jan. 9. F-
mve : Handbuch der bibi. Geschichte und Lite-

ratur (Bem 1875—80, 2. köt.).

2. L., Johann Gotthard, német építész, szüJ*

Ltandeshutban (Szilézia) 1733 szept. 23., megh.
Grüneicheben (Boroszló mellett) 1808 okt. 1. heg-
fbb mve a berlini «Brandenburger Toro, mely
a görög-római antik stílus felélesztésének els
kísérlete.

3. L., Kari Ferdinánd, német építész, L. 2.

fia, szül. Boroszlóban 1781 jan. 14., megh. Berlin-

ben 1869 nov. 22. 1834—36-ban a késbbi 1. Vil-

mos császár palotáját építette Berliaten, majd
az operaházat renoválta és számos színházat

(stettínit, lipcseit, berlinit stb.) épített.

4. L., Paul, német térképrajzoló, szül. 1867
ápr. 1. Hamburgban. 1889 óta Justus Perthes
góthai földrajzi intézetének tagja. Számos érte-

kezése jelent meg földrajzi szaklapokban, 19(]K8

óta a Deutsche Erde szerkesztje. Német keres-

kedelmi és hadi térképei számoe kiadást értek.

5. L., Wühelm, német zeneszerz, h^ed-
mvész és z«iei író. szül. 1832 szept. 21. Ham-
burgban, megh. 1892 jun. 9. Berlinben. A lipcsei

konzervatóriumon tanult, a hegedújátékban Alard
volt a mestere. Parisban. Müvei közül nevezete-

sebbek : vonósnégyes, sziiufónía. dalok, balladák.

Könyvei : Das mnsikalische Urteii (1886) ; Die
Musikgeschichte in zwölf Vertragén (1879); Dk?
Geschichte der Musik des XVII., XVIII. und XIX.
Jahrhundorts (1882-86, 2 kötet).

Langheinrioh, Fratiz, német író, szül. Lip-

csében 1864 máj. 25. A müncheni Jugend mvé-
szeti részének szericesztje. Irt verseket, mvé-
szeti cikkeket Mvei: Die Nacht der Wonder
(kaiácsonjri színjáték 1905) ; An das Lebra (ver-

sek. 1907. ílInsztrUta 0. Greiner ée M. Klmgei).

Lánghy István, gazdasági író. szfll. 1796.,m^.
Pestén 1^32 márc. 27. Gazdatiszt volt és emellett

termékeny szakirodalmi mködést fejtett ki kü-

lönösen az állattenyésztés és gyflmölcsfanevelós

körébl. Kiadta Gatti J. Delectos Poétarom t.
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munkáját 1825. Budán. Azonkívül szerkesztette

Lencsés József koszthelyi tanárral a Természeti,

mesterségi és gazdasági ismeretek tárát 1829.

Langiewicz (ejtsd: —gjevics), Maryan, lengyel

felkelvezér, szül. Krotoschinban (Posen) 1827aug.

5., megh. Konstantinápolyban 1887 máj. 11. Bo-

roszlóban tanult íüozóflát és matematikát, azntán

a porosz gárdatüzérségnól szolgált. 1860-ban részt

vett Garibaldi sziciUai expedíciójában. Orosz-

Lengyelországba visszatérve, a központi lengyel

nemzeti bizottság tagja lett s ö szervezte a szan-

domiri kerület felkelését. Itt 1863 febr. némi
sikereket ért el s Mieroslavsky tábornok mene-
külése után 1863 márc. 10. magát önhatalmúlag
diktátoiTá totte. De megfogyatkozott és fegyel-

mezetlen seregét az oroszok tönkretették, ö meg
márc. 19. osztrák területre menekült. Itt elbb
Tarnowban, majd Josephstadtban fogva tartották

8 csak 1865. a svájci kormány közbenjárására

bocsátották szabadon. L. ezután Solothurnban,

Parisban ós Konstantinápolyban élt.

Lángivlámpa, 1. Elektromos világítás.

Lángkemence, 1. Kemevce.
Lángkisérletek, eredetileg Bunsentöl származ-

nak. Az ásványok gyors felismerését célozzák.

A Bunson-lángban az ásványok különfóleképen

megolvadnak és esetleg a lángot is megfestik.

Szabó József a földpátok gyors meghatározását
L.-kel eszközölte ; ebben a tekintetben a módszer
ma már meghaladott álláspontot képvisel.

Langland (ejtsd : lengiend), Wüliam, angol költ,

szül. Cleobury Mortimerben (Shropshire) 1330
után, megh. Bristolban 1399 körül. Fmve : Vi-

sion of William conceming Piers the Ploughman,
mély érzéssel telt, hatalmas allegorikus költe-

mény, amely a világ romlottságát ostorozza és

az embereket megtérésre és javulásra inti. Az
alliteráló sorokban írt költemény a kortársakra

mély hatá^ tett; els alakjában (1362) 12 ének-

bl állt, a második átdolgozás (1377) már 23 éne-

ket tartalmaz és körülbelül ép ily terjedelm a
harmadik átdolgozás is (1393). L. különösen nagy
hatással volt Angolország reformátorára, Wy-
clifre, az angol reformáció egyik legjelentéke-

nyebb elkészítje. Mveit kiadta Skeat (Oxford

1886, 2 köt.) V. ö. Jtisserand, L'épopóe mystique
de W. L. (Paris 1893).

Langlet, Emil Vidor, svéd építész, szül. 1824
febr. 26. Borás-ban (Westergötland), megh. 1898.

Stockholmban. Nevezetesebb alkotásai : a stor-

thing (képviselház) Kristíaníában és számos
templom Svédországban. L. vezette az upsalai

dóm újjáépítését.

Langley (ejtsd : lengii), Sámuel Pierpont, asztro-

tlzikus, szül. Roxburyben (Massachusotts) 1834
aug. 22., megh. Aikenben 1906 febr. 27. Elbb
építész volt. 1865-ben a Harvard coUege-i csillag-

vizsgálón segéd, 1867. a csillagászat tanára és

az Alleghony (Pennsylvania) obszervatóriumnak
igazgatója, 1887-ben a Smithsonian Institution

igazgatója. Különösen a Nap ílzikájánnk kutatása

terén vannak nagy érdemei. Mint kiváló ílzikiLs

és technikus, a repülés problémájával is foglal-

kozott. Légellenállási kísérleteivel kapcsolatban

(1887-1891) több repülgépmodellt épített, ame-
lyek köztU az egyikbe gözmótort szerelt s ezzel

már 1896. repültek is. Késbbi modelljei 1903-ban
nem repültek ugyan, de midn Curtiss 1914 jú-

niusban a modellt újból kipróbálta, az kitnen
mködött s ezzel bebizonynlt L. elméletének helyes

volta. Számos dolgozata a Harvard csillagvízs^ló

évkönyveiben és a Smiths. Inst. kiadványaiban
jelent meg. Fbbek : The seleetive absorption of

solar energy (New-Haven 1888) ; Researches on
solar heat and its absorption (Washington 1884)

;

The new astronomy (Boston 1887) ; Experiments
in aerodynamics (Washington 1891).

Lang-Lütjensand (Lditzensand), homokzátony
a Weser torkolatánál, világítótoronnyal.

Lángmadár (Phoenicopterus L., áiiat), 1. Fla-
mingó.
Langmann, Philipp, osztrák író, szül. Brünn-

ben 1862 febr. 5. 1897. Bartel Turaser c. kitünö

realisztikus drámája ismeretessé tette nevét. (A

darabot Ágai Béla fordításában 1899. a buda-

pesti Népszínházban is eladták.) Újabb mvei

:

Gertrúd Antiess (dráma 1900); Die Herzmarke
(dráma 1902) ; Anna von Ridell (színm, 1905)

;

Die Prinzessin vonTrapezunt (dráma, 1908); Der
Statthalter v. Seeland (dráma, 1911) ; Erlebnisse

eines Wanderers (novellák, 1911).

Lángmentesit anyagok azok, melyekkel a
szövetek, fa, vagy más éghet anyagok lángra-

lobbanását megakadályozzák. Ilyenek pl. a víz-

üveg, wolframsavas nátrium stb.

Langnau, több község Svájcban ; a legjelenté-

kenyebb : Bem kantonban, a signaui kerületben,

(1910) 8584 lak., br-, dohánygyártással, posztó- és

vászonszövéssel, fehérítkkel ; L. az emmenthali
sajt- és fakereskedésnek középpontja.

Langobardok, 1. Longobárdok.
Lángolt bársony (magyar hátik). Treitz Pé-

ter geológus és neje találmánya, amelynek segít-

ségével nyersszín bársony-, plüss- és pamut-
szöveten batikszeren oly változatos színekkel és

színárnyalatokkal lehet festeni, mint a papiroson

az akvarell-technikával ; azonfelül vegyi szerek-

kel a színeknek lüszteres fényhatást is lehet köl-

csönözni. A L. víz- és színálló, szabadkézzel

festik s azután vegyileg kezelik, ami gj'ári be-

rendezést igényel. Egy hazai mkeresked a

Treitz-féle L.-t Németországban « Pariser Kunst-

sammtö néven hozta forgalomba nagj' sikerrel.

Lángolt szövetek, lángszeren foltos v^y
hosszú szaggatott vonalakkal mustrázott kelmék,

melyeknek fonalait a szövés eltt a mustrának
megfelelen csak helyenként festik meg.
Lángos, kenyértésztából kiszakasztott, minél

vékonyabbra nyújtott, lepénj'forma sütemény,

melyet a kenyér bevetése eltt sütnek, midn
még láng van a sütkemencében vagy a tzhely
tetején. Mikor megsült, ersen megzslrozzák v.

szalonnázzák s jól megsózzák.
Lángosf (növ.), l. Ratiinwtdus.
Langö, a Vesteraal szigetcsoport egyike, Nor-

végia Ny.-i partján, Andö és Hindö közt, 888
km« területtel, 10,000 lak., Alsvaag fhellyel.

Lángpallos, a. m. Flamherge (1. o.).

Langrand-Dumonceau (ejtsd.- langradUmoffswi),

Andrc, belga kalandor, szül. Vossemben 1826
doc. 5., megh. Rómában 1900 npr. 25. Kalandos
ifjúsága után azzal a tervvel lépett fel, hogy



Láncreakció

tnk.

487 — Lanflrtry

— felaö oxidáló tt-r

felad redakiló tér

— olTintó tér

•t knreszténnyó teszi». A belga papság,
8' ; pipa is nagy tetoóesel fogadták e
\ : s oz utóbbi L.-t pápai gróffá ne-

Ikozás azonban nóta sikertllt, L.

"tel flzetéskí'ptolonek lttek s 6

is vad alá kerOlt csalárd bukás miatt. A
iiian-kormány egyideig fedezte öt, mert be-

folyásos politikusokkal állott összeköttetésben.

Késbb 15 évi fogságra Ítélték, de L. még az

ítélet kimondftsn elótt Brazíliába menekült.

Lángreakció. a fémeknek száraz úton való

felismerésére haj^ználato.s analitikai módszer, me-
lyet Bunsen állapított meg. Gyakorlati elnye,
hogy hosszasabb elömúveletok nélkül, igen kevés

anyaggal és gyorsan keresztülvíhetó. E módszer-

nél a Bimsen-féle lámpátszokták használni, mely-

nek nom világító lángjában hatféle tér különböz-

tethetó meg. Ezek közül azonban legfontosabb a
köve&ezó három (I. az ábrát) ú. m. : 1. Az olvasztó
f^.a liniT ülj., hTrino.iríi n^ol a láu? losmelegebb,

a r körülijeiül 2300«. 2. A
/ .i.igító kúp), melyben az

i tt szén igen ersen redukál.

;í 'Jr (a láng csúcsa), melyben
fölös oxigén és

elég magas h-
mérséklet lévén,

kiválóan alkal-

mas az oxidá-

cióra. A nem illó

fémvegyülete-
ket (pl. ezüst,

réz, vas) ezzel a
módszerrel úgy
vizsgálják meg,
hogy megol-

vasztott kristá-

l3ros szódával be-

kent és azután
a lángban meg-

szenesített gynfaszalnak a végére kevés meg-
olvasztott sxódát kennek és az illet fémve-
gjrületbe mártják, úgy hogy abból egy mor-
zsánsri reátapadjon, végül pedig a redukáló térbe

tartják. Az így kapott szódagyöngyöt letörik és

kis mozsárban néhány csepp vízzel szétdörzsölik.

A redukció következtében az illet vegyfiletböl

keletkezett tiszta fém kis gombocska (ezüst), vagy
apró fényes pikkelyek alakjában (réz) marad visz-

sza. mely aztán tovább vizsgálható. A L.-nak
(ná.«ik módjánál verd&cel állítanak el úgy, hogy
a/ Kzbesztfooal végire tett fémvegjrUletet a re-

lak tló térbe teszik és eszel egyidejleg az asz-

beszt fölé mázas p(»Qellánc8é6zét tartanak. Ilyen-

kor az ú. n. fimxrödtíc képzdik, ha pedig a
csészét magasabban, az oxidáló térbe tartják, az

ú. n. oxidverdek keletkezik. B verdékek színe,

másrészt a füstölg jódhidrogénsav v. az ammo-
niumsziüüd gzével szonben való viselkedése az
illot fém felismeréeére igen elnyösen felhasz-

nálható. A L.-nak harmadik esete a színes lán-

gok elidézésében áll. Bz az eljárás az alkáli és

a lúgos füldft'niek fölismerés t,
mert ezeknek sói (^fképen a 1: , ny
platinadrót végén a színtelen lángba tartva, itt

elpárolognak és izzó gzük sajátságos és az illet

fémre jellemz színt kölcsönöz a lángnak. E szí-

nes lángok legszabatosabban a spektroszkóppal
vizsgálhatók m^. L. Színképelemzés.
Langreo, község Ovledo spanyol tartomány-

ban, (1910) 25,564 lak. Kezénbányákkal.
Langres (ojtad: uSgr), elsrend ersség, járási

és püspöki székhely Haute-Mame francia dépar-

tementban, a Mame balpartján, 475 m. magasan
a L.-i fensíkon, (i9ii) 9419 lak. Kés-, olló-, acél-

gyártás, gabona- és állatkereskedelem. Építészeti

memlékei: a XII. sz.-ból való székesegyháza
egyike Franciaország els gót templomainak;
gallo-római kapuja és az egykori S.-Didier-tomp-

lomban skori múzeuma van. L. Andematunnum
néven a lingonoknak volt fvárosa. 301-ben Con-
stantin Chlorus a germánok egy invázióját L.

falai alatt verte vissza, majd a vandálok és Attila

seregei felsyujtották.

Langresi fensík, termékeny síkság Francia-

ország Langres arrondissementje teriiletén, ez a
vízválasztó az Atlanti-óceán (Aube és Mame) és

a Földközi-tenger (Sane) vizei közt. Legmaga-
sabb pontja a Mont Tasselot (608 m. magas).

Langsán-tyók, a magyar tyúk nemesítésére

használatos, óriás test, észak-kinai származású
fajta. Súlya 3—4 kg., színe rendszerint fekete,

ragyogó zöld zománccal. A hideget jól tri ; ko-

.

rán fejld, jól hízó A tojáshozam évente 100—
140, a tojások barnás héjúak s 59—62 gr. súlyúak.

Langsd. et Flsclt., növénynevek VLtÁnLangs-

dorff Georg Heinrich és Fischer (1. F. et M.) nevé-

nek rövidítése. Langsdorff szül. Wöllsteinban

1773 ápr. 18., meghalt Freiburgban 1852 jún.

29-én. 1797—1803-ig Portugáliában élt ; a Kru-
senstem féle világutazásban részt vett. azután
mint orosz fkonzul Braziliába ment. Munkája

:

Bemerkungen auf einer Reise um die Welt(1812,
2köt.l Fischerrel együtt pedig rPlantesrecueillies

pendant le voyage des Russes autour du monde,
I. és n. rész. icones filicnm (Tübingen 1810-18.
folyam, 30 tábla).

LsmgadorfBa Mart. (dOv.), a Balanophoraceae
család génnsza. Egyetlen faja, a L. hypogaea
Mart., Amerika tropikus részén honos, húsos, löld-

alatti gyökérélsköd; csak buzogányalakú tor-

zsavii^gzata búvik el a földbl. A növénybon
foglalt sok viaszból Kolumbiában ünnepi gyer-

tyát készítenek. A növényt sienas néven árulják.
' Langside (^tad: leo^asljdi, faln Glasgow mel-

lett Skótországban ; itt verte meg Stuart Mária
seregét Morray 1568 máj. 13.

Lang-szon. város Tonking É-i részén, 20 km.-

nyire a kinai határtól, Ha-noi-val vasút köti össze,

úgyszintén a Kuang-hszi tartományba, Lung-
csouba vezet vasútja is újabban üzembe került

1885-ben a franciák és a kínaiak heves csatákat

vívtak a város birtokáért.

Langtry, Lillie (leánynevén Breton), angol

színészn, szül. 1852. Jersey szigetén. 1874-ben

férjhez ment L.-hoz ; 1881. lépett színpadra, ahol

csakhamar olyan sikere volt mind a modem szín-

darabok, mind a Shakespeare-drámák címszere-

peiben, hogy társtüatokat szervezett, melyeknek
volt a középpontja s több színház vezetését

vette át, melyekben azután fellépett. Férje 1897.

meghalt és L. 1899. Oerald de Bathe felesége lett
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Languard, Piz, a Livigno-Alpok egyik csúcsa

Grauhünden svájci kantonban ; 3266 m. magas,
lí.-i oldalán gleccser van, Pontresina fell mász-
ható meg 8 pompás kilátást nyújt.

l.anf;ae d'oc (eütsd; lang dok), lásd Provengal
nyelv.

Languedoc (ejtsd : laSgdok), Franciaország egy-

kori tartománya Guyenne, Auvergne, Lyonnais,
Dauphiné, Venaissin, a Provence és a Földközi-

tenger közt, területe 41,500 km*. Fvárosa Tou-
louse. Részei voltak : Lauragais, Carcassez, Rasez,
Gévaudan, Velay és Vivarais. L. területéhez tar-

toznak jelenleg Lozére, Gard, Ardéche, Aude,
Hérault, Haute-Loire, Haute-Garonne és Tam
départomontok. V. ö. Dognon, Institutions polit.

ot administr. du pays de L. (1898).

Languedoc-borok, francia borok, melyek Mont-
pelliertöl a spanyol határig terjed Languedoc
területén teremnek. A legjobbak: a Muscat-
Prontignan és Muscat-Lunel ; mind a kett a
csemege-borok közé tartozik, igen édes, illatos

különös gyümölcsszer ízzel. Itt készül a híres

St. Peray nev pezsgbor. E kerület fhelye Cetté,

hol minden néven nevezend déli bort. Malagát,
Madeirát stb. igen ügyesen utánoznak.
Languedoc-csatorna a. m. Canal du Midi, 1.

Midi.
I<ang;ue d'oil (ejted: laSg doji), 1. Francia nyelv.
lianguenie v. languido (ol.), zeneimszó a. m.

epedve.

Languet (ejtsd : \&nt;é), Hubert, francia politikai

író, szül. Vittoauxban (Burgund) 1518., megh.
Antwerpenben 1581 szept. 30. Melanchthont és
mveit megismervén protestánssá lett. 1559-ben a
szász vál. fejedelem szolgálatába lépett s mint
annak követe megfordult Parisban és Bécsben.
Utoljára az orániai herceg szolgálatában állott.F politikai mve : Vindiciae contra tyrannos etc.

íJúnius Biutus álnév alatt Edinburg és Basel
1575). E mvében helyesli, ha az alattvalók az
igazságtalan fejedelem ellen fellázadnak.
lian^uc verte (franc, ejted: laHg vert), szó-

szerint a. m. zöld nyelv, a tolvajnyelv v. argót
ogyik elnevezése.

I..ani(uido (ol.), 1. Languente.
I^auKUHta (Falinuriis vulgáris Latr.,áiiat), a

Vértesrákok (Loricata) családjába tartozó nagy
tengeri páncélos rák. A Földközi-tengerben él, de
Anglia partvidékén is gyakori. Az Adiúában is

közönséges és a tlumei halpiacon ragosta vagy
squilla néven ismeretes. Eléri a 45 cm.-nyi nagy-
ságot és egyes óriás példányok 6—8 kg. nehezek.
Sokkal gj'akoribb a Földközi-tengt»rben, mint a
homár (1. o.) és ezért az Ínyencek részére rende-
sen a L. pótolja a homárt, amely inkább az Atlanti-
óceán és az Északi-tenger lakója. A homártól kü-
lönben könnyen megkülönböztethet, mert ollói

nincsenek (innen népies neve: karmos tengeri
rák) és fejtorának elején két hatalmas tüske áll

mereven áll elre. A L. szereti a sziklás, egye-
netlen, tengeri növényekkel tentt különböz
mélység fenéket. Dalmáciában, ahol különösen
gyakori, Losina és Llsí<a szigetek körül tömege-
sen halásszák. A Quanieróban is elfordul s a
ttumei piacon mind(»nnap kapható, de már É.-ra,
Isztria, Trieszt-felé ritka. Hálóval fogják. Az 1 m.

magas, 30 m. hosszú hálót hosszú falként bocsát-

ják le a tenger fenekére ós éjszakára lennhagy-
ják. A háló öreg szemei között a L.-k keresztíil

akarnak bújni, de ügyetlen, hosszú lábaikkal
beléje keverednek a hálóba és fogva maradnak.
A hálót kora hajnalban kell felhúzni, mert külön-
ben a ragadozó halak és a delfinek felfalják a
foglyokat. Ezenkívül ers lámpák fényénél csó-

nakból is halásszák. A L. színe élénk vöröses-
ibolya, a quarnerói példányok gyakran szép kar-
minvörösek. Húsa igen ízletes. Fzéskor a sötét-

szín példányok páncélja is épp úgy megvörösö-
dik, mint a folyami ráké, A L. petéibl az anyá-
hoz egyáltalában nem hasonlító kis fui'csaalakú,

átlátszó ráklárvák bújnak ki, az ú. n. levélrákok
(1. 0.), amelyek egyideig a szabad óceánban lebeg
életmódot folytatnak s csak késbb, ha megnt-
tek és többször megvedlettek, alakul ki bellük a
parti öveket lakó L.

Langusta -félék (áiiat), 1. Langusta és Rákok.
Languszta (áiiat), 1. Langusta.
Lángvirág (növ.), 1. Phlox.
Láng von Wellenburg, MaüMus, bibornok,

salzbui-gi érsek (1519—40), szül. Augsburgban
1468., megh. Salzburgban 1540. Elkel patrícius

családból származott s mint kiváló jogász és hu-
manista került 111. Frigyes császár udvarába.
Ennek fia, /. Miksa alatt nagy befolyáshoz jutott,

1505. gurki püspök, 1513. bibornok, 1515. a salz-

burgi érsek koadjutora lett s 1519. utóda. V. Ká-
roly alatt régi befolyását elvesztette s csak érsek-
ségének kormányzására szorítkozott. Testvér-
húga, Apollónia (szül. 1480., megh. 1519.) I. Miksa
császár kedvese volt, 1503. Lodron Paris gróf,

majd 1513, Fraugepáii Kristóf felesége lett.

V. ö. Schopt\ Ein Diplomát Kaiser Maximilians
I., Matthíius L., Bischof von Gurk (Wien 1882).
Langyos fürd, 1. Fürd.
Lángzók, 1. Gázlángzók.
Láni, 1. György, evang. tanár, szül. Teplán

(Trencsén vm.) 1646., megh. Lipcsében 1688. A po-

zsonyi delegatum judicium 1674. t is maga elé

idézte s megjelenése után elbb Pozsonyban, Be-
rencsen és Lipótvárban fogságban tartotta, az-

után pedig gályákra indíttatta. Útközben azonban
szerencsésen megmenekült s háromhónapi bo-

lyongás után Magj^arországra jutott, de pár hét
múlva jónak látta Németországba távozni, hol

Lipcsében telepedett meg s miután theologiao
baccalaureus címet szerzett, 1677-tl eladásokat
tartott az egyetemen. Különféle irányú mimkái
közül legnevezetesebb a Clypeus veritatis, seu
vindiciae narrationis historicae captivitatis papis-

ticae, nec non ex eadem liberationis miraculosae
(1677., németül is megjelent 1683.).

2. L. Illés, evang. püspök, szül. Turócz vmegyé-
ben 1570., megh. Bittsén 1618 nov. 5. Thurzó
öyörgy udvari papja volt s az 1610-ik évi zsolnai

zsinat az akkor alakított bittsei egyházkerület
els szuperintendensévé választotta. Részt%'ett a
késmílrki kolloquiumon

; püspök-korában pedig a
Moschovinus elános lengyel prédikátortól Ma-
gyarországon is hirdetni kezdett photinusi tanok
ellen lépett föl erélyesen az általa e végre összt)-

hivott 8 1616 febr. 28. tartott bittsei zsinaton.

Müvei : Scutum libertatis christianae in usu cero-
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raoniarum (Bártfa 1595); Defenslo libertatis

christianae in usu imaginum (u. o. 1599). Ábra-

hám ides és Melik pUspök-társaival együtt tót

nyelven kOtrebocaátotts Lattier kaldcizmusát

(1612). amelynek 1634. évi új kJaditeáhan füle-
lek gyanánt, úij:>-szintén aTranoscius-féle Cythera

sanctoruiu-ban több tótiü irt egyházi éneke van,

melyek közül ötöt magyarra fordítva adott ki

Jeszenszky Károly Rn^ hangok (1890)c. müvében.

3. L. Zakariás, evang. püspök, az elbbinek
t!3, ?z(i!. Turócz vmegyében 1600 körül, megh.

n Ifttóápr. 18. Külföldrl hazatérvén,

: wei egyházkerület püspökévé válaaz-

íuiu. jluvei: Disputatio ethica de actíonibus

humaniB (Vittpnbpnra, év ?); Strigil Aetiologiae

K '"
^sén 1641); Pseudo-Spiritus

! .1. tótul is megjelent) : Dissi-
' -?. elbbinek függeléke).

'

II,
amerikai költ, szüL

.•..ii;uii i.-^i.; iebr. 3., megh. Lynnben
•tlinai 1881 szept. 8. Zenésznek ké-

^ kültészotlien találta meg igazi hiva-

k-Amerika déli államainak természeti
-.Ilii <oiM énekelte mog oly zengzetes

iuényekben, mint ö. üasze-

, i: Poems (1884) c, jelentek

nu'L'. iiaiiti i iitau jelent meg: The English Növel
and tilt" I'iiueipleá of its Development ^1883)•

lAniidae (állat), I. Gébicsfélék.
i.»ni(iUk (lat.). L Gladiátorok.
Lanins L., (iii»t), 1. Gébicsfélék — L. Ho-

meyeri Cab., 1. Homeyer-gébics.
L&njaron (^tad : unharon), vároe Granada spanyol

tartomány Orjiva kerületében, a Sierra N'evada
l).-i lábánál, az Alpajarrasban (L o.), (i9io) 4710
lak., vasas ás>'ányvizforrássaL

T»aT\jninaÍH (^tMi: laSssnioé), 1. Jean Denis, gróf,

francia államféiilú, szül. Rennesben 1753 márc.
1J " -' " - ban 1827 jan. 13. í^zülövárosában

i yptemitanárvolt Azl789—91-iki
ut-ni/.vi^^>uiv«.-ü mint a harmadik rend küldöttje

foglalt helyet s élénk részt vett az alkotmány ki-

dl irozásában. A konventben a girondeistákkal

I ;ir olt a jakobinusok ellen. Mikor a girondeiakat

a kmventból kizárták és letartóztatták. L. el-

menekült és Rennesben lappangott 15 hónapig.
A rémuralom bukása után vianuttért a konventbe,

1795 okt ()edlg az ^egek tanácsának tagja lett A
kouzuintu.s alatt a szenátns tagja volt s az ellen-

zékhez tartozott. Napóleon mégis grófi rangra
emelte. 1815-ben XVIII. Lajos pairré nevezte ki.

L. kitnt mint jeles filológus és politikai író is.

2. L., Vütor Ambroise de, francia politikus,

az elbbinek fia. szül. 1802 nov. 5., megh. 1869
jan. 1. Lajus Fülöp uralkodása alatt mint képvi-

sel ós szericesztö az ellenzékhez tartozott.

1848—49. az alkotmányozó és tör\ényhozó gy-
lések tacja volt s 1849 jún. 2-tól okt. 31-ig ke-

reskedelmi és földmivelési mini.szter. Az 1851 dec.

2-iki államcsíny ellen tiltakozott, amiért II. Na-
póleon ^y idre letartóztatta. 1863-ban bejutott

a képviselházba, hol az ellenzékhez tartozott.

liinka. Ceylon .^ziget szanszkrit neve.

Lankás (azeltt: Lunktiszprie), kisk. Bihar
vm. magyarcsékei j.-ban, (isioi 873 oláh és ma-
gyar lak. ; u. p. és u. t. Bihardobrosd.

Lankás part. lassan ereszked part.

Lankester, Edwin Ray, angol zoológus, szül.

Londonban 1847 máj. 15. 1874— 1890-ben a lon-

doni Univ. CoUege-en az állattan ée összehason-

lító boncolástan, 1891-98. az oxfordi egyete-

men az összehas. boncolástan, 1898—1900. a lon-

doni Royal Instituton az összehasonlító bonc- és

élettan tanára volt. 1898— 1907-ben a British

Museum természettudományi osztályát is igaz-

gatta. Múvei : Monograph of the oephalaspicíian

tishee(1870) ; Comparative longevity (1871); Con-

tributions to developmental history of the Mol-

lusca (1875) ; Degeneration (1880) ; Limulus, an
Arachnid (1881) ; Spolia Maris (1889) ; The advan-
cement of science (1889) ; Zoological articles from
the Encyclopaedia Britannica (1891) ; A treatise

on zoology (1900—12) ; Extinet animals (1905)

;

The kingdom of man (1907). Foster-rel együtte-

sen kiadta : Scientiflc memoirs of Th. H. Hux-
ley (1898-1902, 4 kötet). 1869 óta kiadja a
Quarterly Journal of microscopical science cím
folyóiratot.

Lankwitz, porosz község a potsdami közigaz-

gatási kerületben, (i9i8) 10,500 lak.

Lannelongue (ejtsd: lanióSg), Jfarc Odilon, fran-

cia orvos, szül. Castéra-Verduzanban 1840 dec.

4., megh. Parisban 1911 dec. 21. 1869-ben kór--

házi sebész és magántanár, 1884. a patológia ren-

des tanára a párisi orvosi fakultáson. 1893—98-ig
képvisel volt. Dolgozatai: Coxotuberculose

(1886) ; Sut les microbes de l'ostéomyélite (1890)

;

LeQons de clinique chirurgicale (1905).

Lanner, Joseph, osztrák zeneszerz, szül. Bécs-

ben 1801 ápr. 12., megh. Döblingben 1843 ápr. 14.

Autodidakta volt a hegedújátékban. de virtuózzá

mvelte ki magát. Mkedvel vonósnégj'estársa-

ságot alapított (Strauss Johann játszotta a brá-

csát), ezt késbb zenekarrá szélesítette ki, tánco-

kat és egyvelegeket írt és zenekara az 1825. ala-

kult Strauss zenekar mellett a legnépszertlbb volt

Bécsben. L. és Strauss J. a megalapítói a bécsi

walzer világhírének. Keringöinek teljes kiadása

1889. jelent meg 5 kötetben Kremsemél : Walzer
für Planoforte címmel. V. ö. F. Lange, Joseph L.

und Joh. Strauss (1904).

Lannes (ejtsd: i»Qn), Jean, monMfellói herceg,

francia marsall, szül. Lectoureban (Gers) 1769 ápr.

11., megh. Bécsben 1809 máj. 31. Atyja lovász-

legény volt, ö maga pedig mázoló. 1792-ben be-

lépett a hadseregbe és 1796. ezredes lett az
olasz harctéren. 1798-ban Egyiptomba kisérte

Bonapartét, 1800. pedig Olaszországba, miután
megelzleg a brumaire 18. végrehajtott állam-

csíny alkalmával kitn szolgálatokat tett neki.

Ola^rszágban Montebello mellett legyzte az

osztrákokat. 1804-ben Napóleon a m^^alli s a
montebellói hercegi címet adományozta L.-nak.

Az osztrákok elleni hadjáratban (1805) L. a fö-

ser^ elcsapatát vezényelte, az ansterlitzi ütkö-

zetben pedig a balszárnyat vezette gyzelemre.
Az 1809-iki osztrák háború alatt, máj. 13., mintán
két napig lövette Bécset, az elöcsapatok élén a
székváTMba bevonult Az aqiemi ütközetben,

midn a lankadó legénységet bátorságra intette,

egy ágyúgolyó mindkét lábszárát elszakította,

n^ek következtében 9 nap mnlva meghalt
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Lajinion, város, L. járás szókhelye Cótes-du-

Nord francia départementben, a Léguer torkolata

felett, tengeri hajókra alkalmas folyami kiköt-

vel, (1911) 6174 lak.
;
gazdasági gép- és kalapgyár-

tás, halászat, szarvasmarha- és konzervexport.

Lanolin (adeps lamé), tisztított gyapjuzsír. A
különféle kencsöknek újabban használt alap-

anyaga, melyet elször Liebreich állított el
1885. a gyapjú zsiradékából. A L. sárgásfehér

szín, csaknem szagtalan, 40"-on megolvadó zsír-

szerü test, mely 25°/o vizet tartalmaz és éterben

meg kloroformban semleges kémhatású zavaros

folyadékká oldódik. A L.-t közömbös hatása, a
levegn való állandósága és amiatt, hogy a br
likacsain igen könnyen beszívódik, kencsök ké-

szítésére manapság nagyban használják. A L.-

ból szépítöszerek is készülnek, így az ú. n. L.-

pomádé, L.-krém, L.-szappan stb.

lianosa Fr. (»öv.), 1. Hógyapot
Lanoue (ejtsd: lanú), Frangois de, francia író,

szül. Nantes környékén 1531., megh. Moncontour-
ban 1591 aug. 4. 1557-ben áttért a protestáns

hitre s élénk részt vett a kor háborúiban. Lim-
burg mellett spanyol fogságba került, ahonnan
csak 1585. szabadult ki. Ez id alatt írta meg
politikai és hadügyi hitvallását Discours politi-

ques et militaires címen (Basel 1587). V. ö. Hau-
ser, P. de L. (Paris 1889) ; Neyret, P. de L.-s Re-
den (Halle 1897).

Lanquart, a Rajna mellékvize, 1. Landquart.
Lansdowne (ejtsd : lenszdann), 1. Landsdoume.
Lansdowne (ejtsd: lenszdaun, Landsdoivne), 1.

William Petty, SheUmme gróf, L. marquis, angol

államfórfiú, szül. Dublinbén 1737 máj. 2., megh.
Londonban 1805 máj. 7. A parlamentben 1766-ig

az ellenzékhoz tartozott, azután tagja lett az id.

Pitt (Chatham lord) kormányának. Énnek felbom-

lása után ismét az ellenzék ólén harcolt a North-

kormány ellen. 1782-ben Rockingham kabinetjé-

ben külügyi államtitkár lett s ö vezette a béketár-

gyalásokat az elszakadt északamerikai gyarma-
tokkal. Rockingham halála után ö állott az új

kabinet ólóre 1782., de már 1783. vissza kellett

vonulnia a Fox-North koalíciós kormány elöl.

1784-ben nevezték ki L. marquis-jának.

2. L., Henry Petty Fiizmaurke, L. marquis,
angol államférflú, az elbbinek fia, szül. London-
ban 1780 jül. 2., megh. Bowoodban 1863 jan. 31.

Az alsóházba 1802. választották s már 1806. a
Fox-Gronville-kormányban a kincstár kancel-

lárja lett. 1827—58. az összes whig kormányok-
ban helyet foglalt. Nevéhez fzdik az ú. n. L.-

Ad, mely a régi, kemény büntetéseken enyhített.

'i.L; Henry Charles Keith Petty FUzmaiirice,

L. marquis, angol államférfiú, L. 2. unokája,

szül. 1845 jan. 14. Kezdetben Gladstone híve volt,

de 1880. elhagyta öt ir politikája miatt. 1883—
1888-ig Kanada fökormányzója volt, azután
1888—94. India alkirálya. 1895 jún. mint hadügyi
államtitkár lépett be Salisbury harmadik minisz-

tériumába, de a búr háború alatt oly ers táma-
dásoknak volt kitéve, hogy 1900 nov. addigi hiva-

talát a külügyi államtitkársággal cserélte fel 8

azt Balfour kormányában is megtartotta 1905-ig.

Lansford, helység Pennsylvania északameri-
kai állam Carbon countyjában, (laio) 8321 lak.

;

gazdag köszénbányával.

Lansing (ejtsd: lenszíng), Míchígan északameri-
kai állam és Ingham county fvárosa, a Grand
River mellett, (1910) 31,229 lak.

;
gazdasági aka-

démiával. 1847-ben alapították ós 1850. az állam
fvárosa lett ; fejlett mezgazdasággal.
Lansingborg (ejtsd: lenszingbörk), város New

York északamerikai állam Rensselaer countyjá-

ban, a Hudson mellett, (1910) 13,000 lak.

Lanson (ejtsd: laSszoS), Gustave, francia iro-

dalomtörténész, sztü. Orléansban 1857. A párisi

egyetem irodalmi fakultásán rendes tanáx. Irt

több jeles monográfiát a XVII—XVllI. sz. fbb
francia íróiról, egy kitn összefoglaló kéziköny-

vet : Histoire de la littérature fran^-aise (Paris

1894, 11. kiad. 1909) ; s egy igen hasznos könyvé-

szeti munkát : Manuel bibliographique de la litté-

rature franp. moderné (u. o. 1909—1912, 4 köt.).

Liansquenet (franc., ^d: lanszkné), 1. Lands-
knecht
Lansyer (ejtsd : laSszjé), Emánuel, francia fest,

szül. Bouin szigeten 1835 febr. 18., megh. Parisban

1893 okt. Eleinte Viollet-le-Ducnól építészetet ta-

nult, azután Courbetnak,majdHarpigniesnak volt

tanítványa. Finom, hangulatos tájképei közül ki-

válnak : Mosás dagálykor (1866, tom-si múzeum)

;

Pierrefonds kastély (Paris, Muséedu Luxembourg);
A Pouldahut folyó dagálykor (1870, auxerrei mu-
zemn) ; Síkság Kerlouarnek mellett (1874, Paris

Musée du Luxembourg) ; Mont St.-Michol (1882) stb.

Lant (ném. Laute, franc. Ijuth, ol. lAiito, ang.

Lute: 1. az ábrát), s-
régi húros hangszer, ne-

vét valószínen az arab

al Í7á-ból kölcsönözte.

Egyiptomi síremlékeken

már megtaláljuk kezdet-

leges alakját. Európába
az arabok hozták be a
XIV. sz. kezdetén. Húr-
jait a L.-os ujjaival pen-

gette. A húrok száma 6

és 14 között váltakozott.

Rezonátora a mai raan-

dolinéhoz hasonlított. A
fogólapon rendszerint öt

pár húr futott végig,

ezeknek hosszát — mint
a hegedn — a balkéz

ujjai rövidítették meg. A
fogólap mellett elhelye-

zett basszus-húrokat csak mint üres húrokat

használták. Hangolásai közül legtöbbször a követ-

kez két variáusra akadunk

:

XVI. náiad. XVII. és XVm. másad.

^eeE i ^ iEÉ =j.z^é-
t=t t—ri=

A fogólap hat páros liúija. Üres bassztis búrok.
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Praetorias méff a követicezö L.-féléket említi

meg: Lautemitkmgen Kragen, Theorba, Quin-
irma, Bandoer, Pénorcon, Orpheoreon, Archi-
hiitn. A L. hanpjait nem a rendes (menzurális)

haiiKJeg^-ekkel írták le, hanem külön e célra ki-

eszelt bet- V. számrendszerrel, az ú. n. L.-tabnla-

turával (1. o.). — A L. Magyarországon Is kedvelt

hangszere volt a vándor regösöknek és igriceknek.

Hangszerét a lantos nyakába akasztotta v. ölében

tartotta. Húrjainak száma 10 v. 12.

Lantán (louthan), fémes elem; jele La, atom-

súlya 1389. A L. a cerium ée didiraium társaságá-

ban fképen a cerit nev ásványban szilikát alak-

jában fordul elö. Felfedezje Mosander 1839. a

L. -kloridból káliummal való redukció útján állí-

totta elö. A L. vasszüiiLe, 6.05 f. s-ú, fényl fém.

levegn oxidálódik ée bevltédcor szikrázva ég el.

A L.-oxid : Ija,Oj fehér tömea. A L. a forró vizet

könnyen elbontja ; savak hidrogén-gáz fejldése

közben L.-sókká oldják. Sói színtelenek, vízben

javarészt oldhatók és fanyar-édes izek ; oldatuk-

ból kénammonium-oldat és lúgok L.-hidroxidot
választanak le.

lMnt»nnL. (nOv), a Verbonaceac (Vasfúfélék)

család gonosza ; 50 faja néhány afrikai és ázsiai

kivételével .Amerika tropikus és szubtropikiis

tijain elterjedt cserje, egyesek füvek. Levelük
átellenes, gjakran ráncos, a széle fogas. Tömött
virágzatuk füzérekbl áll, a virág pártája hosszú-

csöv, 4—5 hasábú karimával, színe vörös, na-

rancsszln v. fehér. Termésük csonthéjas, kívül

liúsos. belül 1—2 csonthéja van. Csinos termet,
ií^on illatos level amerikai díszcserje különösen

:

L. isdltmefólia Jacq., L. trifolia L., L. lilacina

I >esf ., L. crocea Jacq., L. camara L. Viráguk a
korral változik. A kertbe és melegházba valók.

Lantanit (isv.i, néha rombos táblás kristályok-

ban, többnyire azonban csak flnomszem, plk-

k« iycs V. földes halmazokban terem. Fehér, sárga
V rv rózsaszín, gyöngj-házfény v. fénytelen,

Kristáljrvíztartalmú lantánkarbonát.Termhelye

:

Bastnas-bánya Svédországban, Bethlehem Penn-
.sylvaniábnn.

LantaniirsaT, 1. Allantursav.
Lan-tau, sziget Dél-Kinában, a Kanton folyó

Ny-i kijáratánál, 1898 júl. 1. óta 99 évre Anglia
bérbevette s így Hong-konghoz tartozik.

Lantay Lajos, szobrász, szül. Bécsben 1861
aus. 19. A bécsi akadémián Helmemek és Kund-
mannak volt tanítványa, 1884. Budapestre költö-

zött s itt eleinte gcnre-szobrokat állított ki a M-
csarnokban, de csakhamar föképp^ az egyházi és

temeti szobrászatra adta magát. Több szent szob-

rot ké.<zített az újonnan restaurált kassai székes-

egj'ház számára (1886), azután megmintázta a
budai Mát>';is-templom fbejárata oromfalának
alakjait (1889), 20 szobrot készített az új ország-

háza .'^zániára. Oltármvoi közül kiemeljük a
máriafalvait, a kassai Szt. József-oltárt, a buda-

pesti IV. és Vll. ker. plébánia-templom oltárait.

Tle való a Kerepesi-temetben Hauszmann Sán-
dor és Jálics Kálmán családi sírboltja.

Lantfa. 1. Alakfa.
Lantiarkú madár, 1. Lantmadár.
Lanthal (Callionymus lyra L.. in«n. a Géb-

félék (1. o.) családjába tartozó halfaj ; .30—35 cm.

hosszú. Alapszíne sárgásbarna, zaílrkék foltok-

kal és sávokkal ; hátúszója világosbarna, többi

úszói kékesfeketék. Színe és alakja egyaránt
szép, ezért a halászok «vlegény» névvel jelölték.

A Földközi-tengerben, továbbá az angol és nor-

vég partokon honos, A mély vizek feneke táján él.

Itánthan, 1. Lantán.
Lantmadár (Menura, *H»ti. az Éneklk rend-

jébe tartozó madámem. Csre középhosszuságú,

eg>'enes és végén kissé hajlott. Rövid szárnyai-

ban a 6—9. eveztollak a leghosszabbak. Farka
hosszú, a hímnél 16, a nsténynél 12 kormány-
tollal, melyek felfelé állnak és egyesek iS-ala-

kúlag meggörbültek és igy együttvéve sajátsá-

gos lant-alakot mutatnak. Csüdje hosszú. Három
faja ismeretes. A pompás L. (M. superba Davies

;

képét 1. az Ausztráliai régió cikk színes képmel-

lékletén) háta sötétbamaszürko, egészen vörös-

barnáig, torka vörös, hasa bamáshamuszürke

;

hossza 130 cm., számyhossza 29 cm., farkhossza

70 cm. A nstény sokkal kisebb. Rovarokkal, csi-

gákkal és más apróbb állatokical táplálkozik.

Ausztrália déli és keleti részeiben vizek mellett,

köves helyeken él. Másik faja a Viktória L. (L.

victoriae Gould) ; az elbbinél kisebb s abban tér

el tle, hogy lantalakü tolIáinak fonáka teljesen

fehér és harántpántjai nem rozsdaveresek, hanem
barnák ; Dél-Ausztráliában honos.

Lantorna, a marhabend megszárított hár-

tyája, melyet a köznép házán, lámpásán üveg
helyett használt. V. ö. Nyelvtörténeti szótár

(n. köt., 522. old.).

Lantorrá denevér (Megaderma lyra Geoff.^,

a Denevérek rendjébe tartozó emls áUat. Orr^
a hártya lantforma, meglehets nagy ; háta vör-

henyes, hasa sárgás ; 8 cm. hosszú ; hazája India

;

kisebb denevérekkel meg békákkal táplálkozik.

Lantosíalva, kisk. Vas vm. kszegi j.-ban, (i9io)

316 német lak. : u. p. Pörgölény, u. t. Léka.

Lantos költészet a. m. lírai költészet (l. o.) v.

röviden : Ura.
Lantosok, a régi magyar énekmondók egyik

neve, akik énekeiket hangszer kísérete mellett

adták el. Középkori okleveleink sokféle néven
említik ket : énekeik tárgyáról regösöknek, el-
adásmódjukról oa;VZo.soknak, hangszereikrl kob-

mosóknak, heqedöso^ék., 6-tposoknak v. szláv ere-

det szóval t^rtceknek nevezik, leggyakrabban
latin szóval toeuZo^oroknak. Vándor énekmon-
dóink több tudósunk véleménye szerint már a
pogánykorban voltak s a ma is él regös énekek

(I. 0.) e kor énekmondóinak hagyománya. Talán

már akkor, de valószínleg csak az Árpád-kirá-

lyok korában ezek az énekmondók nálunk Is,

mint külföldön, szervezett testületet alkottak,

mely eleinte a királyi udvartartás részét tette s

eltartásukra falvak, járások voltak rendelve,

így énekeik némikép bizonyos mflköltészetet kép-

viselhettek a népköltéssel szemben. Késbb a ki-

rályi udvartól elbocsátva a furak udvaraiba

húzódtak s céhük a XIV. sz.-ban fölbomolván, már
nemcsak énekkel, hanem cgj'éb látványosságok-

kal is szórakoztattiik uraikat. Többnek a nevét

is ismerjük, így a legrégibb ismert énekmondó
a csallóközi Chiper ; ^y Gábor nev pedig Má-

tj'ás királyt mulattatta, akin^ asztalánál gyak-
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ran hangzott magyar ének. Énekeik közül egy

sem maradt fönn, csak ez az ismert két sor:

Balázs öld meg a királyt, Neked adom Gimes
várát, származhatik régi énekbl, do tárgyukról

vau sejtelmünk : alkalmi és vitézi énekeken kí-

vül els sorban epikai dalokat énekeltek a ma-
gyarság harcain')!, talán a honfoglalásról, majd

az ú. n. királymondák mozzanatairól, késbb a

XV. sz.-ban Zách Klára, Kont és társai történe-

térl, Zsigmond király dolgairól, a kenyérmezei

ütközetrl. A tudós Anonymus (1. o.) történeti

munkájában lenézte a hegedsök hazug csácso-

gásait, de kétségkívül merített énekeikbl, me-
lyek a történeti eseményeket -— épen ebbl kö-

vetkeztetve — némi költi szabadsággal alakí-

tották énekekké. A reformációtól terjesztett m-
veltség és józanság a naivabb, költi hatásra

törekv hegedsök mellé megteremtette a tudá-

kos, énekeiben történeti igazsúgi'a néz lantos

típusát. E lantosok, kiknek legismertebb képvi-

selje Tinódi Sebestyén (1. o.), a maguk józan,

száraz, de hiteles énekeikkel csakhamar háttérbe

szorították a hegedsöket, akik azután az alsóbb

néposztályok mulattatóivá sülyedtek. De épen
Tinódi tartotta fönn a Tar Lrinc pokoljárásáról

szóló mondát, mely eredetileg valószínleg a he-

gedsök leleménye volt. Még a lantosok is, amint
nevük mutatja, hangszer kíséretével adták el
énekeiket, a könyvnyomtatás terjedésével azon-

ban az élszóval való eladás s a hangszerkiséret

fölöslegessé vált, az ének papiroson, dallam nél-

kül született meg s evvel a L. is kimentek a di-

vatból. V. ö. Sebestyén Gyula, Adalékok a közép-
kori ónekmondók történetéhez ; Horváth Cyrill,

Beöthy Kt'pos Irodalomtörténetében I.

Lantos Sebestyén deák, Tinódi Sebestyén ma-
gyar költnek egykorú megnevezése, melyben a
«deák» azt fejezi ki, hogy tanult ember, a «lantos»

pedig azt, hogy a hivatásos énekmondóknak el-
kelbb (lantos) osztályába tartozik, nem a már
akkor lenézett hegedsök közé. L. Ijantosok.

Lanttabulatora volt a neve a lantszer hang-
szereknél divott írásmódnak, mellyel a lantra írt

többszólamú tételeket jegyezték. A L. beti és

számjegyei nem hangokat jelentenek, hanem a
lantok fogúlapjain elhelyezett érintkre vonat-
koznak, vagyis a fogások lielyeiro utalnak. Fran-
cia tabulaturákon betket Írtak, olasz tabulatu-
rákon számjegyeket, elbbin az a bet, utóbbin
a jelentette az üres húrt. A vonalak se tüntet-

ték fel, mint ma, a hang emelkedését, vagy esé-

sét, hanem a lant i- (} húrját jelképezték. A dal-

lam rltmusiU a vonalak alá v. fölé írták a követ-
kez módon

:

Prancia Ubniaturs:

II. rr rrr4=*rr ir

^^^ ^
Olaw UbttUtan

:

{h.

I r r > r I I

OrgonatabtUatura).

I r r r r

Lántz József, rajzoló és litográfus, a XIX.
sz. els felében Pozsonyban és Pesten mködött.
Pozsonyi müvei közül ismeretes Pozsony látképe.

1826-ban Sehmidt kiadásában megjelent tle Bar-
tova, Cselnek, Erasznahorka, Rozsnyó, Murány-
vár, Murányalja, 1833. a Vaskapuról litografált

két nagy lapot. V. ö. Máth, Az Iparmvészet
Könyve (I. 506.).

Lianngo (lat.) a. m. magzatpehely. Az emberi
magzat brén már korán finom világosszke pe-

helyszálak jelennek meg, amelyek az 5 hónapo.s

magzatnak az arcát is beborítják s végül a tenyér,

talp, az ajakpír és a nemi szervek egy részének

kivételével, mint sr burkolat fedik a magzat
testét. A magzati élet vége felé kezd a L. kihul-

lani s helyét legalább részben a maradandó haj-

zat és szrzet foglalja el. A születés után lassan

a felesleges L. mind kihull. Kivételesen azonban
megmaradhat, st tovább fejldhetik, amikor az
arcot v. az egész testet is hosszú sr szrözet
borítja (Hypertrichosis lanuginosa). Az ilyen egyé-

neket kutyaembereknek (l. o.), szrös embereknek
nevezik.

Lanuvinm, srégi latin város, Rómától DK.-re,
Juno Sospitának templomával.
Lány összetételeit 1. Leány .

.

.

Lánycsecsü alma, helyi elnevezés, mely alatt

többfajta csúcsos almát értenek. Leginkább a
magyar eredet : Entz-rozmarin v. más néven
Honti alma népies elnevezése.

Lánycsók (azeltt : Lancsuk), kisk. Baranya
vm. mohácsi j.-ban, (i'.tio) 2-405 német, magyar és

szerb lak., postahivatal, u. t. Mohács.
Lanyha, tzsdei kifejezés, 1. Irányzat.
Lányi, l.Berto/aw, jogtudós és politikus, szül.

Hibbén (Liptó vm.) 1851 márc. 21., a káposzta-
falvai Jakobi-Lányi régi nemesi családból. Jogi
tanulmányai elvégzése után a kincstári joggyok
igazgatóságánál fogalmazógj'akomok lett, 1873.
Liptoszontraiklóson ügyvédi irodát nyitott. 1884.
a rimaszombati kir. törvényszékhez bírónak ne-
vezték ki, 1889. a budapesti kir. ítéltáblán ki-

segít, 1890. ugyanott rendes biró lett. 1891-ben
törvényelukészltési teendkre az igazságügymi-
nisztériumba került, ahol 1895. mint miniszteri
tanácsos a törvényelkészít osztítly fnöke lett.

Az igazságögyminisztóriumban teljesített szolgá-
latjumk ideje alatt (1891—1906) résztvett az ak
kori kormányok majdnem valamennyi jogalkotó
munkálataiban s az vezetése alatt készült el a
polgári törvénykönyv tervezetének els szövege,
annak indokolása es a második szöveg kidolgo-
zásának alapjául szolgált föoladmány. Szilágyi
Dezs igazsjiggyminiszter megbíz;lsából 1893.
hosszabb tanulmányúton volt Németországban és
Svájcban, azután részt vett a sommás eljárásról
szóló törvényjavaslat kidolgozásiiban, a tönény
életbeléptetése pedig az ö felügyelete alatt ment
végbe. Az ennek érdekében írt Útmutatás a som-
más eljárásról és a fizetési meghagyásokról •< - '•'

iönk'nyek gyakorlati alkalnuizám ^Bud
1894-95) c. müve közkézen forgott. ók<W,it u
az örökösödési eljárásról szóló törvényjavaslatot,
8 dolgozta ki a bányajog és hitbizományi jog
törvénytervezetét. Reá volt bízva a konstantiná-
polyi konzuli törvényszék szenezéso, az osztrák
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i^azsiigU^yniinisztórium ós a közöe kUlüg^'ininisz-

tórium megbízottjával együtt 1905-bon szabad-

olviipárti proirrammal képviselvé választották

(>3 uíjyanannak az évnek jn. 18-áii a Fejérváry-

kormány igazságiiíryminiszteróvé nevezték ki.

Mint a kabinet jogi szakértje, ö vívta meg a
koalieió vezíTcivel. fóleg Andrássy Gyula gróffal,

a kormány törvényessége tárgj'ában azokat a jogi

vitákat, amelyek a Fejérvárj'-kormány alkotmá-
nyos volta mellett érveltek. 1906 ápr. 2. megvált
a miniszteri tárcától. A Fejérváry-kormány védel-

mére megírta késbb A Fejérrán/-komiány kor-
mánu '

'"''
'li és alkotmányjogi tneyrilágí-

Uutbc -t 1909) c. müvét. Í901-ben meg-
kapta » .-/.. iii István-rend kiskere.^ztjét, 1905.

a bolsö titk»)S tanácsosi móltóságot, 1906. pedig

az elsöoeztályú vaskoronarendet. Nagyszámú
kisebb értekezésein kívül fbb monkái : Az ügy-
véd múU meghatalmazott (1879); Az elidege-

nitési és terhelésitilalom (Budapest 1889) ; Az'át-
wlás. mint az inaókra vonatkozó tulajdonszer-

' 'M ; ^ bányászati célokra ki-

ifkkönyyezése (m.o. 1890); A
bdnmmiveié.ft jog önállósága szemben a föídlu-

lajdonvnl (n o. 1S91): ^ sommás eljárásról szóló
törve

r

-rigiigifi politikai jelentsége
é-i ah'i .12); Útmutatás az örökösö-
desi eljáráshoz \u. o. 1896); A bányajog alapel-

vei lu. 0.1897); A járásbíróságok ügyvitele (u. o.

1898) ; A családi kitbizományok reformjának jo-

nászi szemj)oníjai {a. o. 1899); A oányatörvény-
jav. elad' ' f>' (u. o. 1903); Ex-lex (u. o.

1903); At
/ (u. 0. 1903); A házszabá-

lyoktól i-ai.. . ,,.v jogi jelentsége (u. o. 1904);
Az érii' ' - yütközés ttef'olyása az atya törvé-

nyes ktjMt.^tlt ti jogára (u. d. 1913). Munkatársa
ennek a Lexikonnak is, amelybe a bányajogi és
hitbizományi cikkeket írja.

2. L. Dezs, szobrász, szül. Baánban (Trencsén
vraegye) 1879 jan. 23. Építésznek készült, de ked-
vtt kapván a szobrászathoz, Budapesten, Bécsben,
Parislian és Brüsszelben mintázni tanult s 1904.
elször állított ki Budapesten (Ujházy képmását).
1907-ben megkapta a Ferenc József jubileumi
díjat. 1912. pedig a Mcsarnokban a Lipót\árosi
Kaszinó diját Munka után hazafelé c. mvére.
Kti)nm.x.«zobrai közül említésre méltó még Fedák
Síiri színészn, Hegeds Gyula szinész és Van
der Stappenné, a híres belga szobrász feles^
képmása (1907—08). A székesfváros m^sze-
ivzti' Ah 'in és gyermeke c. mvét, a Szépmüvó-
-z'ti Muz.'iim peiüg Nöi akt clmú márványát.
l'.tio Im'ii avatták fel Budapesten az Aréna-úton
Epít'rmxnkás cím kszobrát az építmunkások
háza elótt.

3. L. Ern, zeneszerz, szül. BudajHisten 1861
júl. 19. Zenei tanulmányait a müneheni konzerva-
tóriuraon Rheínberger és WüUner vezetése alatt

végezte. 1878 óta a mai^var vldékeu mködik,
1 S92. Egerben. 1901. n, li)07. Szabad

-

án karnagy és zenei- /i:ató. Nevét dalai
ették országszerte ismertté, h. a magyar mdal
egkivalóbb mvelinek és fejlesztinek egj'ike.

íJalai közül a legismertebbek : Ne sírj, ne sírj

Kossuth Lajos : Volt nekem egy szép szeretm

;

Elmennék én, de nem tudom hová ; Éjedves ba-

bám, mért vagy olyan szomorú ; Régi nóta, híres

nóta : Ülli úti fák címek. Nevezetesek férfi-

karai, amelyek közül sok nyert pályadíjat. Irt eze-

ken kívül sok zenekari, zongora és hegedüdara-
bot. Leg^abb kottái közül Szeretném, ha szeret-

nének (1909) ée Tíz néprominc (1914) c. dalgyj-
teményével aratott sikert.

4. L. Géza, cimbalommvész és népdalszerz,
SZÜL Debreczenben 1849., megh. Ungváron 1908
dec. 15. A Nemzeti Zenedében tanult. Ungváron
zenetanitó volt. 1885. a budapesti Népszínházhoz
szerzdött. Dalai nagy népszerségre tettek szert.

5. L. József, félsz, püspök, egyházi író, szül.

Németprónán (Nyitra vm.) 1868 jn. 29. Pappá
szentelték 1891. 1895-ben polg. isk. igazgató volt

Koronipán, 1898. jánosgyarmati plébános, 1899.

teol. tanár lett. 19ü0-ban meghívták Ferenc Fer-

dinánd trónörökös magyar nyelvtanárának, 1903.

a protonotárius-prelátusi méltó-ságot, 1904. a le-

kéri javadalmas apát.<ágot kapta, 1905. nagy-
váradi kanonokká s tinnini püspökké nevezték ki.

A nagj'Aáradi papnevelintézet kormányzója és

egyhm. ftanfelügyel. Fbb mvei: Kritikai
tanulmányok az egyházi festészetrl (1888, pálya-

díjas m) ; Az Itala és Vulgáta (1890, pályadljas

m); A szir, khald és arab diakritikus jelek

(1891, pályadíjas m); Nabukodonozor bnh-
dése (1891, pályadijas m); Az eskü kánonjogi
szempontból (1894) ; A valláserkölcsi nevelés fon-
tossága korunkban (1896) ; A nemancipáctó és

a kath. egyház álláspontja (1904). Több egyházi

és emlékbeszéde is megjelent.

6. L. Károly, kat. egyházi történetíró, szül.

Bakabán.ván 1812 dec. 12., megh. Egbelen 1856
máj. 23. Pappá szentelték 1837 okt. 26. 1842-ben

érs. líceumi tanár Nagyszombatban, 1848. nádasi

h. lelkész, 1850. nagj^szombati szentszéki jegyz,
1853. egbeli plébános. AM. Tud. Akadémia 1847.

levelez tagjává választotta. Fbb mvei : Ma-
gyarföld egyháztörténetei (az Akadémiától 100
arany jutalmat nyert, Pozsony 1844, 3 köt, át-

dolgozta Knauz, Esztergom 1866); Magyarok ház-

népe (jutalmazott pályam. Pest 1843) ; A ma-
ayar nemzet történetei (Pozsony 1845) ; A magyar
kath. clertís érdemeinek történetigazolta emléke
(a pesti egyet, hittudományi karától jutalmazott

pályam, u. o. 1848. 2 köt); A magyar alsó táb-

lai clems szavazatjogának történeíe (Pest 1847)

:

A nádorokról (Hédervári Lrinclg, 1447-ig) ; De
veteribus arcis Strigoniensis locls sacris (1853)

:

L. Károly magyar egyháztörténelme {átáolgoiXa,

Knauz N., 2 köt 1866-69) stb. V. ö. ZelligerA..

Egyházi írók csarnoka.

7. L. Márton, jogi író, szüL Barcstelepen (So-

mogy vm.) 1882 ápr. 6. 1905-ben mint aljegyz
bírósági szolgálatba lépett és 1913 óta budapesti

kir. törvényszéki biró. Az orsz. bírói ós ügyészi

egyesületnek titkára és hivatalos értesítjének

szerkesztje. A szaklapokban megjelent cikkein

kívül önálló munkái: Magyar magánjog kézi-

könuve (tíuáaiiest 1910, 2. kiad. 2 köt 1913); ^
jóttonysági eszme szociális vonatkozéisai a tár-

sadalomra (u. 0. 1910); A Magyar Jogászegyleti

Értekezósek között jelent vofig : A végrehajtási

törvény reformja (1907); Órökjogi vonatkozá-

sok a Kényszervégrehajtási djárásban (1910) : A
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jöhiszem érvényesülése a magánjogban (1913).

Résztvett a Codex Hungaricus {a. o. 1911) szer-

kesztésében, továbbá az Összefoglaló Döntvény-
tár (u. 0. 1910) ; az Új Döntvénytár (u. o. 1911)

;

az Igazságügyi Iratmintatár (n. o. 1908) és a Pe-
renkívüli igazságügyi iratmintatár {a. o. 1911)

összeállításában. E Lexikonnak is munkatársa.
8. L. Sarolta, írón, L. 3. leánya, szül. Székes-

fehérvárt 1891 jún. 6. Székesfvárosi tanítón.
Számos költeménye jelent meg a fvárosi és vi-

déki lapokban. Önálló kötetei : Ajándék (versek,

Budapest 1912) ; A távozó (versek, Gyoma 1914).

9. L. Zsigmond, hírlapíró, szül. Temesváréit
1878 márc. '23. Több délvidéki lap szerkesztje
volt, majd három éven át bécsi lapoknak, azután
a Neues Pester Journalnak volt bels munkatársa.
1907-ben átvette a Bvdapesti Tudósító cím k-
nyomatos lap szerkesztését, melynekSturm Albert
halála után kiadótulajdonosa is lett. Önálló mun-
kái : Der wirtschaftliche Ausgleich (Wien 1907)

;

Mílitárstudien (u. o. 1907) ; 1910 óta ö adja ki a
Sturm-féle Országgylési Almanachot.
Lányi-kódex, magyar nyelvemlék, kis alakú

papír-kódex 1519-bl. Klarissza-apácák számára
készült ordinárium. Leírója Kálmánesey László
pap volt. Az akadémiai könyvtár tulajdona. Ki-
adta Volf Gy. a Nyelvemléktárban.
Lányok tornya, 1. Kiz-Kalesszi.
Lanz, Július, német író, 1. Duboc, 2.

Lanza (ejt«d: lanca), Giovanni, olasz államférfiú,

szíil. Vignaleban (Piemont) 1816., megh. 1882
márc. 9. Az orvosi pályán mködött s 1848. tagja
lett a szárdiniai képviselháznak. Cavour buzgó
híve volt s annak kormányában 1855. közoktatás-
ügyi, 1858. pénzügyminiszter lett. A villa-fran-

cai fegyverszünet után ö is visszalépett. 1864—
1865-ig La Marmora kabinetjében belügyminisz-
ter volt. 1869-ben ö állott a kormány élére, 1870.
megszállotta Rómát, 1871. megalkotta a garan-
ciális törvényeket. Minthogy pénzügyi javaslatait

a képviselház elvetette, 1873 jún. visszalépett.

Lanzarote (Lancerote), a Kanári - szigetek
egyike; a hozzátartozó kisebb szigeteket (AHe-
granza, Montana Clara, Graciosa) is beleszámítva,
845 km« területtol, (i9io) 18,150 lak. Ismeretes a
Cueva de las Verdes 2500 m. mély barlangja. F-
városa Arrecife.

Lanzi (ejted: —cl), Imigi, olasz régisógbúvár,
szül. Montolmóban 1732., megh. Firenzében 1810.
1749-ben jezsuita lett s Rómában tanulmányozta
a klasszikus ókort ; a rend feloszlatása után Fi-

renzében a képtárak aligazgatója volt. Az Accad.
dellaCrusca (1806) elnökévé választotta.F mun-
kája : Saggio di lingua etrusca (új kiad. Firenze
1824—25) ; fontosak még Notizie della scultura
degli ant. (u. o. 1824). írod. hagyatékát (Opero
postume) Boni adta ki. V. ö. Segré, Luigi L. e le

sue opero (Roma 1904).

Lí^izsér (Landsoe), kisk. Sopron vra. fels-
pulyai j.-ban, (iwo) 6í-7némot és magyar lak.;
poetatlgynöksóg, u. t. Sopronszontmárton. A köz-
ség szép vidéken, jelentékeny magasságban fek-
szik. Fölötte 632 m. magasságban a L.-i vár romjai
feküsznok; a vár története a XIII. sz.-ig kö-
vethet ; orodotilog a locsmándi várispánsághoz
tartozott s a királyé volt, 1263. az Aba-uemzetség-

böl szánnazó Lrinc soproni fispán kapta aján-

dékul, késbb a Garai-család, majd a Fraknói
grófok birtokába ment át. 1447-ben Albert osz-

trák herceg szerezte meg, utóbb Weispriach Zsig-

mond birta, 1553. Oláh Miklós primás, ki 1561.

Császár Miklós L.-i grófnak adományozá, kitl
leánya útján Dersfy Ferenc kapta meg ; ennek
leánya Orsolya 1612. Esterházy Miklós grófhoz
menvén nül, a vár az Esterházy-család birtokába

ment át, melyben most is van. A vár 1707 júl. 11.

lporrobbanás következtében a benne lev rség-
gel együtt a levegbe repült, de újból felépült s

lakható állapotban volt 1772-ig, amidn teljesen

leégett ; azóta romokban hever. Fraknó után L.

volt Sopron vármegye legnagyobb s legersebb
határvára, s romjai most is érdekldést kelte-

nek nagyságuknál és szép fekvésüknél fogva. A
szomszédos Kolostor-hegyen egy kamaldoli kolos-

tor romjai látszanak ; e kolostort Esterházy Pál
herceg 1701. alapította, de 1781. II. József fel-

oszlatta.

Lánzséri hegység, a Dunántúli-Alpok egyik kis

csoportja, mely Sopron vármegye DNy.-i részében

terül el, a Rozália-hegység D.-i folytatásátképezve;

átlagos magassága 6—700 méter, legmagasabb
csúcsa a Pál-hegy (757 m.), hatahnas bazalt-kitö-

rés, Sopron vmegye legmagasabb csúcsa.

Lánzsérújfalu, kisk. Sopron vm. felspulyai
j.-ban, (1910) 300 német lak. ; u. p. és u. t. Sopron-
szentmárton.

Lao, nép, 1. Laosz.
Lao-ce, híres kínai bölcsész, Konfucius kor-

társa, a taosze nev szekta alapítója, szül. Kr. e.

565 körül Honan tartomány egyik falujában. L.

(másik nevén Lao-kiün) neve kínaiul öreg gyer-
meket jelent, mert tisztelinek hite szerint sza-

kállal jött a világra. L. egy mélyértelraü, de
homályos stílusú filozófiai müvet, Tao-te king-et

(az erényes út könyve) írt. Konfucius is nagy tisz-

telje volt L.-nek. Az ú. n. too-tan szerint minden,
ami van a világon, az egyetemes mindent szül
és fenntartó ernek (tao) van alárendelve. Ez irá-

nyltja az emberek cselekedeteit, érzelmeit és gon-
dolatait. A tao örök ós megfoghatatlan. L. szerint

az emberi természet eredettl fogva jó. Az ember
ferénye a felebaráti szeretet. Konfucius politikai

és társadalmi elveivel szemben L. az embernek
önmagában való elmélyedését hirdette. Szektája
azonban késbb érthetetlen tanai s tagjainak
agyafúrt okoskodásai folytán bohóckodássá fajult.

Magyarra L. müvét Sztojics Iván : Lao-tse élet-

bölcselete címen fordította (1907). Ugyan a m
hvezetésében L. életrajzát és méltatását is adja.

Laodameia, a görög hsmondában Protesilaos
(1. 0.) folesépe, ki férje halála után kieszközli az
istenektl, hogy holt férje három órára feljöhet

hozzá az alvilágból. Babits Mihály újabban mély-
értelm antikizáló drámában dolgozta fel e mon-
dát. A ttHerceg, hátha megjön a tél is» cím vers-

kötetben (1911. 68-104 1.).

Laodicea (Ijaodicaea, Laodikeia), városok
neve az ókorban, még pedig azoké, melyeket I.

Seleukos, Sziria királya anyjának. Laodikénak
(1. 0.) tiszteletére elnevezett. Említendk : 1. A ten-

ger melletti virágzó keresked város Szíriában,

Antiochiától DK.-re (Föníciai nevén Ramitha). Je-
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lonI(>g a duhányáról híres LataJáa.— 2. A Libanon
meUt-tti I a rómaiaknál «Scabioeas, mert a rtih $rya-

korta uralkodott benne). — 3. A ImUos melletti,

Kriiriában ; ma E->:zki Hiszár. — •4. Likiában, Kis-

.\z>ia kiizepén : ma Ladik.

Laodiceai aúnst. 360—375 körül 60 általáno-

san ol ismert, az egéaz egyházat kötelez rend-

szabályt htizntt, melyek r^int különösen a szer-

tartásra, a kliTus jogaira és kötelességeire vonat-

koznak, n-szint pcKiig a keleti egyház bibliai ká-

nonját kiHlitlkalják.

Laodike, 1. a trójai mondakörben Priamos és

Hekabo leánya, ki beleszeretett a görög követ-

ségbon Trójában járt Akamasba, aldnek egy flut

is szült. Monitost. Trója bukása után L. Akamast
Gürögországba követte, más hagyomány szerint

annyira kesergett Trója bukásán, hogy a földkö-

nyörületb«M elnyelte. — 2. L., I. Selenkos anyja,

kirl a szíriai király ö várost nevezett el ; késbb
e nevet a Seleukidák dinasztiájának sok nötagja
viaelte. A leghíresebb volt 11. Antiochos felesége,

kit férje az egyiptomi Berenike kedvéért eltar-
tott, de késbb visszafogadott, mire L. Berenikét
és gyermekeit m^ölette.

Laodikeia, 1. Laodüxa.
Laoüziognozia, kévésé szokásos elnev«(és a

közgazdaságtan megjelölésére. A görögbl for-

mált sz<j. a. m. a népesség természetrajza.

Lao-ho-kon, város Hu-pe kinai tartományban,
a Han-kiang jobbpartján, pamntker^kedéssel.
Lao-Eai (Bao-Thani), város Tonkingban a

kinai határon, a Szong-Ka vagyis Vörösfolyó
balpartján. L. a Jtinnan kinai tartománnyal folyó
kereskedelmet közvetíti ée ezért élénk fon?almú
hely. Közelél>en gazdag ércbányák vannak.
Laokoón, .\ntenor fia, Apollón v.Poseidon papja

Trójában. Midn a görögök színlelve abbahagyták
Trója ostromát, a város falai alattegynagy fdiovat
has^rytak, amelynek gyomrában legjobb harcosaik
rejtztek. .\ trójaiak nem tudják, minek vegyék a
lovat, de L. óvja honfitársait az ellenség ajándéká-
tól, inti, hogj- ne bízzanak benne és ne vigyék a vá-
rosba. .\ görög ármány már-már kudarcot vall.

Ekkor eláll Sínon, akit a görögök állítólag meg-
kínozva hátrahagytak ée elhiteti a trójaiakkal,

hogy a ló Athenának szánt áldozati ajándék.
A trójaiak kezdtek hinni szavainak, ami kételyük
még volt, az is csakhamar eloszlik. L. áldozatot

készül bemutatni, midn Tenedosz fell a tenger-
rl jöv két kígyó megfojt elször két fiát, majd
magát L.-t.A trójaiak erre beviszik a városba a fa-

lovat és Ilion el van veszve. így adja el L. mondá-
ját Vergilius az Aeneis II. énekében. A monda e
formájában erkölcstelen, mert L. ártatlanul bfin-

hdik. Kalkiszl Euphorion (1. o.) egy költemény-
ben, még korábban pedig Sophokles tragédiá-
ban dolgozta fel e mondát Kiphorion, akinek
költeményét Vergilius forrásul használta, ki-

merítbben adja el az esetet E szerint L. nem
ártatlanul bnhdött ApoUon bosszúja érte t
utói. mivel ennek határozott tilalma ellen meg-
nsültésérzéki vágyait az istentemplomában nem
fékezte. A megérdemelt büntetés akkor követke-
zett be. midn a trójaiaknak jó tanácsot adott

L. búnhdését ábrázolja a jelenleg a Vatikán-
ban rzött, L. néven ismert szoborcsoport (1. a

Görög mvészet cikknél : ILT. tábla, 26. ábra),
moly 1,506. az Bsqnilinnson került napfényre s

amely Flinius szerint három rhodosi szobrász

:

Agesandros, Polydoros és Athenodoros alko-

tás, kiknek mködését Rhodosban talált fölirások

alapján a Kr. e. I. sz.-ra tehetjük. A L.-csoport

tragikus hatásának a mítosz ismerete elenged-
hetetlen föltétele ; csak így érezheQflk az ábrázolt
szenvedést az elkövetett bün erkölcsileg szüksé-

ges következményének. A L. mint a szobrászi
csoportfüzér egyik remeke méltán keltette fel

Winckelmann és kortársai csodálatát A csoport
zárt fölépítése (L. jobb karja hibás kiegészítés) és
tömegelosztása tényleg páratlanul .szép. Az em-
beri test s az elg)'ötrött arc ábrázola.«^bau pedig
a mvészek nagy anatómiai és patológiai tudás-

ról tettek tanúságot. Ha a csoport a kiváló ttilaj-

donságok mellett sem ragadja magával a szem-
lélt, úgy ennek oka az egésznek kissé színházi

pózszerü jellegében s a részletekben is megnyi-
latkozó túlságosan világos mvészi számításban
rejlik. L. fiainak valószertlen testarányát is ezzel

magyarázhatjuk. A L.-csoport a pergamoni helle-

nisztikus barokk-szobrászat féktelen vadságával
szemben határozottan klasszícisztíkus eklektikus
mvészi irány képviselje.

tndtüowt. Amelnng, [iie Skolptoren des VatUuuiiachen Ua-
senms, n. kCt., Berlin 1908 ; Leaiiii^ Ia(dco(», lia«iu^?e-
bea nnd erltntert von Hngo Blfimner, 2. kiad., Berlin 1880.
B BVBkálMB Omm TUk állitva a Laokoon-csoportnnk 1880-i^
terjedd egéa irodnlmn. További mftTek : Keknlé, Znr Deu*
tong and Zeitbertimmnng des Laokoón, BerUn 188S ; Tren-
delenborg, Die Laoko(»grappe und der Gigaat«i(rie« too
Pergamon, o. o. 188i ; FOrster R, Veriiandlongen der Phik>-

logeaveraamiiilBBg in Gdrliti, Leipxig 1890 ; Orerbeck, Oe-
sdüchte der griecUacIm Plaatik, o. o. 1894, *. kiad., II. kfit i

Friederiehs Knrl, Die Oipaab^üaM aatiker Bildweiice in
historiseker Poige erkllrt, Berlin 188S ; Helbig, Pührer dnrch
die OffaaUichen Samnugen klaadactaer Alterthümer in
Bom, 8. kiad., Leipsig 1919.

Laokoon-csoport, 1. Laokoón.
Laomedon, a trójai háború mondájában sze-

repl mitikus trójai uralkodóháznak egyik tagja.

Ilos királynak, Danianos (1. o.) dédimokájának
fia. .\pollout és Poseidont egyszer Zeus lázadásuk
büntetéséül arra ítéU, hogy egy évig szolgaságot
kell vállalniok. A két isten erre L. szol^atába
szegdik, Apollón mint pásztor, Poseidon pedig
mint a trójai fal építje. Az év leteltével azonban
L. nem akarja nekik a kikötött bért megfizetni s

ekkor Apollón dögyészt, Poseidon pedig tengeri

szörnyet küld Trójára. L. már arra is hajlandó,

hogy leányát Hesionét áldozattü adja a szörny-

nek, mert a jóslat szerint csak így mentheti meg
országát, de ekkor megjelenik Herakles s m^öli
a szörnyet. L. Heraklesnek ezért jutalmat ig^,
de t is rászedi. Ezért Herakles feldúlja Tróját s

L.-t gyermekeivel együtt megöli, csak Hesionét

hagyja életben, ki Tolamon feleségévé lesz.

Laon, Aisne francia département fvárosa, az
Ardon mellett, vasúti csomópont, (i9io) 16,262
lak.; fzeléktermeléssel, kétszersültkészítéssel,

vászon- és posztószövéssel, szita-, üst-, szivattyú-

gyártással ; siámos köaépiskolával és kulturális

intézménnyel, régis^ és mvésantl mtuenmmal,
erdítménnyel. A város gazdag régi, érdekes épü-

letekben : ezek közt a legjelent&enyebbek : a gót
stílusú Notre Dame székesegyház (XII. sz.) szép
homlokzattal, az egykori Montrenil-apátság és a



Laonnais 496 — Laparohiszterektomia

premontreiek egykori apátsága, ma kórházak.

Utóbbinak temploma síremlékekben és XIV—
XVI. sz.-beli mvészeti tárgyakban gazdag. L.,

egykoronLandunum vagy Ijugdunum Clavatum,

gall vár volt, 615 óta a középkorban hatalmas

püspökségnek székhelye. 1814 márc. 9. és 10.

Blücher a falai alatt a L.-i ütközetben gyzött
Napóleon hadain.

Laonnais (Laonnois), a régi Franciaország

egyik vidéke ;
jelenleg Aisne département.

Laosz (gör.) a. m. nép ; laográfia, népösszelrás,

cenzus.

Laosz, a hátsó-indiai félszigeten lev terület,

1893 óta nagyrészben Franciaország protektorá-

tusa alatt áll 8 közigazgatásilag Francia-Indo-

kinához tartozik. A francia L. 1895. évi szerve-

zete szerint feloszlik Felsö-Laoszra (146,800

km« és 250,000 lak.) és Alsó-Laoszra (108,200
km- és 355,000 lak.), melyeknek területe együtt-

vi've 255,000 km*, 605,000 lak. Felsö-L. 6, Alsó-L.

8 kerületre oszlik. Területe még nem eléggé is-

mert. Földje termékeny s fbb termékei a rizs,

gyapot, indigó, dohány és gyümölcs. Ásványok-
ban is gazdag ; bányásznak aranyat, ónt, ólmot,

drágaköveket. Lakossága az ú. n. thai-népekhez

tartozó lao (helyesebben láva) néptörzs. A nyu-
gati laokat feketehasuaknak (lao-pung-dom) hív-

ják, a keletiek fehérhasuak (lao-pung-kao) néven
ismeretesek.A lao-törzsek legnagyobb része Sziám,
illetleg Francia-Indokina terietén lakik. Nyel-
vük a sziámival rokon. Saját irásuk van. V. ö.

Gosselin, Le lao et le protectorat fran^ais (Paris

1900). Nyelvtanukat megírta Reinach (u. o. 1902).

Lap a. m. felület (1. o.) vagy felületrész. Egy
szögletes test lapjain a testet határoló sokszöge-

ket értjük. Pl. a kocka lapjai a kockát határoló 6
négyzet. — Ixip, helyesebben érlap, medd, papir-

vfíkonyságú, esetleg a mellékközet anyagával
kitöltött kzet- vagy érhasadék, esetleg a csapás-
.sal szemben haladó vetlap. A lap kifejezés he-

lyett a válólap mesterszót is használják a telep-

Lsmeretben. — Lap-nak nevezi a dunántúli ma-
gyarság a völgy sík részét. — Lap : könyvnél
a. m. oldal ; továbbá a. m. hirlap, ujeág.

Ijap., latin növénynév után Lapeyrouse F, P.

(1. o.) nevének rövidítése.

Láp, nagyobb terület, igen siker, rendesen
náddal, sással, kákával bentt álló vagy nagyon
lassan mozgó víz, melyet valamely folyó árvize,

vagy a föld árja táplál. Láp ós mocsár közt azt
a különbséget teszik, hogy a lápon több a föld,

mint a víz, a mocsárban pedig a víz foglal el

nagyobb területet. Az Ecsedi-láp mellékén lakók
azonban csak az ilyen vízterületeken növény-
törmelékokWl ós iszapból képzdött zsombókos
szigeteket hívják lápnak. Erre gyjtik a nádat,
n gyékényt ; ezen ütnek tanyát a pákászok, csiká-
-szok stb. A lápok dús növényzete évszázadokon
keresztül rótegröl-rétogre halmozódik, kitölti az
í-ddig vízborította mélyedéseket s ú. n. tzeg
vagy turfaréteget képez, mely mint a spongya
tartja magában a vizet s tzeg-lápot képez. Ha
tzeglápot valamely folyónak az iszaplerako-
ilíusa fed be, az iszapréteg alatt fejld gázok
gyakran folpuffasztják, majd fel is pattantják a
fel.s réteget s iszapvulkánok keletkeznek (Mis-

sissippi deltája, Irland stb.). Képzdésére nézve
van dombos vagy fel-láp és sík vagy réti láp,

al-láp. A dombos láp vizi mohából képzdik, a sík

láp legnagyobb tömegét sás, füvek és némely
lombos moh alkotja. V. ö. Potonié H., Die Ent-
stehung der Steinkohle und der Kaustobiolithe

überhaupt, sowie des Torfs, der Braunkohle stb.

(V. kiad., Berlin 1910), L. még Tzeg, Lápfürd.
Lapac dolnji, politikai község Lika-Krbava

vármegye lapac dolnjii j.-ban, (1910) 1552 horvát-

szerb lak. ; a járási szolgabírói hivatal székhelye,

van járásbírósága, posta- és táviróhivatala. Kör-
nyékén számos római régiség került napfényre

;

e helyen valószínleg nagy római város állott.

Lápaf, kisk. Tolna vm. dombóvári j.-ban,

(1910) 509 magyar lak. ; u. p. Nak, u. t. Szakcs.

Lapály, mint földrajzi fogalom a. m. síkság
(1. 0.) vagy alföld.

Lapályi erd, magassági elterjedés tekinteté-

ben használt kifejezés, mely az áradásoknak már
csak kivételes esetekben kitett, de a dombok alját

túl nem lép síksági erdk fogalmát foglalja ma-
gában. Rendesen mély és humuszban gazdag tala-

jon, fképen a kocsányos tölgy, v, ezzel elegyesen
a szil, kris, néha a bükk is, de sokszor a lágy
lombfák is részt vesznek a L. alkotásában. Ha-
zánkban nagyobb kiterjedésben és jellemz saját-

ságokkal lép fel a Körös, Maros és Bega mentén,
a Muraközben stb.. Horvát-Szlavonországban a
Dráva és Száva között.

Lapályjuh, 1. Juh.
Lapáljmaxha (bos taurus primigenius hoUan-

dicus), Északnyugat-Európa mély fekvés ten-

germellékein, tehát fleg az Északi- és Keleti-

tengerpartjain otthonos szarvasmarhafajták cso-

portja, melyek kiváló tejelöképességükkel tn-
nek ki. A L, tenyésztését újabban nálunk is

figyelemben részesítik egyes uradalmak, ahol n

tejértékesítési viszonyok kedvezk. Hozzánk leg-

inkább Hollandiából és Németországból impor-

táltak L,-fajtílkat, így a friz, keletfriz, oldenburgi

wesermarsch, holsteini wilstermarsch és jover-

landi marhákat. A L.-k bven tejel, évenkint

3000—4000 1. tejet szolgáltató állatok, a tej azon-

ban hígabb, mint pl. a bonyhádi tehén teje, csak

30—8 2"/o zsírt tartalmaz.

Lapálysertés, 1, Sertés.

Lap&ncsa, kisk. Baranya vm. baranyavári

.-ban, (1910) 479 német és magyarlak., postahiva-

tal ; u. t. Mag>'arbóly,

Lapány, kisk. Zala vm. csáktornyai j.-ban,

(1910) 580 horvát és magyarlak. ; u, p. Muraszont-

márton ; u, t. Miuraszerdahely.

Lap-arany. 1. Arajig-nynmat.
Lapardas, Andronikos 1166. a görög sereg

egyik osztályát vezette, midn Vatatzes és Du-
kas két oldalról támadt Erdélyre. 1167 jún. 18.

a zimonyi csatában sokáig szorongatta a magya-
rok balszárnyát, Vranas fogságba esése után pe-

dig általános támadást vezényelt. Dénes nádor
már-már visszanyomta t, mikor Kontostefanos

görög fvezér maga vette át a támadást, melyben
gyzelemre vozott<» hadait.

Laparohiszterektomia (gör.), a méh eltávolí-

tilsa a hasüregbl a hasfalon át. Ezt a mútóti

módot akkor alkalmazzák a hüvelyen keresztül
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- , i.'iiirr\ii<; }u>Hptt, aoiikor íi móh ds$?anata

yi úton ki nem irtható, vagy
iv tormészotft, hogy a has

• is beieszKoIt'xihot a daganat, b ily eae-

asfalakat feitán'án, a mirigyek is cl-

Ic. L. annyit is jelent, mint császár-

.0.).

Lip^rokéle íli sérv, 1. Sérv.

Laparokolpv r.) a. m. hashüveljTnet-
- :••;. esasz :: . helyettesít mtét, amely-
• •! 1 TH'h t s az ezzel járó veszélyeket

A hasfal Mmetszése atán a has-

; a hüvelyrl s azt felmets/.ve, az
' líitott méhszájon keresztül

ii-i.paro:oraia \ 'i.''i,,f/)mia, a hasüreg meg-
iiyit,i<;;i ; wívjy ini.it nalln mtét szerepel, ami-

\ hasiiregbe IxtMkintést akarunk nyerni,

a benne íevö folyadékot ki akarjuk erosz-

•T-'v -^-Tk "íT-í szoljrál, hogy a hasiiregbeli

tuvé togj-e. L. Hasmetszés.
I... >uL francia zene^ízerz, szül.

! -^81. 1903 ban megnyerte a római
.1 a párisi Opera Comiqne rend-

rrol mutatta be I>a Habanera c. lírai

U>ll-ben u. 0. került szinre La Jola c.

éahaúve. Mindkettnek szövegét ö maga írta.

2. L.. William, francia festó, szül. Bordeaux-
I an 1873. Jules Lefebvro, Bouguerean és Tony
Kohort Fleury tanítványa. Jelesebb képei : Judit

• ries: Imádkozó spanyolok (a caeni mn-
Jób (triptyehon, a nantesi muzeum-

t i!:;; Coplas (a Luxembourg-múzeumban); Si-

Irn 'ioro de la Séo ; Ünneplés stb.

Lapásgyarmat, kisk. Nyitra vmegye njritrai

i
-ban, (i9!0) Si2 tót és magyar lak., u. p. és u. t.

Naííylapás.

Lapát, sokféle célra szolgáló kézi eszköz, mely
r"

-ii- "íerint különböz mtidon van készítve.

frésze a lapátrész, moly aztán tompa
^ . ,. .i; nyélre van erósít%e. A L.-tal való

Lapát.

m'inka a laza vagy darabos anyag fölmeritésé-

'>ól s távolabbi pontra való jut-

A magtári L. egészen fából ké-
--^u^ liugy a magot ne törje. A földmunkához

Lapát.

1. va«l'»mezböl készül s oldalai és káva-
: ~ V k-sé fel vannak hajlítva ; a bánya-.

:i-. ka vi':íí-. homok- stb. inorítö J,. szélei

>ben vannak folhajlitva. ú

.

i locsoló
•' iá a züldség-kortészete % •»i L. az
nrtás körül, szemét-L. minden háztartásban

:<> ismeretesek. Az ásó-L. hegyes v^, sima

Hétmt Aiiyy Ltitftona. XT:. \<:il.

oldalú vas-L , mellyel a föld levágását ós továb-

bítását akarják végezni, de jobb földmunkát le-

het végezni külön a rendes ásóval és a rendes
lapáttal. Vizikerekeknél az ütköz lapokat szin-

tén L.-nak nevezik. — Evez-L., 1. E'xzö.
Lapátfog, a kérdzk és néhány más állatfa

széles, ásó-, illetve lapátalaká elüls metszfoga.
A marhák (borjuk) életkorának megjelölésére is

használják e szót : egylapátos, kétlapátos stb.

Lapitiülfi katya (Otoajon, áiiat), a Kutya-félék
családjának egyik nome. Egy faja ismeretes. A
L. (0. megalot'is Üesm ) rókához hasonlít, azon-
ban arcorra igen rövid és hegyes, füle sokkal
hosszabb ós farka bozontosabb. Törzse 60 cul,

farka 30 cm. hosszú, magassága 35 cm. Alap-

színe szürkésfakósái^a, hasán világosabb ; háta
és fülcsücsa fekete. Dél- és Kelet-Afrikában ho-

nos. Apróbb állatokkal, állati hulladékokkal éa
vándorsáskákkal táplálkozik.

Lapátjog (ném. ScliaufelscUagsreclU), a német
jogban szolgalom, melynél fogva vízimalomnak
vagy más vízmnek tulajdonosa a viz medrének
tisztítása céljából a víz által átszelt idegen terü-

letre léphet s a meder tísztítá.sa céljából kiemelt
anyagokat, homokot, iszapot a partra dobhatja.

Lapátlábú csigák (Heteropoda, áiiat}, a Csi-

gák (1. 0.) egyik rendje. Jellemz e rendre a potó-

gikus életmód, meljTiek következtében az idetar-

tozó fajok teste kocsonyás, üvegszerüen átlátszó.

Egyeseknek van héjuk, mások csupaszok. Fejük
és talpuk a zsigerzacskóhoz képest feltnen
nagy. MegnjTilt fejük lófejhez hasonlít. Talpuk
két részre tagolódott, nevezetesen pro- és metapo-
diumra. A metapodium a törzsnek farkszer füg-

gelékét alkotja, a propodium pedig a törzsre füg-
glegesen álló, mozgékony lemez, mely hul-

lámzó mozgásával az állat helyváltoztatásá-

nál szerepel. A propodiumon bizonyos fajok hím-
jeinél szívókoron" '- ^"•. Egyébként szerveze-

tük az Klülkop. 1

•

;.ival (Prosobranchiata)
f..2-v,.-/ii- moj. V.I.: Kizárólag tengerben
t ik. Mindnyájan falánk, rabló állatok.

.M.. ^^,. .j él faj ismeretes. Közönségesebb fa-

jok : Carinaria medUerranea Pér. et Les., JPlero-

trachea coronata Fvisk., Atlanta Peronii l/os.

stb. Mind a három faj a Földközi-tengerben él.

Lapátos, a jávorszarvas és a dámvad vadá-
szati neve, mert negyedikéletévüktl szarvukon ki-

fejldik a háromv^ ágból, a koronából a lapát
Lai>átos bor (ném. SchaufeUcein), így nevezik

a Rajna mentén azt a bort, melynek mas^játerje-
dés eltt pár óráig lapátokkal keverget hogy
a levegvel elegyedvén, erélyesebben ioteljaa
erjedésnek.

Lapaoze («itad: lapói). Henry, tulajdonkép

:

Charles' Lapau.<!e, francia mvészettörtéaésx és

njságíró, szül. Montaubanban 1867. Nevexetesobb
mvei : Procésverbanx de la Commnne gén&rale
das Árts (Paris 1903) : Les Dessins de J. A. D.
Ingres da Musée de Montanban (Paris 1901);
Les Pastels de M.-A. De la Tonr, aa Mosée de
Salnt-Qnentin (Paris 1899) ; Le Palais dee Beaax-
Arts de la Ville de Paris (u. o. 1910) ; Ingres, sa
vie et son oeuvre (u. o. 191 1) stb.

La Pas (spany. a. m. a béke), 1. L., departement o

Bolíviában, területe 1.39,278 km«, (i9io) 516,914
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lak., fehérek, mulattok és aymara-indlánusok.

A fensíkon elterül L. a Kordillerák (Sorata

6550 m. és Illimeni 6410 m.) hegyeit, valamint

a Titicaca-tavát is magában foglalja. K.-i része

vízben szegény, a Ny.-i gazdag. Állattenyésztés

és nemesfémbányászás. Fvárosa L. deAyacucho,
egyúttal Bolívia köztársaság fvárosa, a Rio L.

mély völgyében 3648 m. magasságban, (1911)

94,568 lak., márvány székesegyházzal, egyetem-

mel; püspöki székhely. — 2. L., departemento
Hondurasban, kb. 20,000 lak., L. fvárossal. —
3. L., departemento Salvadorban, a Csendes-

óceán mellett, kb. 35,000 lak. Fvárosa Zacate-

coliica. — 4. L., Baja-Califomia mexikói ter-

ritórium székhelye, 5046 lak., jó kikötvel és

gyöngyhalászattal. 1535-beíi Cortez itt kötött ki.

Lápéget gazdaság, 1. Éget gazdaság.
Lapérouse (ejtsd: laperúz), Jean Fravgois de

Galau2), gróf, francia tengerész, szül. (iuóban

(Tarn) 1741 aug. 22., megh. 1788. XVI. Lajos

megbízásából 1785. két hajóval földlcörüli útra

indult, 1787. elérte Manilát, tovább haladva fon-

tos fölfedezéseket tett Japán, Korea és Kam-
csatka körül. Utolsó levele Sydneybl kelt

1788 febr. 7., azóta nyoma veszett. 1827. és

1828-ban Dillon és Dumont d'Urville kimutat-

ták, hogy hajótörést szenvedett Vanikoro sziget-

nél. Utazását Milet de Mureaut írta le : Voyago
autour du monde 1785—1788 (1797, 4 köt. és

térkép). Magyarul : L. utazásának veleje (Utazá-

sok tárháza, III. köt.). L. expedíciójának marad-
ványait 1918. megtalálták Vanikoro szigetén.

Lapérouse-szoros, Szakhalin és Jesszo szige-

tek közt az Ohocki- és a Japáni-tengert köti

össze, 1787 aug. 9. Lapérouse (1. 0.) fedezte fel.

Lapethos, ókori város Cyprus É.-i tenger-

partján.

Lapeyrouse (eitAd : laperúz), Philippe Picot de,

francia természetbúvár, szül. Toulonban 1744 okt.

20., megh. u. 0. 1818 okt. 18. A természetrajz
tanára volt ; mimkái közül fontosabbak : Mono-
graphie des Saxifrages (1810) ; Hist. abrégée des
plantes des Pyrén. (toulon 1813, pótlék 1818).

Lápíöld, 1. Földek.
Lápfürd. A láp ásványvíztl átitatott finom

növényi részek (gyökerek) elkorhadása útján ke-
letkezik. Alkotórészei : humu.szanyagok, szerves
savak, apró növényi- és csigatörmolékek ; emellett
alkaliszulfátokat és karbonátokat, vasgál icot,

ként vagy szulfidokat is tartalmazhat, ósszel ás-

sák, fedett helyen kifagyasztják, többször meg-
forgatva a levegn érlelik, aztán finomra rölve
használják, legalább 100 kg.-ot véve egy füi*dre.

A lúpsó helytelen elnevezés, mert ez rendesen
növényi részeket, humuszanyagokat már nem is

tartalmfizó, iszappal keveredett igen ers sóoldat
vagy épen só, amibl csak 2-10 kg.-ot szoktak
venni egy fürdre : ezek tehát sósfürdk.
A láp (és Iszap) hig pép alakjában fürd, srii

pép alakjában borogatás céljára szolgál. Mivel
ro8.sz hvezet, igen la.ssan hül ki, a testet hosz-
szan teszi ki a kívánt hüfok hatásának, ami
élénk börpirossAgban s a felszívódásokat elö-

segitö bövérségben (a mélyben is) fog nyilvá-
nulni. A h ezen brizgató hatásiU a láp só- és
savtartalma, kénegei és szilárd részecskéi még

fokozzák. Az iszapokban még rendesen radio-

aktív anyagok is vannak ; eddig azt hitték, leg-

több a battagliai fangóban, de a mi kolojyi flnom
iszapunk 40-szer radioaktívabb, st jelentékeny
rádiumot tartalmaz. L.-t csak ott lehet igazit
kapni, ahol láp található (100—150 kg.-ot egy
fürdre). Láp van hazánkban : Alsótátrafüreden,
Borszéken, Buzláson, Daruvárott, Lnblón, Ra-
jeczen és Tárcsán ; lápsóink Báznán (jódos), Vá-
sártelkon (vasas). Iszapunk van : Pöstyénben^
Trencséntepiiczen, a Lukács- és Császárfürdk-
ben, Hévizén, Ruszandán.
Laphegy, kisk. Szatmár vmegye erdödi j.-ban,

(1910) 415 oláh lak., u. p. Nagyszokond, u. t. Kö-
zóphomoród.
Lápi bot, a csikasz által használt villásvégü

bot, amelyikkel a lápot vizsgálja, hogy biztosan
léphessen.

Lapicka, a halhorog fels lapított vége, amely-
nél fogva azt a patonyhoz kötik.

Lapickásfü (növ.) a. m. Lunaria hiennis (I. Lu-
naria).

Lapidáris (lat.) írás, római írásmód, mely ki-

zárólag unciális (nagy) betkbl áll ; csak emlék-
kövekre (lapides) vésve fordul el és a római fel-

iratokon lov írást utánozza. Innen: L. stílus a
régieknél, különösen a római feliratoknál szokásos
mondatokat utánzó írásmód, továbbá átvitten

rövid, vels kifejezés mondatszerkezet.
liapidatio (lat), megkövezés, az ókori nép-

ítélet eljárása.

Lapidot-Swarth, íZeteíe, holland költn, szül.

Amsterdamban 1859 okt. 25. Els verseit francia
nyelven Irta: Flem-s de reve (1879): Les Prin-

tanieres (1882). A 90-es évektl fogva azonban
holland nyelven jelentek meg müvei : Poezie
(Amsterdam 1892) ; Verzeu (n. 0. 1893) és Ge-
dichten (u. 0. 1902) ; Octoberlover (Októberi lomb)
(u. 0. 1908). L. mesterileg uralkodik a nyelven,

mint ez különösen szonettjeiben, melyek forma-
készsége meglep, nyilvánul meg.

liapilli (lat.), a vulkáni kitörés alkalmával a
kráterbl kihányt apró, mogyoró- v. diónagj'silgú

kdarabok. Rapilli-ixék is mondják, nápolyi táj-

szólás szerint. L. Vulltánossán.

liSipln (franc, €(}tsd: lapen), 1. Xt/ulak.

Lapincs (Lafnüz), a Rába baloldali mellék-

folyója. Ered Stájerország K.-i határán, Lapincs-

Újtelep és Dobrafalva közt ; 55 km. hosszúság-

ban ez Magyarország határa, Szentgotthárdnál

torkollik. Hossza kb. 90 km.
Lapincsolaszi (azeltt : Olaszfalu), kisk. Vas

vm. szentgotthárdi j.-ban, (1910) 730 német lak.,

u. p. Nagyfáivá, u. t. Szentgotthárd.

LapincBixjtelek, kisk. Vas vm. felsri j.-ban,

( tiuo) 60 1 német és cigány lak., u. p. és u. t. Pinkaf.
Lapiiísky Teofü, 1848—49-iki honvédszáza-

dos, gnllciai származású, a bécsi Theresianum
növendéke volt. A császári hadseregben tüzér,

majd dragonyos tiszt volt. A magj^ar honvéd-
ségbe lépve Nagy-Sándor József hadtestében har-

colt mint ütogparancsnok. A világosi fegyver-

letétel után Komáromba jutott s ennek kapitulá-

ciója után Hamburgban t<?lepedett le egy idóre.

Itt írta meg 1850. : Der Feldzug der ungarisohen
Hauptarmee im Jahro 18-t9 q. müvét, melynek
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eg)'oldalú felfogását Nedbal honvédezredes nyom-
ban visszantasította (Kritische Bemerknngen,
Hamhiirg 1850). A keleti háború kitörésekor L.

Kcnsíantinápolyba ment, törökké lett s Tefik bej

ni'vcn a cserkeszek élén harcolt két éven át az
or'szok ellen. Itteni élményeit is megírta: Die
Bergvölker des Kaukasus und ihr Preiheitskampf
irogen die Russen címen. 1863-ban részt vett a
loniryel foIko!ó>ben, azntán Parisba menekült s

itt fit ha!;i!,u-'.

Lápi póc < Umbra canina Marsigli, iiutt, I. Pc-
hclah:

^ni^ íiftt.) a. m. kö. L. otöantí^, peperln ; L.
/ \ bezoárkö ; L. cálaminaris, clnkkar-

1 Tj. cancrontm, ú. n. rákszem ; L.
irgorum), rúdalakú káliumiiid-

1 aratásra használt, elavult orvos-

szer ; L. dxvinus ^u ophttUmicus, szentkö, szem-
kö (cuprum alominatam), résgállc, timsó és kevés
kámfor keveréke^ a szemészetben volt basznála-

toí! ; /,. haematitis, rostos vörös vask ; L. infer-

pokolkö, ezttstnltirát v. salétromsavas ezüst,

. fekélyek edzésére használják; L. infem.
n't/jius!. salétrommal összeolvasztott pokolkö;

L. mitiíjat'ts, salétromsavas ezüst és salétrom
keverékélxM készül, a szemészetben használatos

;

L. nephriti'cu.'i, nefrit; L. phüosophiais (philo-
' fum), bölcsek köve; jj. pumicis, habkó v.

ikó; L. solaris, bolognai vllágítókö, 1. Bá-
I ' uin szulfidjai ; L. specvlaris, máriaüveg, gipsz.

I^pts crnclfer (lat.) v. keresztkö, 1. Anda-
luzit és S'taurolit.

I^apiN lazult (i8v.), 1. Lazurit.
I^api«4 mutabilia, drágak, a. m. hidrofán-

pril.

Lapispatak, kisk. Sáros vm. lemesi j.-ban,

(1910) 606 tót és magyar lak., n. p. és a. t. Lemes.
Ljipls refasii (lat), l. Menedékszirt.
Lapistyán, a szivárványos ökle^i2Ao(2«t»ama-

rus Blooh.) népies neve. L. Ökle.

Lápisz (lapis, lat.) a. m. kö. Az orvosok ma
rendszerint aL. infenmlist értik alatta, 1. Lapis.
Lápi saén, a barnaszénnek egyik neme, mely

^mocsaras és lápos helyeken élö növényekbl ke-

9tt és vaskos, repedezett tömegekben for-

L

L&pisznyomáa, L SgwetnyonUatás.
Lapithák, ThnoDiAlIn hegyei közé képzelt nép
görög mondában. Királyuknak, Beirithoosnak
o.) Hippodameiával való lakodalmán a L. és a

[entanrosok között véres Ütközet támad, mely-
ben a L. gyznek.
Lapka. A fémbl, melyet pénzzé kell kiverni,

rudakat öntenek, ezeket a pénz kell vastagságára
kihengerlik, azután kivágják bellük a pénz nagy-
ágának megfelel kis korongokat, a L.-kat
Lápkivonat, a lápffLrd (1. o.) pótlására szánt

f^nlytkony tózegkivonat, melybl 1—2 liter a
filnlM vizéhez öntend. Némi brizgató és cserz
hatáson kívül nincsen más hátán éa nem pótolja
a lápfürdöt.

Lápkút, ingó lápon mutatkozó kis tükrök,
amelyekbe a csíkkasokat álUtják, hogy a levegre
fölszálló csíkok ezekben megfogózzanak.
Laplace (ojtsd: -piiM), 1. Oyrille Pierre Théo-

hre, francia tengeri utazó, sÍAl. az Atlanti-óceá-

non 1793 nov. 7., megh. Brestben 1875 jan. 24.

Kétszer (1830-32 és 1837-40) körülhajózta a
földet ; 1857. bresti tengerészprefektus lett. Út-

leírásai: Voyage autour du monde (Paris 1839,
5 köt.); Campagne de circumnavigation de la

ftégate r.\rtémlse (1845—48., 6 köt).

2. L., Pierre Simon, marquis de, francia ma-
tematikus és csillagász, szül. Beaumont en Auge-
ban 1749 márc. 28-án, meghalt Parisban 1827
márc. 5. Szülövárasában a katonai iskolán a ma-
tematika tanára, majd Parisban a tüzérségi tan-

folyam examinátora lett. 1773-ban az akailémia
tagjává választották. A francia forradalom els
idejében a Commission des poids et mésures tagja
és az École normálé tanára volt ; a konzulátus
alatt 1799. belügyminiszter, azután a tanács tagja

és kancellárja lett ; 1803. tisztán tudományos te-

vékenységéhez tért vissza. Napóleon gróffá,

XVni. Lajos pairréés marquis-vá nevezte ki.

Müveinek teljes kiadását halála után közköltsé-

gen indították meg (Paris 1843—48, 7 köt.). L.

Newton halála óta az asztronómia legkiválóbb
szelleme és legtermékenyebb irója és Mécanique
céleste cím nagy müve (Paris 1799, 1. II. köt,
1804. III. IV. köt., 1825. V. köt., új kiadás Paris

1878—82) foljiatása és mélyítése Newton mvé-
nek. L. ezen munkája bátran nevezhet a modem
asztronómia leggazdagabb forrásának. Fmvé-
nek kitünö, teljesen matematika nélkül magya-
rázó nép.szerü kivonata az Exposition du systéme
du monde (Paris 1796, 2 köt.), mely 17%—1835.

6 kiadást ért s egyebek között L. híres kozmo-
góniáját is tartalmazza. Nem csillagászati mvei
közül fontosak: Théorie analytiquc des proba-

bUités (Paris 1812, 3. kiad. 1820) és Essai phi-

losophique sur les probabilités (1814, 6. kiadás

1840), melyek a valószínségi számításra vonat-
kozó kutatásait tartalmazzák, s egynéhány, a ké-
miára és htanra vonatkozó értekezése, összes
müvei 1878 óta a párisi akadémia új kiadásában
jelentek meg.

Laplace-íéle elmélet, I. Kozmogónia.
Láplány (növ.), 1. Tözegrozmariny.
La Plata. 1. Rio de L., Dél-Amerikának az

Amazonas után nagyságra második folyamtor-
kolata, ebbe ömlik a Plaranával (1. o.) egye.-Jült

Paraguay (1. o.) és az Uruguay (1. o.). Ez a föld

legszélesebb tölcsértorkolata, Buenos-A^Tesnél 40
km., Montevideo és Punta de las Piedras közt 105
km. széles és végül 220 km.-re tágul ki. A tor-

kolat tulajdonképen sülyedt medence, benne csak
Montevideo és Buenos-Ayres kikötje a használ-

ható, a Paraguay-Quacu torkolati ága hajózhat4'>,

ezt a Martin-Garcia argentínai sziget védi. A
brazíliai magasföld D.-i részének csaJaiem min-
den vize ebbe ömlik, vízkömyéke kb. 3.104,000
km*, hajózható folyóinak hosszúsága mlnt^y
30,000 km. Politikai tekintetben Bolívia és Bra-
zília egy része, Uruguay, Paraguay és Argentína
terül el a L. vlzvidékén, ez utóbbi hármat ezért

L.-államoknak is nevezik. A L. felfedezje Jüan
Diaz de Solis 1515. ; 1853. az angol Davy, 1853—
186-ig az amerikai Page kutatta át részleteseb-

ben. L. még Nemzetkösi folyók.

2. L., Buenos-Ayres úgentínai tartomány /ö-

városa (Buenos-Ayrestöl 56 km.-njrire) a Santiago

S2«
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mellett, Ensenada kikötvel és Tolosa külváros-

sal, (1910) 100,608 lak. ; számos szép középülete

van. tíelsö kikötöterülete 800 hoktárayi és csa-

torna köti össze a Parana- torkolattal. L.-t 1882.

törvénnyel alapították.

La Plata-államok, 1. La Háta, 1.

Lápleletek. Európa ÉNy.-i részeiben, különö-

sen a dániai,schleswigi és holsteini tzegmocsaras
vidékeken elforduló skori leletek a kökortól

kezdve a Vikingek idejéig, melyek részben elrej-

tett, részben fogadalmi (isteneknek fölajánlt) tár-

gyakból áUnak. Régészeti fontosságuk nemcsak
abban áll, hogy bizonyítékot szolgáltatnak a kü-

lönböz korbeli leletek egymás utáni sorrendjének

megállapítására, hanem abban is, hogy a rom-
landóbb tárgyakat is, mint pl. elsülyedt csónako-

kat, ruhanemeket stb. megrizték.
Lápmarha a. m. lapálymarha (1. o.).

Lápmetszö, fólholdalakú, nyélre ersített vágó
szerszám, amelynek segítségével a csíkász láp-

kutakat vág.

Lapo, másik neve Arnolfo di Cambio (1. o.)

olasz építósznek.

Lapoc (spatula), a szájüreg- és garatvizsgá-

latoknál a nyelv leszorítására használt eszköz,

mely igen különböz alakú, az egyik végén min-

dig laposan kiszélesed.

Lapocka (scapula), a vállöv hátulsó nagyobb
felét alkotó, az emberen széles, lapos csont. Vele

alkot izületet a felkarcsont.

Lapocka-nyelvcsonti izom (m. omohyoideus)
a felületes nyakizmokhoz tartozik.

Lapockatánc, népies tréfás tánc ; az Alföldön

és a Dunántíil lejtették a múlt század elején. Le-

hetséges, hogy nem is magyar eredet tánc, ha-

nem Ausztriából került a nyugat-határszéli me-
gyékbe.

Lapolás, az ácsmunkában a fakötések oly

neme, amelynél az összekapcsolt két-két gerenda
mindegyikét vastagságának felényire vágják ki

V. pedig olyformán, hogy a kivágott vastagságok
összege megegyezik egy gerendavastagsággal.

Az egymásba lapolt gerendák ezek szerint egy
síkban feküsznek. A L. lehet egyszer, lépcss,

fecskefarkalakú, ferde v. horoglapolás. Utóbbit

egyszersmind francia kötésnek vagy rovásos
sarok-átlapolásnak is nevezik. Ersen igénybe
vett faalkotórészeknél célszer a sarok-átlapolás,

amelynél a farostok csak hosszukban láthatók.

Laponya, a szivárványos ökle (Ehodeus ama-
rus Bloch.) népies neve. L. Ökle.

La Porté, Indiana északamorikai állam L.

countyjának fvárosa, termékeny vidéken, (1910)

10,.525 lak., mezgazdasági iparral.

Liaportea Gaud. (növ.), az Urticaceae (Csalán-

félék) család gónusza; 25 faja néhány észak-

amerikai kivételével a forró övön van elterjedve.

Emezek közül a L. canademls L. 1 m. magas,
ével növény, mely fonásra alkalmas rostokat

szolgáltat. Több faj égeten csíps, mmt a csalán

;

trópusi vidékeken bénulást gyógyítanak velük,

ilyen a L. decumnna (Rumph.) Wedd, moly hazá-
jában (Molukkiszigetek) egyúttal kerti növény is.

Lapos, kisk. Sáros várm. girálti j.-ban, (loio)

427 tót lak., u. p. Magyarkaproncza, u. t. Magyar-
raszlavicza.

Lápos, 1. folyó, a Szamos baloldali mellékvize,

ered Szolnok-Doboka vmegye B.-i határán, fél-

körívben É. felé kanyarodik a kezdetben D.-i futá-

sából. Aranyosmeznél torkollik. Hossza mintegy
115 km., jobbról a Kapnikot s a Fernezelyt veszi

föl. — 2. L., 1. Lápos-hegység.
Láposbánya, kisk. Szatmár vm. nagybányai

j.-ban, (1910) 1355 oláh és magyar lak. ; u. p. Misz-

tótfalu, u. t. Busáng-Misztótfalu. L. vidékén bá-

nyásznak ezüstöt, aranyat és ólmot. Van itt

m. kir. kohóm. A kincstári bányák a femezelyi
bányákkal közös kezelés alatt áUanak (l. Als-
fernezely).

Láposdebrek, kisk. Szolnok-Doboka vm. ma-
gyarláposi j.-ban, (1910) 548 oláh lak. ; u. p. és

u. t. Magyarlápos.
Lapos domborm, l. Bas-relief.

Laposfejek, indiánus törzsek, 1. FkUhead.
Laposfejség (gör. platykeplialia, tapinoke-

pJuilia), keletkezhetik a kbponyavarratok rend-

ellenes korai összeforradásakor vagy pedig mes-
terséges koponyatorzítás (1. 0.) következtében,

ami egyes amerikai indiánus törzseknél van szo-

kásban (laposfejü indiánusok).

Laposférgek (Platyhelminihes v. Platodes.
állat), a Férgek állatkörének legalsóbb osztálya,

amelybe leggyakrabban Izeletlen, ersen lapított

test állatok tartoznak s ezek v. szabadon élnek,

V. pedig élsködnek. A szabadon élk testét ílnom
csillangók fedik, míg ellenben az élsködkét vé-

konyabb V. vastagabb, majd sima, majd seulp-

turás cuticula takarja s a csillangókat csupán
egyik-másik szabadon él lárvaalakon találjak

meg. Nagy részüknek egyénei egyenkint élnek,

míg másoké állatláncolatot alkotnak (Cestoda).

Idegrendszerük mindig igen egyszer és közép-

pontját a garat fölött fekv két dúc, a garatfeletti

dúc alkotja, amelybl aztán több ideg ered. A küls
érzékszervek közül a szemek rendesen egyszer
lencsével biró festékfoltok, amelyek azonban a
kifejlett élsködknél hiányzanak. Az izomrend-
szer brizomtömlöt alkot. A bélcsatorna néha meg-
lehetsen fejlett (Turbellaria, Nemertini), máskor
többé-kevésbbó csenevész (Trematoda), v. pedig

egészen hiányzik (Cestoda).Vérkeringési és lélegz
szerveket csupán a Nemertináknál ismerünk. Víz-

edényrendszerük két vízedénytörzsbl áll. ame-
lyek a test két oldalán v. egyenesen, v. hurkoltán

futnak le s a test hátulsó végén egy v. két lükte-

töhólyagba s innen a szabadba nyílnak. Majdnem
valamennyien himnsek és ivarszerveik megle-

hets bonyolódott szerkezetek. Fejldésük a leg-

több esetbon feltn nemzedékváltozással tör-

ténik. Négy rendbe osztatnak: 1. ÍZ^/rtí'í/ana (ör-

vényférgek), 2. Nemertini (zsinórférgek), 3. Tre-

matoda (szívóférgek), 4. Cestoda (galandférgek).

Laposhal (Hippoglosms, -"inati, a Félszegúszók
családjába tartozó halnem. Két faja ismeretes az

Atlanti-ooeán É.-i részébl és mellóktengereibl.
Az óriási L. (H. vidgaris Flem.) 1-5—2 m. hosszú

és súlya a 100, st 200 kg--ot is eléri. Háta barna,

hasa tiszta fehér. Az Északi Jeges-tengerben ós

Európa É.-i partjain honos. Húsa ízletes.

Lápos -hegység, a Vihorlát-Gutin eruptivus

vonulatnak legdélibb tagja a Cziblessel együtt,

Máramaros és Szolnok-Doboka vmegyék határán.
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Legmagasabb csúcsa a Frbclop (1336 m.), L).-i ol-

daláról a Lápos és mellékvizei fakadnak. Lápoe
«'s liáposbánya vidékén a hegységben bányák
vannak.
Láposhidegkút (azeltt : Hidegkút), kisközség

S/atmúr vm. nagybányai j.-ban, (i9io) 838 oláh

lak. : u. p. és u. t. Nagybánya.
Laposlángzó, 1. Petróleumlámpák.
Lapos medúzák (áltat), ]. Leptomedúzák.
Lapos menta. i^t7í.9 Míento, ftiUrsawim^n írt (nöT.).

ACkry.s'aittkemum balsamitah. nev, balzsamos

illatú fészkos növény. Keletrl származik, Eurú-

pában. haziinkban i.s közönséges parasztvirág.
,-.'- .,<../. >i virágzik. Hosszúkás, széles levelét a

mba viszi vagj' imádságos könyvében
;.. _ :ja s idnként szagolgatja. Csíps keser
izú. gurescsillapitóul házi orvosság.

Laposorrúság, 1. IHídyrrhinia.
Lapos öltés, 1. Uimzéz.
Lapos pata, melynek fala a talppal hegyes

szöget formai.

Lápospataka, kisk. Szolnok-Doboka vm. ma-
^yarlápo6Í j.-ban, (i9io) 676 oláh lak. ; o. p. Rohi,

u. t Magyarlápos.
LapoBtetü, fantet (Phthijrius piibis L.), a

FélfedelesszárujTiak rendjébe, az állati tetvek

csoportjába és a Pedlculidák családjába tartozó

rovarfaj. Az emberi bór bármely szrös helyén
— kivévén a fejt — elfordulhat, de örömest
tartózkodik a fandomb (regio ingninalis) szröze-
tén ós ha nagyon elszaporodik, akkor elterjedhet

a végtagokra, hónaljra, mellre, st gyakran a sza-

kállon é& a szemöldökön is található. Szürkés-
sárga, szürkésfehér szín. Kisebb, de szélesebb,

mint a fej- vagy ruhatetü. A hím 08— l'O mm.
hosszú és 05—06 mm. széles, mig a nstény na-

gyobb, 112 mm. Tojása elliptikus alakú, 8—0-9
mm. hosszú ésO'é— O^ó mm. széles. Teste lapos és

széles, feje széles, szipókája rövid, elször vég-

tagjaival gödröt készít a brben s úgy helyezi oda
fejét. Igen szapora állat. Nem átalakuló. A kicsi-

nyek háromszor vedlenek. Kifejldésükre 14 nap
szükséges. Orvosi szerül a higanykenóccsel (hu-

szárzsir), l«/o szublimá^oldattal, pembalzsammal,
petróleummal stb.-vel való többszöri bedörzsölés

ajánlható. Ijeggyorsabban pusztítja el a L.-ket a
kénéter (aether sulfuricus), mely fájdalmas éget
érzést okoz ugyan, de egj'szeri bekenésre használ.

Laposvas, vasszerkezeti elem, melynek ke-

resztmetszete hosszúkás négyszög. Szokásos vas-

tagsága 6—25 nun. Ha keskeny (50—160 mm.),
akkor szalagvas a neve, ha szélesebb, akkor lemez,
V. vaslemez.
Lapos zaüxör, 1. 2^nór,
Lapoage (^ttwi: isp&2s), Georges Vacher de,

francia antropológus, szül. 1854 dec. 12. Neuville
de Poitüu-ban. 1886—93-ig a montpeliier-i s

1893—1900-ig a párisi egyetem, 1900 óta a poi-

tiers-i egyetem könyvtárosa volt. 1886— 93-ig
eladásokat is tartott az egyetemen az antropo-
lógiából s flega szociál-antropológiából. Francia-

országban a megalapítója a társadalmi ember-
tannak (anthropologia sociologiea), melyet újab-

ban Németországban oly nagy mértékben mvel-
nek. Fbb mvei : Essai historique sur le conseil

privé ou conseil des parties (Paris 1878) ; Études

sur la nature et sur l'évolution historiquo du droit

de sucoossion (1885) ; L'anthropologie et la sci-

ence politique (1887) ; Les sélections sodales(1896);

The fundamental laws of anthroposociology (Chi-

cazo 1897) ; L'Aryen, son rölo social (Parte 1899)

;

Die Entartung etc. (1906).

Lapovd, adók. Vercze vm. diakovári j.-ban,

(1910) 554 horvát és német lak. ; u. p. és u. t.

Diakovár.
Lapozás, l. Oltás.

Lapozó kaptár, l. Kaptár.
Lapr, a ctistos (1. o.) neve a nyomdászatban.
Lapp, nép, l. Lappok.
Lappá (Kung-pak), kiköt Kuang-tung kinai

tartományban, a Kanton-folyó partján, 1887 óta

az idoírenek számara Ls nyitva van.

Liappa Jtiss. (nöT.), 1. Bojtorján.
Lappália (német-latin) a. m. haszontalanság,

értéktelen kicsiség.

Lappangás! id v. inkubációs id, a fertz
betegségek azon szaka (inkubációs stádium), amely
a fertzés és a fertz betegség kitörése között

eltelik. 1. Fertz betegtégek.

Lappangó élet (anabiosis), több gerinctelen

állatnak az a tulajdonsága, hogy kedveztlen vi-

szonyok közt (pl. a víz ^száradásakor vagy be-

fagyásakor stb.) rövidebb-hosszabb idre életmfli-

ködéseiket ideiglenesen beszüntetik s tetszhalál-

szer állapotba merülnek s ha a viszonyok ked-

vezre fordulnak, la.«sanként ismét felélednek s

az életet ott folytatják, ahol azeltt elhagyták.

A L. nemcsak a kifejldött állatoknál, hanem
fleg petéiknél gyakori; azonfelül a növénji
magvaknál is elfordul. Az állatok sorában kü-
lönösen az ázalékállatok (Infusoria), a kerekes-

férgek (Rotatoria), a fonálférgek (Nematoda, pl.

Tyíenchus scandeus Schn., melyet Barkemek a
beszáradás után 27 év múlva sikerült életre kel-

teni), a medveállatkák (Tardigrada, pl. Macro-
hiotus Hufelandi Schultze), egyes puhatestek
(MoUusca, pl. Hdix maculosa L.), alsóbbrendA
növények (mohok, zuzmók, egyes moszatok, pL
Nostoc, gombák pl. Tremella) és a magasabb-
rend növények magvai tnnek ki a L. tulajdon-

ságával. A L. tulajdonképpen alkalmazkodás a
hideghez és szárazsághoz. A L.-nél csak az aktív

élet szünetel s nem az élet maga, mit az is iga-

zol, hogy pl. a hideg hatására tetszbalottszeri

állapotba merül állatok egy bizonyos hidegségi

fokon túl már kedvez körülmények közé hozva
sem élednek fel.

Lappangó rjáratok, így nevezték a múlt szá-

zad els felében (1849-ig) az ellenségnek felkere-

sésére és a terep átkutatására kiküldött rjára-
tokat; jelenleg hírszerz járröknek nevezik.

Lappantyú a. m.kecskef'ej,l. Kecskefej-fd&i,
Lappantyúiélék (üut), 1. Kecskefejö-félék.

Lapparent lejad: lapparaHi, Albert de, francia

geológus, szül. Bourgesban 1839 dec 30., megh.
Parisban 1908 máj. 5. Bányamérnöknek készüh
s 1863-ban Déltirol geológiai fölvételében részt

véve, 186-ben Franciaország geológiai térképé-

nek készítésével bízták meg. A francia tudomá-
nyos akadémia 1897. Desclozieaux helyére tag-

jául választotta. Fmve : Traíté de Géologie «.

öt kiadást ért meg, utolsó kiadása 1906. Páns-
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ban jelent meg és több mint 2000 oldalon 880 áb-

rával a geológia minden kérdését kimeríten tár-

gyalja. Másik nagy munkája : a Lopons de Géo-

graphie physique elmen a fizikai földrajz legki-

merítöbb tárgyalása. Ót tartják a geológusok a

legtermékenyebb sztratigráfusnak, akinek biztos

tudását költói stílus aranyozza meg. Életrajzát a

Földtani Közlöny 1908. évi 38. kötetének 690.

oldalán Pa^y? Károly ismertette.

Lápperzselés v. tzcjperzselés, 1. LáptelkesíUs.

Li'appétit vient en mangeant (franc,

ejtsd: lapetí vien tan manzsan) a. m. az étvágy evés

közben támad. Rabelais Gargantuájában fordul

elö s azt jelenti, hogy az emberi vágyak a siker

arányában növekednek.
I^appets (ang., eíjtsd: leppetsz), legfinomabb pa-

mutfonalból készült likacsos mintás szövet.

Lappföld (Lappmark), a benszülötteknél Same
cidiiam, Európa ÉNy.-i részében lappoktól lakott

vidék. Négy ország közt oszlik meg : Norvégiá-

ból magában foglalja Finnmarkent, Oroszország-

ból Kóla félszigetet, Finnországból Uleáborg kor-

mányzóság egy részét és Svédországból a kö-

vetkez járásokat : Asele-, Umeá-, Pitoá-, Luleá-

éá Torneá-Lappmarkot. Az egész teriilet 385,000

km^, lakúinak száma kb. 100,000 s ezek között

mintegy 34,000 a lapp eredetíi. A svéd L. erds,

zord, számos folyammedertöl átszelt magasföld,

melytl D.-re tavakkal és mocsarakkal fedett ter-

rasz s fenyvesekkel ós kitn legelkkel takart

tengermeUék terül el. A lakosság itt a legsrbb,
míg a hegyes vidékeken legtlebb nomadizáló

lappok bolyonganak. L. Lappok.
Lapp nyelv, a finn-ugor nyelvcsaládnak az a

tagja, melyet a Svédország, Norvégia, Finnország

s a Kóla félsziget legészakibb részein lakó lappok

(1. 0.) beszélnek. A L.-nek négy f nyelvjárása

van, ü. m. a svéd-lapp, a norvég-lapp, az Enare-

lapp (az enare-i kerületben) s a kola-lapp. A
L. egyes nyelvjárásairól nyelvtani vázlatokat

és szövegeket közöltek Nielsen, Wiklund, Lön-
rot, Getietz s nálunk Halász Ignác, ki három
ízben is tett tanulmányutat a lappoknál. V. ö.

Halász I., Svéd-lapp nyelvtan és olvasmányok
(Budapest 1881) ; u. a., Svéd-lapp nyelv (1885-95.
u. c); tov. Szinnyeí Magyar Nyelvhasonlltá-

sának bevezetését.

Lappok, a mongolság finn ágából való nép az

ú. n. Lappföld (1. o.) területén ; ennek mogfole-
löon norvég (mintegy 20,000), svéd (10,000) és

finn-orosz (iOOü fnyi tömegben) alattvalók. Ki-

sebb töredék van még Kóla félszigeten is. Ma-
gukat szabmeladasz-nak (mocsárlakók), nyelvüket
szabme-nak mondjak. Ma a L. általában keresz-

tények, még pedig a skandinávok evangélikusok,

az orosz .területen élk ortodoxok, az si sámán
valltlsnak alig maradt nyoma. Élotmó<ljuk, ruhá-

zatuk, termetük a sarköv világához módosult.

Földkunyhóik (káma, gamma) .szerény berendo-

zésüek, nyáron vászonsátrakban laknak. A hegy-
vidékiek rénszarvastenyésztök, az erdööv lakói

vadászatbúi é.s halászatitól élnek, a part\idékiek-

nek csekély földmívolésük is van. Fajrokonaik n

XVII. sz.-bnn bevándorlóit quan-ok, szuomik,
kik a skandináv hegyekben fleg állatte-

nyésztésbl élnek. Nyelvüket lásd La2)p nyelv.

Hazai tudósaink és utazóink közül fleg Sajno-
vics és Halász Ignác foglalkoztak bvebben a
L.-kal. Az idevágó munkáikon kívül v. ö.

Báthori F., Lappföld és népe (Budapest 1906);
Bán Aladár, A lappok mythosi emlékei (u. o.

1905) ; Passarge, Fahrten in Schweden u. Lapp-
land (Berlin 1897).

Ijappula (növ.), 1. Echinospermum.
Laprade (ejtsd : laprád), Victor de, francia író,

szül. Montbrisonban 1812 jan. 13., megh. Lyon-
ban 1883 dec. 13. Költészete, mely Lamartine
hatása alatt áll, elbb panteisztikus színezettel

birt, késbb határozottan keresztény irányt vett.

Fbb verskötetei : Odes et poémes (18i3) ; Poé-
mes évangéliques (1852); Idylles héroiques{1857);

Pernette (epikus költemény 1868) ; Poömes civi-

ques (szatírák, 1873). V. ö. E. Biré, V. de L. (Pa-

ris 1886) ; L. Roux, V. de L. (Lyon 1888) ; J. Sa-
geret. Les grands convertis (Paris 1906).

La propriété c'est le toI (franc, ejtsd: u
proprieté szé lö voi)a. m. a tulajdon lopás; híres szocia-

lista tétel, melyet Proudhon (1. o.) állított föl.

Láprozmaring (növ.), 1. Tzegrozmaring.
l.apsi (lat.) a. m. elesettok ; azok a keresztények,

kik az üldözések korában a pogány erszaknak
engedve áldoztak az isteneknek. Az ily eleset-

teket az üldözés megsznte után több osztályba

sorozták ós különféleképen nevezték. Voltak
t. i., kik a kínzásoktól szabadulaudók, az istenek-

nek áldoztak (sacriflcati), mások, kik tiszteletükre

tömjént gyújtottak (thuriflcati) ; ismét mások, kik

pénzért bizonjitványt vettek, mintha áldoztak

volna, noha azt valóban nem tették (libellatici),

vagy nevüket egyszeren a császári parancsnak
engedelmeskedk hivatalos jegyzékébe íratták

(acta facientes) ; ismét mások, kik a szent edénye-

kot és könyveket a pogányoknak kiszolgáltatták

(traditores). Az elesettek visszavétele az egyházba
csak több évi vezeklés után történhetett, amit a
vértanuk közbenjárása v. valamely hitvallónak

bókojogyo (libollus pacis) megrövidíthetett. Emiatt
nagy viták folytak, kivált Szt. Ciprián, ki a szi-

gorúbb gyakorlat mellett volt és Felicissimus s

Novatus, valamint a novatianusok között. V. ö.

Ghahalier, Les L. dans l'Église d'Afrique (1904-).

Lapsinszky János, egyházi író, sziU. Tályán
1817 nov. 17., megh. Novajban 1891 dec. 31.

Pappá szentelték IS-í'á júl. 23. 1853-ban pólyi, ké-

sbb novaji plébános lett. A szabadságharc idején

tapintati)s fellépésével megmentette Jászalsó-

szentgyörgy városát az oroszok pusztításától. B
miatt háromszor haditörvényszék elé állít' )tták,

de ártívtlansága kiderülvén, felmentést nyert. Ön-
álló munkái : Az anyátlanok életJiarcai (Törté-

nelmi regény IV. Béla idejébl, i köt., Eger 18G2)

;

Mezei csillm (u. o. 1858); 2:^agu rózsás kert

(imakönyv, Budapest 1880). V. ö. Koncz A., Egri

egyhm. papok az irodahaii téren.

Láp-sók, l. Ásványvizek és Lápfürd.
LapuUH (lat.) a. m. esés, iiiba. L. caiami, toU-

hiba. L. linguae, nyelvbotlás. L. memóriáé, az

emlékeztehetség botlása.

Lapszám v. oldalszám. Könyvek, újságok stb.

oldalait a könyvnj'omtató meg szokta számozni.

Könyvek Rosszabb bevezetései fölé rendszerint ró-

mai számokat tesznek.
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Lapszámozó gép, készülék különösen üzleti

kiíMvvik la;'jiin;ik számozására. Nyéllel ellátott

*•- l.c/i hasz:ia!;:tra való g»»p ez, melyben festék-

pariKv .•> .-/aniukat tartalmazó karikák vannak
t; .

' !iuis által forgathatók. Minden karika

© :! talmazza a számokat s az egyeseket

n> 'i minden egyes, a tízeseket nyomó
i; a százasokat nyomó minden szá-

za - rdol eggyel magasabb számra,

de lehet úg>' is beigazítani, hogy két eg>-forma

számot nyomjon és csak azután forduljon egyet

a karika. L. még Számozó hészülék.

Lapsziszta-tó, kicsiny, nádassal födött tó a
Jr.iiinai iwljébea.

Lapezövet (nov.) v. egyrétü sejtlap, a szövetek-

nek egyrótíi alakja, amelynek sejtjei oszlás foly-

tán csupán hosszasagban és széleséében terjesz-

kednek, vastagságuk csupán csak egy sejtsornyl.

L. külöuúsen a moszatok körében van. A mohák
levf'le i.s L., kivéve a középémek megfelel részt

Lápszöv (növ), 1. Cladium.
Lapta a. m. labda (1. o.).

Laptár, az öregháió használatánál szükséges

Ja'* '' ': ' .'ül az, melyen a segédszemélyzet, a
V lek s a kifogott halak fölvételére szol-

cr... annak elhelyezve.

Laptáros, a halászbokomak az a tagja, aki

partra való halászáékor a parton marad, az egyik

apacsot (1. o.) a part közelében tartja, míg a
többi a ladikon beevez, a hálót kiveti, azzal kerit

8 végül a második apacsot a partra kihozza.

Láptolkedtós, a talajjavításnak egy neme,
1! >knál alkalmaznak. A lápok termé-

t-z iréteg terjedelme, összetétele és gaz-

da^.>aga szerint a L.-H' 1<^ módjai nyernek
alkalmazást, ú. m. a --lés. a fén- vagy
veenkultúrc -

'' ^"skidtúra. Mind-

ezeket a fiii ;:>olása elzi meg.
A -ites után a lapjKat iogelöbb réteknek

t^ k használják. Szántóföldi használatra

eloa;) a tzeget kell eltávolítani, ennek legprimi-

tívebb módja a tózeg felperzselése, mikor is a ter-
Ír*-* ' - >' feltörik s tavaszkor, miheljt kellen
i: !t, meggyújtják. Az ily mMon nyert

hai..u.'i.i. tatárkát, zabot, burgonyát termelnek
ö—6 éven keresztül, mire a kiélt lápot 20—30
«;.\ i ' 711 íviri iiH'viii- iiiiury aztán a lápperzselést

i; pperzselés tehát tulaj-

<i > és rablógazdaság,

! ya, hog\' a porzse-
!• aiyokat elárasztó,

ft'jto fiist t-mbcunek, állatnak s a növényzetnek
eirynrr.nt ártalmas. A Rimpau-féle töUéskuUú-
) cesítend területet nagy nyiltarkokkal
1 . s az áricokból kikerül földet 10 chl
va--t^ságban a telkesített területen elterítik : a
mvelés alkalmával a földréteget a tzeggel nem
keverik össze, mert ennek az a rendeltetése, hogy
a tzeget a gyors kiszáradástól megóvja. Fodé.-re

legjobbnak a homok bizonj-ult. A lecsapoló árko-

kat párhuzamosan 25 m. távolságnyiraássák s víz-

vezet csatornákkal kapcsolják össze * -
'

• — -ion

kt'lotkez 25 m. .<zéles és különböz -ú,

homokkal borított tólté.-vktól nyertet i. i.l^,.- > el-

nevezését. Az ilyen töltéseken a legtöbb kultúr-

növény sikerrel tenuclhet, különösen a repce, a

zab, az árpa, a burgonya, a répa, a káposzta, a bab

s a takarmányfUvek. Másrészt tekintetbe veend,
hogy a telkesltési költs^ is nagyon tekintélyes,

kat. holdanként liO—300 korona között váltako-

zik. L. még FénkuUura.
Laptolás, dunai hajósok azt a mveletet ne-

vezik így, midn a vontató v. partikötelet, melyet

nagy siilyánál fog\a csak nagy nehézségei húz-

hatnának be a hajóra, a part felli végén kezdve

a ladikba felszedik s úgy viszik a hajóra ; vagy
midn egy cölömp kötelét s ezen a cölömpöt tartó

horgonyt a vízbl csónakba emelik, a kötelet föl-

V. beszedik.

Laptoló háló, az öreghálóhoz hasonló, de annál

jóval rövidebb, legfeljebb 70 m. hosszú háló,

amellyel többnyire a folyó közepén halásznak.

Láptzeg, 1. Tzeq.
Lapu (nür.), néhol lapi, általában nagy és széles

levél ; pl. acsa-L., 1. Pdasites: édes-L., 1. Rumex;
szamár-L., 1. (hiopordon, Tussilago, Xanthium;
malac-L., véree-L., 1. Hypochaeris; úti-L„ L

Hantago.
La Paebla de la Reina de los Angelei, lásd

Los Angeles.

Lapujtö, ki.sk. Nógrád vm. füleki j.-ban, (i9io)

1395 magyar lak. : postahivatal, u. t. Salgótarján.

Környékén skori leleteket találtak.

Lapultság, 1. Földi ellipszoid.

Lapnpatak. kisk. Kolozs vm. hidalraási j.-ban,

(1910) 458 oláh lak. ; u. p. Magyarzsombor, u. t.

Egeres.

Lapordum, Bayonne francia város ókori neve.

Lapusnik (most Bégalaposnok) , kisk. Krassó-

Szöréuy vm. bégai j.-ban, (i9io) 548 oláh lak.

;

u. p. és u. t. Balincz. — L. még Kagylaposnok.
Lapusnyak, kisközség Hunyad vm. marosulyei

j.-ban, (1910) 639 oláh és magyar lak. ; u. p. és u. t.

Hunyaddobra.
Laqaea, narancsszín ázsiai karneol, melybl

gyöngyöket és golyókat csiszolnak.

Ijuqne barg^aaté (franc, ejtsd.- uk bOrgotdi,

kinai lakkmunktt lapos gyöngyház- és arany-da-

rabkákkal.

K.mqaeas (lat.), a kötéllel való kivégzés, m^-
fojtás a régi rómaiaknál.

Lar, 1. Lares.
Lar, Larisztán perzsa tartomány fvárosa, ku-

polás nagy bazárral ; sziklán épített citadellával

;

élénk dohanykereskedéssel ; kb. 7000 lak.

Lar (illat), a fehórkezü gibbon (Hylobates lar L.)

neve. L. Gibbon.
Lara (v. Ixirunda), a régi latin néphitben s

halál országának, a föld mélyének úrnje.

Lara, Venezuela állama Carabobo, Falcon, Los

Andes és Zamora közt, területe Í9.800km*, (i9M)

189,624 lak. D.-i részét hegyek borítják ; folyói

:

a Tocuyo és Yaracu a Karibi-tengerbe ömlenek.

Fvárosa Barquisimoto.

Lara, Isidore Gohen, francia zeneszerz, szül.

1860. Londonban. Egyideig a montecwlói opera-

ház karmestere volt. Dalmvei : Sanga (1906)

;

Meesalina (1906); Soléa (1907): Nail (1912).

La Rabida, kolostor, 1. Huelva, 2.

Larache (Larais), marokkói város, 1. Arais.
Laramie, 1. hegység, a Sziklás-hegység e^

része aWind river es Front-range hegységek közt.
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tulöjdonképen a magatj L. plató v. puszta K. felé

hirtelen le^zakadú pereme Wyomiiig északame-

rikai állam DK.-i szögleti'ben. Átlagos magassága

2600 m., legmagasabb csúcsa a L. 2750 m. A L.

plató leginkább olyan rétegekbl áll, amelyek a

kréta- és a harmadkori formációk közé tartoznak,

rendszerint a fekö krétához számítják s mivel

itt jellemzen nagyon el vannak terjedve, L.-

rétegeknék v. L.-formációnak is nevezik, — 2.

L., folyó, a Platté 250 km. hosszú mellékfolyója.

— 3. L. V. L.-Oity, Albany county székhelye

Wyomingban, a L. folyó jobbpartján, 2177 m. ma-
gasban, (190Ü) 8207 lak.

Laranda, város, 1. Karamánia, ?.

Larche (ejtsd: lars), Raoul, francia szobrász,

szül. Saint-Andréde-Cubzac-ban 1860 okt. 22.,

megh. Parisban 1912 jún. 2. A párisi Ecole des

beoux-arts-ban tanult Falguiére vezetése alatt.

Nevezetesebb szobrai : Tóbiás halfogása (a bor-

deaux-i múzeumban) ; Lucrezia és Filippo Lippi

;

Vihar (a párisi Petit Palais-ban) ; Jézus az írás-

tudók között (az ageni múzeumban) ; A tenger (a

párisi Luxembourg-múzeumban) ; Ibolyák (u. o.)

;

Virágzás ; Thomas Corneille, Barye mellszobrai,

Corot emlékszobra stb. Fiatalabb korában festé-

szettel is foglalkozott és a Sálon kapuját is egy

képe (Nagyanyám) nyitotta meg eltte 1881.

Larcher, Claude, Paul Bourget (1. o.) álneve.

Larderellit (ásv.), monoklin fehéres táblák;

többnyire csak kivirágzás alakjában fordul el a

toscanai bórsavas lagunákban. Víztartalmú am-
moniumborát, képlete : (NH4),B,oOie-|-5H,0.

Lardy, Charles, svájci diplomata, szül. Neuen-

burgban 1847szept. 27. ISöíí-ben a párisi svájci

követség titkára lett és a kommün alatt a kö-

vetség ügyeit intézte. 1872-beu követségi taná-

Qsos, 1883. párisi követ lett. A hágai nemzetközi

választott bíróság megalakulásakor a bíróság

els svájci tagjául jelölték ki. Munkája: Les

législations civiles dos cantons suissos en matiöre

de tutello, de régime matrimouial quant aux
biens et de successions (Genóvo-Neuchátel 1877).

Azonkívül lefordította Bluntschli munkáját : Le
droit intornational cx)diflé (4. kiad.. Paris 1886).

I^a rechcrohe de la paternité est in-

terdite (franc, ejtsd: la rösera dö la pateraité e teü-

terdit) a. m. az atya.sági koreset tilos, idézet a fran-

cia polg. tvk. (Code Civil) 340. §-ából. L. Atya.
Laredo, 1. járási székhely Santander spanyol

tartományban, a Maron torkolatának D.-i partján,

( 1910) 5170 lak., halászat és halkereskodés ; kiköt-
vel és erddel. — 2. L., Webb county székhelye

Texas északamerikai államban, a Rio Grandé del

Norto mellett Nuevo L. mexikói helységgel szem-
ben, (1910) 14,855 lak., jelentékeny kereskedelme
van Mexikóval.

Larentia, Acca, 1. Acca Larentia.
I^ares (Lar-ok), a régi latinok istenhití'ben

szerepl démonok. A latin paraszt a maga szántó-

földét v. szUojét épúgy a li. védelmében levnek
érezte, mint a maga családi életét. Ezért minden
latin ház tzhelye fölött ott állt egy-egy fából

faragott Lar familiáris (családi Lar). A néphit

elhalt sök szellemeinek képzelte ket (1. Házi
szeüemek) s ezért minden étkezés alkalmával, de
különösen a családi ünnepeken a ház asszonya

nekik is juttatott az ételekbl. Minthogy a köz-

séget is családnak tekintették, ezért Rómában a

L. publici (állami Larok) is kultuszban njsze^ül-

tek. Rokonjelleg istenségek a Penates (1. o.).

Largeau (ejtsd: larzsó), Vidor, francia Afrika-

utazó, szül. Niortban 1840., megh. u. o. 1SÍ^7

márc. 19. 1875-ben Dél-Algériából a sivatagon

ál kétszer Ghadameszbe utazott, majd Francia-

Guinea kerületi közigazgatási fnöke lett. M-
vei : Le Sahara (Paris 1876) ; Le pays de Rirlia-

Ouargla ; Voyage á Ghadames (1879) ; Le Sahara
algérien ; Les déserts de l'Erg (2. kiad., 1882).

Largentiére (ejtsd: larzsaStjér), járási székhely
Ardéche francia départeraeutban, mély bevágó^

dású völgyben, (i9ii) 2165 lak., régi kastéllyal,

bor- és gyümölcstermelés, selyemtenyésztés : a
középkorban müveit ezüstbányái volt^.

liarglietto (olasz, ejtsd: —gettó), a largo-niú

(1. 0.) valamivel élénkebb tempó, köriUbelül an-

dautino.

Largiana, római táborhely Dáciában a Napoca
(Kolozsvár)—Porolissum (Mojgrád) közötti út

mentén, a mai Zutor közelében.

Largilliére (ejtsd: larzsiiiyér), INicolas de, francia

fest, szül. Parisban 1656., megh. u. o. 1746 márc.
20.Antwerpenben,liol Goiibaunak volt tanítványa,

a festöcéhbe lépett, azután Angolországban Lely,

az ünnepelt arcképfestö hatása alatt dolgozott,

majd Parisba visszatérve itt a legelkelbb körök
kedvelt arcképfestje lett és a legnagyobb aka-

démiai méltóságokban részesült. Gyakran gonro-

szerúen v. mitológiai átöltöztetésben beállított

egj'es és csoportképmásai, melyek közül több van
a párisi Louvre-ban, a rokokó korának könnyedebb
irányába való átmenetet jelzik pl. Rigaud m-
vészetével szemben.

Ijuri^itio (lat.), tulajdonképen mindenféle ked-

vezmény, avagy adakozás, mely a római népnek

jutott, tehát játékok, mutatványok, közebédok,

gabonakiosztás, pénz stb.

I^argo (ol.), a leglassúbb zenei tempó, a. m.

szélesen. Mint egy gz/es^: tételre vonatkozó felírás

ritka ; annál gj'akrabban utal a tétel egy részé-

nek, fként bevezetésének tempójára.

Largs, város és tengeri fürd Ayr skót coun-

tyban, (191 i) 3724 lak.

liaridae (állat), I, Sirályfélék.

Lárifári, tulajdon képen a dalok refrénjében

elfordulni szokott trillázás, mely az olasz hang-

lépcs fokainak nevébl (la, re, fa, re) származott

;

mint közbesizólás, visszautasítása az üres fecse-

gésnek ; mint fnév a. ra. ostoba, léha szóbeszéd.

Laringektomia (gör.), a gégének egészben

való vagy egyik részének mtéti eltávolítása,

melyet fként rosszindulatú daganatoknál, több-

nyire ráknál végeznek.

Laringitisz (gör.) a. m. gégehurat, gége-

gyuladás. L. Gégebetegségek.

Laringofisszara (gör.), l. Gégemetszés.
Laringoftízis (gör.), a. m. gógegümökór. Íj.

Gégebcti^ségek.

Laringokirurgia (gör.) a m. gégesebészet : ;»

gégobetogségek mtéti gyógyításának tana.

Laringológia (gör.), a gége élettani mködé-
sének és betegségeinek tana. LaringológHít. a
gégebajok szakorvosa.
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Laringosp&zmiu a. m. hani^résgorcs (I. o.).

Laringostroboazkóp ig<>r.), a gégetükör és
c:r..:„,c/i:,,r, k' ""t'i •' icii -ju a hangszalftgok luoz-

« rt>. A vizi^^ó ettköz és

.
'

'. ... -.:.;nua2ak.

Laringoszkóp ^gör.) a. m. gégetükör (l. o.).

Larinaoszkópia(gör.). a gége megvizsgálása
1. o.) segitaégével.

jücomia (gör.), 1. Gtgeinetszés.

Laringotracheitisz (gör.), a gége és légcs
ii>.ikhartyájáDak liuruUis gynladása. L. 6^e-

Laringotracheotomia (krikotracheotomia,
i'oreáuak es a legfels 2—3
-/íose a középvonalban, fula-

u.>- •iiKintuía coljából. L. (jtaecsömetszés.

Larino, város, L. járás és püspökség szék-

rapobasso olasz tartományban, a Bi-

a mellett, (i9io) 70OÜ lak., XIII. sz.-beii
' -ünflteátrum romjaival. Közelében

u romjai.
-^'» (1. o.) olasz neve.

Ltr: '. ). több ókori város neve: 1.

. u:, -i i L'ueioe folyó partján, a pelaz-

.sa ; a mai Larissza helyén. — 2. L.
.a maliai öböl közelében, a mai üar-

(iiki mellett. — 3. Argos akropoliszának neve.
— i. .Asíziria városa a Tigris balpartján. — 5.

Szíria váru."^.

Larissza (Jenicser-Fanar), az ugyanily nev
noinosz és eparchia fvárosa, érseki székhely
( K>rö!?országban, a Szalamvria jobbpartján, vasút

•
r mékeny és szép környéken, (i907) 18,801
.-vatott bazárokkal, néhány mecsettel

t> ::üiiiiaziummal. .Az ókorban Larisa G- o.).

Lariaztán, perz.-;a tartomány Kerman, Farzisz-

t
" rzsa-öböl közt, 59,468 km* területtel,

t. '.:>0,000 lak. Az eshiány miatt a föld

ijit ;.'.M:„.ioMin terméketlen; fvárosa Lar.

Larins lacos, a Comot (1. o.) római neve.

Larive (^tsd: uriv), Jean Maudit de, francia szi-

;ió.<z, szül. La Rochelleben 1747 aug. 6., meghalt
\:,,n,„,,„..,„.vi.an 1827 ápr. 30. 1770-ben lépett

ran^aiseben s Lehain halála után
- — -- -lá hse : klasszikus szerepeiben

najy sikert ért el. A forradalom alatt gyanoba
VI tt' k .- t)örbe fogták, de imoka elrejtette a pö-

kozó iratokat s L. megmenekült. Talma
I a magánéletbe vonult vissza. Szak-

iiiuukakat is irt: Réflexions sur l'art théátral

t IhUl) ; Cours de déclamation (1804—10).
Larivey vagy L'Arivey (ejtsd : lajivé), Pierre,

olasz származású francia író, szül. Troyesban 1640
körül, raegh. n. o. 1 61 1 után.A modem francia víg-

j aU'k egyikelkészítjo.Kilenc vígjátékot írt, vala-

luoiinyit olasz minták után, kevés önállósággal,

(i" tlovenen és ügyesen. V. ö. J. Macgillivray,
Lif ' and works of P. L. (Leipzig 1889) ; P. Toldó,
La lingua nel teatro di P. L. (Imola 1896).

Ijakvin Mül. (nöT.), 1. Vörösfeny.
Larkhall, olbb önálló város Lanark angol

rountyban. 1906. Hamiltonnal egyesült s annak
egyik nagyobb külvárosa.

Lármás ara (Ara macao L., arakanga), a
Kakukalakuak rendjébe, a Papagályok családjába
tartozó madárfaj. Egyike a logszingazdagabb

és leggyakrabban importált fajoknak. Tollazata

skarlátpíros, számytollai kék, zöld, sárga szí-

nek. Hossza 90, számybossza 40, farkhossza 59
cm. Hazája Me^ó és Dél-Amerika. Állatkertek-

ben gyakori.

Lármás sas (Aquila pomerana Brebm.), 1.

Sasfélék.
Ii«rmoyant (franc, q)tMi: urao^jai) a. m. köny-

nyékre indító. — Comédie larmoyante, 1. (Jomédie.

Lamaka (Tuzla, az ókorban KÜion), járási

székhely Ciprus szigetén, (i9ii) 9262 lak. L. k^
részbl áll : a tulajdonképoni városból és a tenger-

parttól Vi km.-nyire fekv La Marinából ; ez utób-

binak lakói élénk kereskedést znek.
Lamandi epoka. így nevezi Mortillet a bronz-

kor második szakaszát a Jura-départementban
1865. napvilágra került s kb. 1800 drb.-ból allé

nagy lelet után. Jellemzik a hosszabb és díszesebb

kaixiok, szárnyas és tokos vésk.
Lamé, város Antrim ír countyban, (i9u) 670*

lakossal, pamut- és vitorlaváí>zonszövéssel.

La Roche (ejted : u ros), több varos neve, 1. Rocheé
Laroche (ejtsd : Uros), 1. Johann, német szinéez,

1. Kasverle.
2. L., Kari, német színész, szül. Berlinben

1794 okt. 14., megh. Bécsben 1884 márc. U-én.
Pályája elején több németországi színház tagja

volt. 1833-ban a bécsi Burg-szinház szerzdtette,

melynek haláláig tagja maradt. 1873-ban a vas-

koronarenddol tüntették ki. Szerepköre igen vál-

tozatos volt, de a korában divatos tragikaí pá-

tosz idegen maradt tle mindig, ellenben humo-
ros és kedélyes szerepekben kitnt adott. így
játszotta Mephistót is, a szerep humoros vonásait

pompásan kiaknázva.

3. L., Marié Sophie, német írón, szül. Kauf-
beurenben 1731 dec. 6., megh. OíTenbachban 1807
febr. 18. Már 1750. Wieland arája lett, de atyja

felbontotta frigyüket ; 1754. lett L. (tulajdonképen

Frank Greorg Michael, megh, 1789.) maiuzi ud-

vari tanácsos nejévé. Házuk egész Németország
Írói kitnségeinek gyülhelye volt Wieland-
dal élete végéig a legmelegebb barátságban élt

Leánya, Maximüiane, Brentano frankforti keres-

kednek lett neje. E házasságból származtak
Brentano Clemons, a romantikus költ és Bet-

tina, Áchim von Amim költ neje. Regényei levél-

alakban írt családi történetek, az angol Richard-

son modorában és szellemében, kevés képzelettel,

de hellyel-közzel pszichológiai elmélyedéssel. Elsé

regénye : Geechidite dee Fi^uleins von Stemheim
(1771, kiadta Wieland), rendkívüli tetszésben ré-

szesült. Gyengébbek következ mvei, melyekben
a moralizálás mind nagyobb tért foglal el. írod.-

tört.-i érdekesség levelezése Wíelanddal (1820)

és újabb levelek (1894) ; Goethével (1879). V. ö.

Bidderhoff, S. L., die Schlerin Richardsons und
Roussoaus (1895) ; u. a., S. L. v. üriel (1907).

La Rocheíoacaold («dtad: lArosfokó), si francia

fnemesi család, melyAngouléme grófságból szár-

mazott s 1515. grófi, 1622. pedig hercegi címet

kapott A családnak, mely jelenleg három ágbai
(az idsebb L., az Éstissac és Ikmdeauviüe her-

cegi ág) virágzik, nevezetesebb tagjai

:

1. L., FroMfois (VL), hrnrceg, francia író, V.

Ferenc herceg fla, ssOL Parisban 1612 szept 15.,
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inegh. ti. 0. 1680 márc. 17. Richelieu és Mazarin
minisztersége idején az udvarral hadilábon álló

fnemesség egyik vezéralakja volt, de Mazarin ha-
lála után kedvese, Longueville hercegn közben-

járására kibékült az udvarral. Ezentúl fényes sze-

repe volt az elkel társaságban s dédelgetett

kegyence volt a kor több híres asszonyának, ki-

váltkép Mme de Lafayettenek. Mémoires c. müve
(1662) érdekes korrajz. Fmve a Eéflexions ou
sentences et maximes morales (1665, 5. kiadás

1678) c. aforizma-gyjtemény, melyben metsz
szatírával és keser realizmussal foglalja sokszor

paradoxon Íz tételekbe egyönz és élvezetvágyó
világfi erkölcstanát. Összes müveinek : Oeuvres
complétes, legjobb kiadását Gilbert rendezte sajtó

alá (Paris 1868, 3 köt.). Magyar fordítások : Her-
ceg Rochefoucauldnak maximái és morális refle-

xiói három nyelven. Ford. Kazinczy Ferenc (Bécs

és Triest 1810); L. gondolatai. Ford. ^m Gyula
(Budapest 1895). V. ö. J. Bourdeau, L. (Paris

1895); IM. A. L. Erhard, Sources historiques

des Maximes de L. (Heidelberg 1891) ; Dreyfus-
Brisac, La clef des Maximes de L. (Paris 1904:).

2. L., Frangois Alexandre Frédéric, L.-Lian-
court hercege, szül. 1747 jan. 11., megh. 1827
márc. 27. A nemzetgylésben mint a nemesség
küldöttje foglalt helyet. Ö jelentette be XVI. La-
josnak a Bastille bevételét s mikor ez így kiáltott

fel : Tehát lázadás !, L. komolyan azt felelte

:

Nem, Felség, ez forradalom! 1792 aug. 10-ike
után Angolországba menekült. Azután beutazta
Észak-Amerikát s ez utazását meg is írta : Voyage
dans les États-Unis d'Amérique fait en 1795—
1797 címen. A direktórium bukása után hazatért
Franciaországba s itt nagy emberbaráti tevékeny-
séget fejtett ki. A börtönügy javítása és a halál-

büntetés eltörlése mellett buzgólkodott. A restau-

ráció után pair lett, de ellenzéki magatartása
miatt késbb minden méltóságától megfosztották.
Összes mveit (Oeuvres complétes) 11a, Frédéric
Gaetan de L. adta ki (1827). V. ö. Dreyfus, Un
philantropo d'autrefois L.-Liancourt (Paris 1903).

Larochejacqaelein (ejtsd : laros-zsakieS), Henry
Duverger, gróf, vendéei felkelvezér, szül. Dur-
belliöró kastélyban 1772 aug. .30., megh. 1794
márc. 4. XVI. Lajos testrgárdájának tisztje lett

1791. A király kivégzése után Vendóeba sietett s

ott egyik felkel csapat élére állott. Változó sze-

rencsével, de hsiesen harcolt. Lesaires halála
után a vendóeiak fvezérüknek választották 1793
okt. Vitézségével a «Vondée hÖ8o» nevet érde-
melte ki. Mikor átvette a fvezérséget, ezt mondta
iiíveinek : Ha hátrálok, öljetek meg ; ha elre ro-

hanok, kövessetek ; ha elesem, boszuljatok meg.
Elesett a nouaüléi csatában ChoUot közelében. —
öccse, Louis (szül. 1777 nov. 29., megh. 1815
jún. 4.) az emigrán-sokkal harcolt, majd 1801.
hazatért Franciaországba. Napóleon 100 napi
uralma alatt angol támogatással kötött ki, de
St. üillos mellett nemsokára elesett.

La Rochelle tejud : —rosei), 1. Rochdle.
La Roche-sur-Yon, 1. Eoche-sur-Yan.
Lárok, 1. Ixires.
La Rothiére, 1. RotJiiére.
LaroTisse (^4d: lanuj), Pierre, francia lexiko-

gráfus, szül. Toucyban (Yonne) 1817 okt. 23.,

megh. Parisban 1875 jan. 3. Egy nagy párisi tan-

intézetben mködött s 1851. megalapította Bib-

liothéquo classique c. vállalatát, melybe maga is

írt számos derék tankönyvet. Fmve a Grand
dietionnaire universel du XIX. siocle (1864—75.
15 köt., pótköt. 1878 és 1890). Ennek rövidített

újabb átdolgozásai: Nouveau Larousse illustré

(1898—1904, 7 köt.) ; Dietionnaire complet illustré

(közel másfélszáz kiad.) és a Petit L. illustré.

Larra, 1. Mariano Jósé, don, spanyol költ és

kritikus, szül. Madridban 1809 márc. 26., öngyil-

kos lett u. 0. 1837 febr. 13. Mint író 1827. lépett

föl elször s kezdetben szatirikus irányú közle-

ményeivel tnt fel, melyeket a Pobrecito Habla-
dor-, majd a Revista espanola-ban Figaro álnév
alatt tett közzé. Ó volt a XIX. sz. legkiválóbb

prózaírója. No mas mostrador vígjátékán kívül

nagy sikert aratott Macías c. szomorújátékával,

melyet egy regénye után alkalmazott színre ; ezen-

kívül számos francia színmüvet dolgozott át

Ramon Arriala álnév alatt. L. iratait sötét világ-

nézet s a társadalmi nyomor megrázó festése

jellemzi. Összegyjtött kritikái Obras complotas
de Figaro c. 1884. Barcelonában jelentek meg.

2. L„ Luis Mariano, don, L. 1. fla, spanyol
drámaíró, szül. 1830., megh. 1901 febr. 23. Egy-
ideig a Gaceta de Madrid szerkesztje volt.

Termékeny író volt, de csak közepes sikert aratott

érzelg drámáival. Legzajosabb siker drámája a
La oración de la tardo círaíi.

liarrea Cav. (növ.), a Zygophyllaceae család

gónusza ; 4 faja gyantás, ers szagú cserje Ame-
rika melegebb, száraz részein. A L. mexicaiia
Móric, (kreozotcserje) Kaliforniától Texasig és

Mexikó száraz területén van elterjedve. Levélkéi
félholdalakúak.a benszülöttek gyógyítanak velük,

nedvükkel pedig nyilaikat kenik be.

Larrey (ejtsd: larré), 1. Félix Hijypoh/te, báró,

orvos, L. 2. fla, szül. Parisban 1808 szept. 18.,

megh. u. 0. 1895 okt. 8. III. Napóleon orvosa és a
kirurgia tanára volt az egyetemen. Rendkívül sok

és becses munkával gyarapította a szakirodalmat

;

a fbbek : az 1830. ós 1848-iki forradalom alkal-

mával megsebesültökrl közzétett hivatalos jelen-

tés ; Méthode analytique en chirurgie (1841) ; De
róthérisation (1857).

2. L., Jean Dominique, báró, francia sebész,

szül. Beaudeauban 1766 júl. 8., megh. Lyonban
1842 júl. 25. 1. Napóleon alatt 1805-töl kezdve a
francia katonai közegészségügy ffelügyelje volt

ós nagy érdemeket szerzett a katonai sebészet

körül. Tai'bosbanós Val-de-Graceban emléket ál-

lítottak neki. V. ö. Lervy-Dupré, L., chirurgien

ou chef de la grandé arniée (Paris 1860).

L'Arronge (^tsd: —oSjs), Adolf, német színm-
író és szinház-igazgató, szül. Hamburgban 1838
márc. 8., megh. Konstanzban 1908 máj. 25. 1883-
1894 júliusig a berlini Deutí«cbes Theater-t igaz-

gatta, melynek egyik alapítója. Termékeny szin-

míilró volt. írt vígjátékokat, Iwhózatokat. ope-

rett-szövegeket. Legnépszerbbek : Mein Leopold

(1873); Hasemanns Töchter (1874, magyarul:
Aszaíay uram leányai); Doktor Klaus (1878. be-

mutatták Budapestén 1906 dec. 30.)-; Woliltliatigi>

Frauen (1879); LolosVater (1892); Mutter Thielo

(1898) ; Sanatorium Siebenborg (19a3). Drámai-
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nak teljes kiadása megjelent é kötetben (Berlin

1907). Legtöbb darahját magyar átdolgozásban
«dták ée adják vidéki szinházaink.

Larroomet (ottwi: ununé), Gustave, francia iro-

daiumtiirténész, szül. Gourdonban (I^ot) 1852.,

megb. Parisban 1903 aug. 25., mint a francia

irodalom tanára a Sorbonneon. Számos kritikai

tanulmányt írt, amelyek kötetekbe gyjtve is

megjelentek. F6 müvei : Marivaux (1882) és La
comédie de Moliere (6. kiad. 1903). V. ö. Bastier^

L. (Zeitschr. für franz. u. ongl. Unterricht 1903).

L&rsen, Kari, dán iró, szül. Rensborgban 1860
jól. 28. Atyja tiszt volt, aki a németek elleni csa-

tában esdett el. Az elárvult L. Kopenhágában ne-

velkedett rokonainál. Elször drámákkal lépett

fel : Áre (A becsület, 1889) a katonai becsület

fogalmából fakadó problémákat, Kvinder (A nök,

1889) c. színmüve a nói lélek és jellem sajátságait

tárgyalja. Elbeszél mveit finom irónia, diszkrét

humor és pompás megfigyelés jellemzi. A dán
köznép finoman megrajzolt típusait találjuk Uden-
forRangklasseme(Árangosztályokonkl\'ül,1896),
Krosjan Westerbro (1897), Danske Mánd (Dán
férfiak, 1898) c. müveiben. Sok vonást saját óle-

tébl tartalmaz Doktor Ix (1896) c. regénye, míg
a fejld ni lélek rejtelmeit kutatja Sexten Aar
(Tizenhat év, 1900) c. mve. Gyönyör útirajzai

:

Lystfart (Kéjút, 1896), amely Oroszország és

Poetisk Tydskland (A költi Németország, 1898),

amely Némot<3rszág éles megfigyeléssel írt rajzát

tartalmazza. Saját népe megfigyelésének gyü-
mölcse a népnyelv és a katonai nyelv szókincsé-

nek több gjüjtöménye, mint pl. Dansk Solda-

tersprog til Lands og til Vands (A dán katonák
beszéde szárazon és vízen, 1895). Under vor sidste

Krig (utolsó háborúnk, 1898) c. a német-dán há-

borúra vonatkozó leveleket és naplókat adott ki.

Magyarul megjelent : Csendes otthonok (regény,

az Egyetértés 1907- évf.).

Larason, Kari, svéd fest és graükus, szüL
Stockholmban 1853 máj. 28. Tanulmányait a svéd
mvészeti akadémián ée Franciaországban vé-

gezte. Az illusztrálás és karrikatura-rajzolás terén

tnt fel és csak azután festette vidám szinhangu-
latú. kemény vonalakkal rajzolt sorozatos képeit,

melyeken e>-ermekeit és otthonát mutatta be. Az
utóbbiak Ett Hcem, Larssons és Bei ims anf dem
Landc c. k(>nyvalakban is megjelentek. E genre-
jellegü ké(^)ekon kívül készített falfestményeket,
sikerrel mködik az arcképfestés terén s m^pró-
bálkozott a rézkarcolással és krajzolással &

Lartigue-íéle vasút, 1. Egysínú vasút.
Ij*«rt p«ur l*art (franc, ejtsd : Ur pv lir), azt

fejezi ki, hogy a mvészet önmagáért való, ön-
cél. Tiltakozás az ellen, hogy a mvészetben más,
mint tisztán mvészi szempontok érvényesülje-

nek, tehát kizárja a tanítást, az erkölcsi, poli-

tikai stb. célok kitzését, általában az irányza-
tost és célzatost. Ennyiben van értelme és jogo-

sultsága. Mint szélsséges elv azonban kiszakítja

a mvészetet az élettel való kapcsolatból, mely
nélkül pedig elsenyved és könnyen a tartalom el-

hanyagolásra s a formai (technikai) oldal túlbe-

csülésére vezethet.

La Rue, Pierre de (Larue, Petrvs Flateims,
Piervhon, Pierson^ Pierazzon)^ németalföldi

zeneszerz, születési helye és éve ismeretlen,

megh. Courtrayben 1518 nov. 20. U92—1510-ben

Brüsszelben templomi énekes volt. Az imitáló

ellenpont mvészetének egyik legnagyobb mes-
tere. Miséket ós más egyházi zenemveket írt

Cj kiadá.sban jelent meg Ave Maria miséje Export
g>üjtöményében (1890).

Lamns (catad: UrSn), város Basses Pyrénées
francia département Oloron járásában, a Oave
d'Osseau mellett, (1911) 1860 lak. : márványfejtk,
cink-, ezüst- és ólombányászat, faipar. Közelében
vannak Eaux-Bonnes és Eaux-Ghaudes fürdók.

Lamnda, 1. Lara.
Laras L. (áu»t), 1. Sir(ilyfélék.

.Lárva, 1. Álarc. — Állattani értelemben l.

Álca és Átalakulás.
liarvae, más néven Lemures, a régi latin

néphitben a holtak szörnyalakú feljáró lelkei, kik

az élket rémítik, kínozzák és ígj- megkülönböz-
totondök az sök megdicsült szellemeitl, az

embereket véd és irányító Manes-töl ós az

ugyancsak holtak szellemeinek tekintett Lares-
ti (1. o.). A L. megengesztelésére május közepén
háronmapos halotti ünnepet ült minden latin csa-

lád s azonkívül febr. végén minden síron áldoz-

tak a L.-nak (1. Feralia). Utóbb mindennem
szörnyalakot, torzító álarcot s általában álarcot

/art'fl-nak neveztek (innen a ném. Larve).
Larymna, ógörög város Beócia EK.-i tenger-

partján, romjai Kasztri falu közelében vannak.
Itaryngismas stridnlas a. m. hangrés-

görcs (1. 0.).

liarjngritis Bubglotttea vagy álcroup, 1.

Group.
I^aryngo . . ., L Laringo .

.

L.ar>iix (gör.) a. m. gége vagy gégefö, l. Oége,
Larzac, Causse de, L Causse.
Lasa, német sakkmvész, 1. Heydebrand und

der Lasa.
Lasagomba, 1. Clavaria.

La Salette-Favallaux (q|tad: -«saiett-&T&uó), hí-

res búcíiyáróhely 1800 m. magas fensíkon, Isére

département Grenoble kerületében, a Drac jobb-

partján, (1911) 446 lak.; 1846 szept. 19. Szz
Mária itt két pásztorfiunak, állításuk szerint, meg-
jelent és több, Franciaországra mért büntetést

elzetesen kinyilatkoztatott. V. ö. Meszlényi
Gyula, La Salette. A b. szz Mária, mint fájdal-

mas anya megjelenésének leírása Franciaország-

ban, a la salettei hegj-ségben (Komárom 1877).

La SaUe, város Illinois állam L. countyjában,

az innen hajózható Illinois mellett, az Illinois-

Michigan-csatoma kiinduló helye, (i9io) 11,537

lak. ; szén- és cinkbányászat, cementgyártás.

La Salle, Jean Baptiste de,l SaUe,
Ukmmre (svéd) a. m. olvasók : e néven keletke-

zett Svédországban ^7 vallásfelekezet, ahol

egy-egy ekklé^ia széles körre kiterjedvén s e

miatt a hívek egy része a templomi istrattaxtele-

tet rendesen nem látogathatván, mintegy kénysze-
rítve vannak a házi istentiarteletek tartására.

Fként Hangé Hans Nllsen sierveste eadcet 1797.

s a bibliának szorgalmas olvasása jellemzi ket
(1. bvebben flau^«>. 1842 körül egy Jamsen (Jan-

sson) Erik nev paraszt lépett fel közöttük, ki

magát Jézus közvetlen apostolának adta ki, de
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a rendrség által zaklattatván, híveivel együtt

Amerikába vándorolt ki s Illinois államban egy

papi gyarmatot (Bishopshill) alapított, azonban

1850 máj 30. agyonltték. Manapság a L. nóv
közös nevük a lutheránus pietistáknak, különö-

sen Svédország északi részében.

Lasaolx (ejtsd.- iaszó),l. Arnold von, német mine-

ralógus, szül. Castellaunban 1839 jún. l-i., megh.
Bonnban 1886 jan. 25. Mint a mineralógia és geo-

lógia tanára, számos tanulmányutat tett Francia-,

Olasz- és Angolországban. Legfontosabb munkája:
Der Aetna (Leipzig 1880), melyet Sartorius von
Waltershausennak kéziratban hátramaradt müve
után dolgozott át és adott ki. Kisebb iratain kívül

fontosak : Elemente der Petrographie (Bonn 1874)

és Einführung in die Gesteinslehre (Breslau 1886).

2. L., Ernst von, német régiségbúvár és nyel-

vész, szül. Koblenzben 1805 márc. 16., megh.
1861 máj. 10. Münchenben, hol 1844 óta a filo-

lógia 8 esztétika tanára és országgylési képvi-

sel volt. Fmvei: Der Untergang des Helle-

nismus (1854) ; Neuer Versuch einer Philosophie

der Geschichte (1856) ; Des Sokrates Lében, Lehre
undTod (1857) ; Die prophetische Kraft der mensch-
lichen Seele in Dichtern und Denkem (1858);

Philosophie der schöuen Künste (1860) stb. Alapos
tudós és kellemes író, de ers katolikus irány-

zattal, emiatt 1847—49. fel is volt függesztve

hivatalától. V. ö. Stölzle, B. v. L. (Münster 1904).

Lasca, ü, olasz író, 1. Grazzini.
Las Casas (ejtsd : lasz kizász), Fray Bariolomé

de, dominikánus, chiapai püspök, híres ember-
barát, szül. Sevillában 1474., megh. Madridban
1566 júl. 31. 1502-ben mint Ovanda Miklós kísé-

rje az újvilágba utazott. 1510-ben Cuba szigetén

plébános lett. Az indiánusok érdekében több ízben

Spanyolországba utazott, hogy a királynál kiesz-

közölje helyzetük javítását, vállalata azonban
dugába dlt. Ezen való szomorúságában 1523. a
dominikánusok rendjébe lépett és hittérítésre adta

magát. Az indiánusok érdekében nagy irodalmi

munkásságot fejtett ki. Mvei : História generál

de las Indias ; Brevissima reláción de la destruc-

tion do las Indias (Sevilla 1552); Democratus
Secundus ; Apologio ; Treinta proposiciones juri-

ilcas; Obras.

Las Cases (ejtsd : lasakáa), Emmanuel Augustin
Dieudonné, gróf, szül. 1766., megh. 1842 máj. 15.

A francia forradalom eltt tengerésztiszt volt,

1792. az emigránsok soraiban harcolt, azután An-
gliába menekült. 1799. hazatért Franciaországba
és Parisban könyvkereskedést nyitott. Itt nagy-
szabású munkájával : Atlas historiquo, chronolo-

gique,"géographiquo et généalogiquo (Paris 1803— 180I-) magára vonta Napóleon figyelmét, ki öt

kamarássá nevezte ki. Napóleon második bukása
után ö is megkapta az engedelmet, hogy t Szt.

Hona szigeteire kövothoase. Napóleon neki dik-

tálta itt emlékiratainak egy részét. 1816 nov. az
angol kormány eltávolította t a szigetrl, mert
titokban kedveztlen tudósi tiisokat küldött haza
Napóleon sorsáról. Ezután Frankfurtban telepe-

dett le 8 a császár halála után kiadta híres fel-

jegyzéseit: Mémorial de St. Héléne (Paris 1821—
23. 8 köt., új kiad. 1894) címen. B mvének kivo-
nata a Souvonirs do Napóleon I. (1903, 8. kiad.).

— Fia, L. Emmanuel Fons Dieudonné, báró,

majd gróf (szol. 1800 jún. 8., megh. 1854 júl. 8.),

vele együtt volt Szt. Ilona szigetén, 1840. pedig
Joinville herceggel együtt hozta haza Napóleon
hamvait. Ez útjáról naplót is irt : Journal ccrit á
bord de la frégato la Belle Poulo (Paris 1841).

Lasch, Kari, német fest, szül. Lipesében 1822
júl. 1., megh. 1888 aug. 28. Drezdában Bende-
mann, Münchenben Schnorr és Kaulbach veze-
tése alatt tanult. Hosszabb ideig és ismételten élt

Moszkvában és Parisban. 1860-ban Düsseldorfban
telepedett le. Annakidején igen kedvelt genreké-
pei közül említendk : Gyermekek öröme (1862,
drezdai képtár); Az öreg tanító születésnapja

(1866, Berlin, Nationalgalerie) stb.

liasciate ogni speranza voi eh' en«
trate (ol., ejtsd: lassáte onnyi szperanca voi kentráte,

a. m. hagyjatok fel minden reménnyel, ti, kik
ide beléptek), Dante Isteni Színjátékából (Inferno,

III. 9) vett világhír idézet. A pokol kapuján lán-

goló betkkel olvasható : Per me sí va nella citta

dolente. Per me si va nell'eterno dolore (Raj*
tam keresztül vezet az út a jajszóval telt városba,

rajtam keresztül mennek az örök fájdalomba)
kezdet föliratnak utolsó, vagyis kilencedik sora.

I..ascivas (lat.) a. m. víg, pajkos, szemérmet-
len ; lascivitás, bujaság.

Lasco, Johannes a, l. Laszki, 3.

Lascy, Franz Moritz, gróf, 1. Lacy.
Laségue-tünet, 1. Kernig-tünet.
Laser (növ.), 1. Thapsia.
La Serena, város, 1. Serena.
l.aserpitinin L., bordamag, lázerfü (qCv.),

az Umbelliferae (Ernyösök) család génusza ; 30
faja a Zöldfoki és Kanái-i-szigetektöl a mediter-

rán vidéken át Nyugat-Ázsiáig van elterjedve.

Nagy ernyjü kórós növények, nagy levelük

többszörösen szárnyas v. háromszor szárnyasán
osztott, viráguk rendesen fehér. Termésük 4—

4

szárnya a mellékbordáknak felel meg, tüskéi nin-

csenek. Nálunk a Kárpátokban és a Dunántúl
meszes talajon elterjedt a L. latifoliuni L. (széles-

level bordamag). Gyökerét állatorvosságnak (fe-

hér encián) használják, a nép pedig sörbe áztatja

8 gyomorersltül issza. A L. siler L. erösszagú

gyökerét a régiek ligusticum-nak. hívták, fsze-
rük volt. L. még Thapsia.

Lasinio, Carlo, gróf, olasz grafikus, szül. Tre-

visóban 1757., megh. Pisában 1839. A régi olasz

festk mvei után készített rézmetszetei, kivált

a pisai Campo Santo festményeit ábrázoló 40 lap

(Firenze 1810), valamint fiának, L. Giovanni
Paído-nsAí (1796-1855) XIV. és XV. sz.-i freskók

után készített rajzainak metszetei (2. kiad. u. o.

1841) a fénykéi)észoti reprodukciót megelz id-
ben nagyon el voltak terjedve.

Lasinja, adók. Zágráb vm. pisarovinai j.-baii.

(1910) 1185 horvát lak. ; postahiv., u. t. Pisarovina.

Lasinjsko Dugó selo, adók. Zágráb vm. pisa-

rovinai j.-ban, (11110) 1025 szerb lak. ; u. p. Lasinja.

u. t. Pisarovina.

Ijasiucampa (állat), L Fenyöpohk.
liasiuB (állat). 1. Hangijafelék- — L. fuligi-

nostuf, 1. FaJiangga.
Lask, kisk. Zemplén vm. nagymihályi j.-ban^

(1910) 320 tót lak. ; u. p. Pazdics, u. t. Bánócz.
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Laska, vízzel és tojással keményre gyúrt, vé-

konyra nj-ujtott. hosszú szálakra vagy kockákra
motólt va?y c>sipkodett tészta, melyet forró sós

Tlzlx>n kifózve. vajjal v. zsírral, túróval, tejfellel

és t«>{H»rtyüvt>l V. darával, zsemlyével, gyümölcs-
ízzel Ízesítünk. Néha zsírral kikent formában
Tii, 'iirii mint az ízes LA v. a sonkás LA, v.

I <?ácsfánkot bö zsírban kisütik. Víz nél-

k . iu tojással sütve, kitünö levestésztát ad.

Laska. Oustav, cseh zeneszerz, szül. 1847
aiij. 2;! Práíí^ban. a konzervatórium elvégzése

'x^frö-virtuóznak lett a neve ismert
'

>'i úvei közül nevezetesebbek : dalok,

2 - : k>zouáta, 3 mise, 2 szimfónia, 2 nyitány,

> ,. i_yl)óg6-darab. nagybögó-iskola és Der
Kaisersoiilat c. dalmve.

Laskafalo, kisk. Baranya vmegye baranyavári
j.-liin, (1910) 1565 német és magyar lak. ; vasút-

állomás, posta- és telefonhivatal.

Laskagomba, diógomba, fodros májusigomba,
gévagomba, Agartcus (Pieurotus) ostreatus
Jacqn. (qqt.), ehet gomba. Kagylóalakú kalapja
6— 13 cm. széles, húsos, a közepén benyomott,
f' '

•" 'Hf^te sima. hamuszürke v. barnás szín.
Illányok totoje szrös. A kalap karimája

1..... .^..;ikorodó. A tönk 2—6 cm. hosszú, 1—3
cm. széles, fehér, tömött, a tövén szrös. A leme-

zek fehérek. Ize édeskés, illata kellemes. Lombos
fák törzsén és ágain él, rendszerint csoportosan,

sszel.
Laskai. \. János, ref. lelkész, szül. 1605. Bethlen

István grufnak Ecseden udvari papja volt, de már
16-ÍO. Nyírbátorban mködött lelkészi hivatalban.

További sorsa ismeretlen. Nagj'on toN'ékeny írói

munkásságot fejtett ki, melynek kiválóbb termé-
kei : Cito. longe. tarde. azaz egy ketts t'rielm
kérdésnek megvUágostíása : ha a 2)€stis eltt
vétek jiélkül Hmfhptmk-e cagtj uem ? (Lcse
1638); ln-^'

' 'nstiak a pihiári társaság-
nak t'td' írt hat kömjt^i (fordítás,

Bártfa Ib-i^li : J'i\nis Lipsiusnak az állhatatos-

Ságról írt két kötni vei (fordítás, Debreczon 1641)

;

1' " ' - '•
'

' V teljes viegorroslása (Várad
1 iga (u. 0. 16-W) ; Szent Dávid
ji.r...,, , , „ , ,„i,<, , iDebreczen 1651).

2. L. Oszvald (Osvaldus de Laskó), ferenc-

rendi ^/.r/ftíí^ ioio.: "'••"iikátor. a Hollós Mátyás
kom rt egyik munkájának, a
Ri'^.i . luorettámak folytatója s
'

'isc.szentbeszt^dei Hagenau-
í . '7 ó- 1516 között több kiadás-

ban. A f»-: ^ti (vagy budai?) házá-
nak volt t. (löke.

Laskai Csókás Ptter (Mon&lufaius), ref. tanár
és lelkész, szül. Laskón (Baranya vm.). 1580-ban a
marosvásárhelyi iskola igazgatója volt, honnan a
következ évben a fogarosi egyház lelkészéül

hívta meg. De még el sem foglalta ez állomását,
máris újból külföldre indult s két ízben bejárta
Olasz-, Francia-, Németország és Svájc egye-
temeit. 1585-ben Wittenbergen volt. További
sorsa ismeretlen. Kiváló tudományos képzetsé-
gének a következ mveivel adta jelét: Specnlum
exilii et indiirontiae nostrae (Brassó 1581); Theo-
rematum de puro et expresso Dei verbo ... a novis
societatis Judae monachis propositorum examen

et reftitatio (Genf 1684); Pigmentum originis

scctae Jeeoiticae (u. o. 1584) : De homine magnó
illó in remm natura niiraculo et partíbus ejus

es.sontialibu3 (Wittenberg l.H).
Laskar, Gvalior britindiai hübérállam ugyan-

ily nev fvárosának új neve.

Laskaratos, Andreas, új-görög költ, szül.

Kefalinia szigetén 1811 máj. 1., megh. u. o. 1901
aug.8. Parisban és Itáliában jogot tanult, melynek
doktora is lett, de inkább az irodalomnak élt. Ki-

váló szatiraíró volt. Lixuri e. krónikus hsköl-
teménye a nyárspolgárság ellen írt szatíra ; leg-

nevezetesebb mve : Kefalinia titkai (1856), a
klérus ellen irányult és egyházi átkot vont fejére.

1859—68-ig .szatirikus folyóiratot adott ki AJ/voí

(Fáklya) címen. Fogsága történetét olaszul írta

meg : Le miesofferenze. Néhány személyes vonat-

kozású röpiraton kívül igen érdekesek Theophra-
stos modorában írt jellemrajzai. Lírikus költemé-

nyei 1872. jelentek meg.
Laskaris Tódor, nicaeai császár (1204—22),

III. Alexios bizánci császár veje, ki, midn a
keresztesek 1204 ápr. Konstantinápolyt elfoglal-

ták, Kis-Ázsiába menekült s ott megalapította a
nicaeai császárságot. Gyzelmesen harcolt a latin

császárokkal és a szeldzsukokkal. A trónon veje,

Vaiatzes János követte (1222—54). kinek fla, //.

Tódor (1254—58) és unokája, IV. János (1258-
1259) szintén a L. családnevet használták.L. egyik

leányát, Máriát (szül. 1206., megh. 1270), a Szent-

földrl hazatér II. Endre magyar király 1218.

fiával, IV. Bélával házasította össze.

Laskaris, 1. Andreas Joanues, tudós görög hu-

manista, szül. Rhyndakosban (Kis-Ázsia) 1445.,

megh. Rómában 1535. Paduában tanult. Medici

Lrinc megbízásából tett útján, az Athos kolostor-

ban, számos becses kéziratot gyjtött. Parisban

a görög nyelvet tanította. 1513-ban X. Leo Rómá-
ban a görög fiskola élére állította. Görög mun-
kákat adott ki. 1518-ban 1. Ferenc hívására Paris-

ban a királyi könyvtárt segített megalapítani.

III. Pál pápa ismét Rómába hívta s ott halt meg.
Görög epigrammái és levelei Baselben jelentek

megl537.KiadtaazAnthologiaPlanudeát(Pirenze

14&4) ; scholionokat az Iliashoz (Roma 1517). V. ö.

VUlemainj L. ou les Grecs du XV. siécle (Paris

1825) ; Vast, De vita et operibus I. L. (u. 0. 1878)

;

Bömer, De doctis homin. graecis (Leipzig 1750).

2. L., Konstantinos, bizánci tudós humanista,

szül. Messinában 1434-, megh. u. o. 1501- Kon-
stantinápolytörök kézre jutása után U54.Itáliába

menekült, hol a görög nyelv és irodalom úttör
tanítója lett. MUanóban Sforza F'erenc herceg

leánya nevelését bízta reá. Késbb Rómában
Bessarion bíboros kedves embere lett. 1465-ben

Nápolyba ment s fiskolát nyitott a görög nyelv

tanítására. Erotemata (kérdések) címen kiadott

s nagyon elterjedt görög nyelvtana (Milano 1476)

az els nyomtatásban megjelent görög könj'v.

Becses könyvtárát az Escorialban rzik. V. ö.

Bömer, De doctis hominibns graecis (1750);

Voigt, Die Wlederbelebung dee Klass. Altertums.

Laskás tök (dOt.), 1. Tó'^.

Lasker, 1. Eduárd, német politikus, született

JaroLschinban (Poaen) 1829 okt. 14.. megh. New
Yorkban 1884 jan. ö. Zsidó szülktl származott
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s 1848 okt. a bécsi forradalomban harcolt, mint
az aliadómiai légió tagja. 1851-ben porosz igaz-

ságügyi szolgálatba lépett s tudományos éi-teke-

zéseivel nagy feltnést keltett. 1865-ben beválasz-

tották a porosz képviselházba, hol a nemzeti-

liberális párt egyik megalapítója lett. A birodalmi

gylésben is elkel szerepet játszott, de ellenzéki

magatartása miatt Bismarck késbb ellene fordult.

B miatt L.-t pártja cserben hagyta, mire 1880. a

szecesszionistákhoz csatlakozott. 1883-ban Észak-

Amerikába utazott s ott is halt meg hirtelen, midn
éppen hazatérni készült. Nevezetesebb müvei:
Zur Geschichte der parlamentarischen Entwicke-
lung Preussens (Leipzig 1873) ; Die Zukunft des

Deutschen Reichs (u. o. 1877). Hagyatékáb('>l meg-
jelent: Fünfzehn Jahro parlamentariseher Ge-

schichte 1866—80 (kiadta Cahn, Berlin 1902).

2. L., Emánuel, német sakkjátszú, szül. Ber-

linchenben 1868 dec. 24. A berlini és a göttingeni

egyetemen matematikát tanult, de tanulmányait
csakhamar félbenhagyta és Angliába ment, ahol

kizárólag a sakkjátékkal foglalkozott. Számos
gyzelmet aratott a legkiválóbb sakkjátszók elle-

nében, 1894. pedig az akkori világbajnok, Steinitz

ellen kivívott gyzelmével megszerezte a világ-

bajnokságot. Egy ideig a London Chess Fornightly
c. sakkújság kiadója volt. 1901-ben Manchester-

ben a New College matematika-tanára lett. 1904.

Cambridge Springsben (Észak-Amerika) a nemzet-

közi sakkverseny második diját vitte el. 1905.

New Yorkban Lasker's Chess Magazin c. sakk-

ujságot indított. Idnként részt vett az európai

sakkversenyekon is és legtöbbször ö nyerte meg
az els díjat, így 19 14. Szent-Pétervárott is.

Laski, 1. Laszki.
Laskó, nagyk. Baranya vm. baranyavári járá-

sában, (1910) 1864 magyar lakossal, postahivatal,

u. t. Bellye.

Laskod, kk. Szabolcsvm. nyirbaktaij.-ban, (i9io)

846 magyar lak., u. p. Nyírtass, u. t. Petueháza.

La£lovo(Szentlászló), adók. Vercze vra. eszéki

(osijeki) j.-ban, (1910) 2020 magyar, német és hor-

vát lak., vasútállomás távlróhivatallal : Szent-

lászló-Kórógy (Laslovo-Korog) s ugyanott posta-

ügynökség. Egyike az si szlavóniai reform, ma-
gyar falvaknak.

Las Malvinas a. m. a Falkland-szigetek (l. 0.).

Lasos, Hermionóból való görög lírikus Kr. e.

508 táján. Hipparchos udvarában élt s állítólag

a ditirambus- versenyeket hozta be. A zene el-

méletével is foglalkozott. A hagyomány Pindaros
mesterének mondja.

La.80vac, adók. Belovár-Körös vm. bjelovari

j.-ban, (töio) 1161 szerb, horvát ós magyarlak.,
u. p. Bedenik, u. t. Sevorin.

Lasö, Aalborg dán kerülethez tartozó sziget a
Kattegat É.-i részében, 116 km* területtel s (1910)

2909 lak. Partja a zátonyok miatt szinte hozzá-
fórhetotlon. Székhelye : Byrum.
Las Palinas, város, 1. Palmas. ,

Laspeyres (ejtsd : inszpojresz), 1. Étienne, német
nemzetgazdasági író, szül. Halléban 1834 nov.28.,

raegh. Öiessenben 1913 aug. 4. 1860-ban magán-
tanár lett Heidelborgben, 1864. rendes tanár
Baselben, 1866. Rigában, 1869. Dorpatban. 1873.
Knrlsrnhéhan, 1874. Giessenben. Fmve: Ge-

schichte der Niederlánder und ihrer Literatur zur
Zeit der Republik (Leipzig 1863). Említend még r

Liebigs Theorie der Bodenerschöpfung(Riga 1869).

2. L., Hugó, német mineralógus, L. 1. öccse,

szül. Halléban 1836 júl. 3., megh. Bonnban 1913.

júl. 22. Bányásznak készült, de csakhamar az ús-

ványföldtanra adta magát. Miután Heidolbergben
Bunsennél dolgozott, 1865. porosz állami geológus,

1867. berlini egyet, magántanár és bányászriti

akadémiai tanár, majd aacheni megyetemi, kiéli

s bonni egyetemi tanár lett. Legfbb munkái:
Geognostische Darstellung des Steinkohlengebir-

ges und Rothliegenden von Halle (Hal le 1875)

;

Das Siebongebii^e am Rhein (Bonn 1901).

Lasponya (növ.), 1. Mespilus.
Lassalle (ejtsd: laszaii), 1. Ferdinánd, a német

szociáldemokrata mozgalom megindítója, szül.

Boroszlóban 1825 ápr. 11., megh. Genfben, párbaj-

ban kapott sebe következtében 1864 aug. 31. 15
éves korában a lipcsei kereskedelmi iskolába irat-

kozott be. A tanárokkal összetzvén, az iskolát

csakhamar elhagyta s mint magántanuló rend-

kívüli szorgalommal készült el az egyetemre. A
berlini és boroszlói egyetemen fleg nyelvészeti

és bölcsészeti tanulmányokat folytatott s az efe-

zusi Herakleitos bölcsészetével foglalkozó nagy
munkához gyjtötte az anyagot. 1844-ben kül-

földi tanulmányútra indult s hosszabb ideig Pa-
risban élt. Németországba visszatérve, 1846. a
férjétl és rokonaitól elhagyott Hatzt'eídt Sophie
(1. 0.) grófnvel ismerkedett meg. Politikai sze-

replése 1848. kezddött, amidn a Marx Károly
szerkesztette Neue Rheinische Zeitung mimka-
társainak sorába állott. Neussben tartott egyik be-

széde miatt, azon a címen, hogy a polgárokat a
királyi hatalom ellen való felfegy%-erkezé.sre iz-

gatta, elfogták és vád alá helyezték. Jóllehet az
esküdtek felmentették, mégsem helyezték szabad-

lábra, mert a kormány újból perbe fogta azon
a címen, hogy a polgárrséget az állami hatósá-

gokkal szemben ellenszegülésre izgatta. E miatt

1849 júl. 5. hat havi fogházra ítélték, amely bün-

tetést ki is töltötte. A fogságból kiszabadulva,

sokat utazgatott külföldön s Herakleitosról szóló

bölcsészettörténeti nagy munkáján dolgozott. .A.

Hegel szellemében irt kétkötetes könyv 1858. je-

lent meg. Majd a Franz von Sickingen c. törté-

nelmi di-ámát adta ki. 1859-bon névtelenül meg-
jelent Der italienische Kriog und die Aufgabon
Preussens c. röpirata. 1861. jelent meg L. tudo-

mányos fmunkája : Das Systom der erworbenon
Rechte. Eine Versöhnung des positiven Rechts u.

der Rechtsphilosophie (Leipzig, 2 köt.). De a csön-

des tudományos foglalkozás nem elégítette ki L.

becsvágyát. Kilépett tehát a politikai küzdtérre,
hogy a tömegekot szervezze és Németország po-

litikai és közgazdasági életét újjáalkossa. Német-
ország, mint egységes köztársaság, demokratikus
alapon, ez volt L. eszménye. 1862- l)en különböz
berlini társulatokban politikai kérdésekrl több

eladást tartott. Ueber den besonderen Zusam-
menhang der gegenwártigen Geschichtsperiodo

mit d. Idee des Arteitorstandes c. nyomtatásban is

megjelent eladásáért perbe fogták s 18(53 jnn. 13.

négy havi fogságra Ítélték. A kamarabiróság
azonban a fogságot pénzbüntetésre változtatta
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;;t. \j. niindkt't v.''.ir)]M\><zódét röpirat alakjában ki-

adta: Dio ^'
ift und die Arbeitor (Zürich

Isn.'Vi .'s 1
1 : ae Steuer und dio Lago der

1 Klassen (u. o. 1863) címen. Ez
il ós beszédekkel L. magára vonta a

iiiiiiiK Imét, úgy, hogy az általános mun-
ka.-<k ; elkészít központi bizottság

1SG3 ftljr. ft'L-/.()lította, hofry közölje vele néze-

tni a munkiiímozgftlomról, dolgozzon ki pro-

íírammot 8 nyilatkozzék a szövetkezeteknek ér-

N'kéröl. L. az Oflcnos Antwortschreiben an das

ralkomité zur Herufung eines allgemeinon
lion Arbeitor-KonííresseQ zu Leipzigc. röp-

' iszolt. E riijnrat hatása alatt 1863 máj.

vult l-ipt'.<c'l)on az általános német mun-
A központi szervezet egyletnek esak-

1. :.iri hatalommal felruházott elnökévé
! rótták. Most megkezdette fáradhatat-

rlus múkixlését. Bejárta a délnémet
...L s beszédeivel sok hívet szerzett. De

1 munkásait a legnagyobb erlködés dacára
(Ira meghódítani. 1864 elején kiadta leg-

'bb közgazdasági munkáját: Herr
! lultzo von Delitzsch, der ökonomische
'i uiian, o<ler Kapital und Arbeit. Ebben a féliggúny-
irat-, fclicr tudományos munkában L. összeszedte

t. hogy politikai ellenfelét, Schultzót

; .'és saját tudományos rendszerének
"->/;. lüggö képét aílja, szocialisztikus álláspont-

] innk tudományos megokolását nyújtsa. A foly-

- feszített munka s az ellene indított szá-

-ralma által megrongált egészségének
aiiitasa végett Svájcba utazott. Rigi-Kalt-

iirdhelyon Dönnisos Helénnel, egy Imjor
*-. ' -rvával találkozott. A leányba szen-

;ceretett s nül akarta venni. A
iiiMhw a/.'nuuiii a már Racovitza Jankó gazdag
Iáh fü!dbirtokot:sal eljegyzett leányukat nem

..karták L.-hoz adni. A leány szüleinek házát el-

hag>'\a, felszólította L.-t, hogy szöktesse meg. L,

azonban vis.<zaki.«érte ót szüleihez, ama remény-
ben, hogy sikerülnie fog azok ellenkezését meg-
ti>nii. A szülk azonban reábirták az ingatag
It'ányt, hogy L.-lal végleg szakítson. Az elkese-

rodott s boszúvágj'ó L., ki azeltt a párbaj elvi

eilen.-:ége volt, kihivatta Racovitzát. A pisztoly-

pnrhajban L. súlyosan megsebesült s három nap
; moírhalt. L. összegyjtött iratait és be-

r 8 kötetben kiadta Bemstein E. (London
- Berlin 1892—94). Magyarul megjelent: Mi az

1 1kotmány? (1899);A szociáliseszme j övójo ( 1895)

;

\ szocializmus oba és megoldása (1895) ; A tudo-

nány és munkások (1905) ; Alkotmány, szocializ-

mus, demokrácia (ford. Kunfi Zsigmond, 1914).

InxinUim. Bnutdes, P. L., 4. Uad., Berlin 1900; Omken,
' . 8. kiad.. StnU^art 1918; Boaenbaum, P. L., Jena 1911

;

A uhut, P. li., Leipsig 1880 éa L.-t TecUment (1889). Ki-
ilUlc tov. Baiow Haai és Rodbertiubos intésenieveleit

;

asplóJátkiaduliiwiMP. (1891); tanea benédeit éeirmuit
HoUchick (Newyoric) és BerllBtieK ia Jelent meg nkxM vil-
lalat (3 kOt 1891—98) BensteiatAL

2. L., Jean Louis, francia baritonista, szül.

Tiyonban 1847 dec. 14., megh. Parisban 1909
zept. 7. 1869-bon lépett fel Liégeben. 1872—93-ig
a párisi nagy opera tagja volt 1899-ben Buda-
pesten is vendégszerepelt rendkívül nagy siker-

rel. li,'09. a párisi Conservatoiro énektanára lett.

Lassan, jelzés a vasutaknál, azt jelenti, hogy
az illet vonalrészen a vonatok legfeljebb a me-
netrendszer sebesség felével közlekedhetnek.
Hogy a vonal mely helyén és mily esetekben kell

^•lassan'* jelzést adni, azt a jelzési utasítás sza-

bályozza. L. még Helyhez kötött jelzk és Kézi
jelzeszközök.

Lassar, Oskar, német brgyógyász, szül.Ham-
burgban 1849 jan. 11., megh. Berlinbon 1907
dec. 21. Berlinben bórbajosok számára magán-
klinikát alapított. 1880-ban magántanár, 1893.
professzor lett. L. ismertette elször sok haj-

betegség fertz természetét és a kopaszság elleni

antiparazitárius eljárásokat; elharcosa volt a
Röntgen- és rádium-kezelésnek. Az kezdemé-
nyezésére alakultak a népfürd-intézmények ; az
érdeme a német természetvizsgálók és orvosok

társaságának, a berlini dermatológiai társulatnak
és a berlini orvosi klubnak megalakulása. Ki-

sebb dolgozatain kívül, mint : Kuíturaufgabe der
Volksbáder, Das medizinische Stúdium d. Frauen,
a nagyobbak a brgyógyászati szaklapokban je-

lentek meg és felölelik e tudományág csaknem
minden fejezetét. 1893-tól haláláig szerkesztette

a Dermatologische Zeitschrift c. folyóiratot.

Lassberg, Joseph, báró, német germanista, szül.

Donaueschigenben 1770 ápr. 10., megh. Meers-
burgban 1855 márc. 15. Liedersaal c. gyjtemé-
nye (1820—25, négy kötet) még ma is igen becses
forrása a XÍII. és XIV. sz.-beli elbeszéléseknek
és közmondásos adomáknak. L. német kéziratok-

ban (Nibelungénok) gazdag könj'\^tára halála után
a donaueschingeni hercegi könj'vtár tulajdonába
került. V. ö. Pfeiffer, Briefwechsel zwischen L.

und Uhland (1870).

Lassell, William, angol csillagász, szül. Bol-

timban (Lancashire) 1799 jún. 18., megh. Maiden-
headben 1880 okt. 4. Sörgyáros volt ; 1820 óta
csillagászattal foglalkozott saját csillagvizs-

gálóján. 184t-ben maga épített egy 12-hüvely-
kos reflektort, mely alkalommal tükörcsiszoló
gépet talált fel. Reflektorával fedezte fel 1847. a
Neptun holdját, 1848. a nyolcadik Satumus-hol-
dat és 1851. két Uranus-holdat. 600 új ködfoltot

fedezett fel nagy 24 hüvelykes mszerével, mely-
lyel Málta szigetén számos megfigyelést végzett.

Lassen, 1. Chri^tian, az ind régiségtudomány
megalapítója, szül. Bergenben (^'o^^•«;gia) 1800
okt 22., megh. 1876 máj. 9. Bonnban, hol 1830
óta tanár volt. Élete utolsó éveiben majdnem tel-

jesen elvesztette szeme világát Éveken át élt

I^ndonban és Parisban, ahol ó-lnd kéziratokat

tanulmányozott s másolt Ekkor írta Bumouffal
Essai sur le Pali (1826) c. els könyvét. Számos
szanszkrit munkát adott ki s magyarázott F-
mvei : Institutiones linguae Pracritlcae (1837)

;

Indísche Alterthumskunde (1844—62, 4 kötet, 2.

kiadás 1867-73). bámulatos tudománsrának és
éles elméj kritikájának maradandó becs ter-

méke; Zur Geschichte der griech. u. indoeky-

thiscben Könige in Baktrien, Kabul und Indien

(1838, fleg érmek alapján); Die altpersischen

Keilinschriften von Persepolis (1836).

2. L., Edtiard, német zeneszerz, szül. Kopen-
hágában 1830 ápr. 13.. megh. Weimarban 1904
jan. 15. A brüsszeli konzervatóriumon tanult.
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1857-ben T iszt bemutatta Landgraf LudwigsBraut-
fahi-t c. d lúvét Weimarban s ezzel megalapí-

totta világ, ót, 1858-ban a weimari színház ze-

neigazgatója tt. 1895-ben visszavonult. Operái

:

Frauenlob (1860) ; Le captif (1868). Zenét írt Heb-
bel Nibelungen-jóhez, Goethe Faust-jához ós So-

phooles Oodipus Kolonosban c. tragédiájához. Irt

ezenkívül sok dalt és zenekari darabot.

Lasser von Zollheim, Joseph, báró, osztrák

államfórfiú, szül. Werfénben (Salzburg) 1815 szept.

30., mogh. Bécsben 1879 nov. 18. Az 184«-iki els
osztrák képviselháznak kiváló ós tekintélyes

tagja volt, 1849. a belügyminisztériumba lépett,

melyben 1859. osztályfnök lett. 1861 febr.—1865
júl. Schmerling kormányában belügyminiszter
volt, azután Tirol helytartójának nevezték ki.

1867-ben bárói rangot nyert. 1871 november 25.

Auersperg kormányába lépett mint belügy-
miniszter 8 annak legkiválóbb tagja volt. Az
1873-iki választói törvényt ö szerkesztette. Beteg-
sége miatt 1878 jún. 5. megvált hivatalától s az
urakházának tagja lett.

l<assi (lazzi, lati, Itti, lidi, liti), a germán
népeknél a középkorban az a társadalmi osztály,

amely a szabadok és szolgák között foglalt helyet,

a félszabadrendüek.

Lasso, Orlando di (Orlandus de Lassus, Ro-
land Laftsus), a legnagyobb zenei lángelmék
egyike, szül, Monsban (Hennegau) 1532., megh.
Münchenbon 1594? jún. 14. Kortársai a zene ki-

rályának és a belga Orfeus-nak nevezték. A monsi
ííicolas-templomban volt karénekes. Gonzaga
Frigyes, Szicília alkirálya képeztette ki Milanó-

ban. 1560-ban a müncheni Hofkapelle karnagyá-
nak nevezte ki V, Albert, L, rendkívül termé-
keny zeneszerz volt. Müveinek száma megha-
ladja a 2000-et. Nyomtatásban megjelent müvei-
nek jegyzékét Eitner tette közzé a Monatshefte
für Musikgeschichte 5. és 6. évfolyamában. Kéz-
iratainak nagy részét a müncheni köny\'tár rzi.
Alkoti'isai közül kiemeljük : 52 miséjét ; 5 szó-

lamú Dávid-zsoltárát (7 db.); kb. 1200 motettáját,

100 Magniflcatját, madrigáljait, dalait. A korá-
ban megjelent mügyüjtöményei közül nevezetes
az öt kötetes Patrocinium musices és a Magnum
opus musicum. Mveinek összegyjtött kiadása
1894 óta jelenik meg a Breitkopf és Hártel cég-
nél Haberl Fr. X, (l. o.) és Sandberger szerkesz-
tésében. Életrajzát megírták : üelmotto (1836)

;

Matthieu (1838); Kist (1841); Báumker (1478)

;

Docléve (R. de Lassus, sa vie et ses oeuvres
1894) ; B. V. Destouches (0. d. L. 1894) ; Manto-
vani (1895); Sandberger (Beitráge der Gesoh.
d. bayr. Hofkapelle untor 0. d, L., 3 köt. 1894—
1895); levelezéseit kiadta Straeten (1891). Fiai:
Ferdinánd, megh. 1609 aug. 27. Münchenben
udvari karhagy volt. Hatszóiamú motettákat adott
ki (Cantiones sacrae suavissime 1587) ós öccsé-
vel a Magnum opus muslcum-ot. Az öoose, Rti-
dolf, megh. 1625. Mvei : Cantiones sacrae (4 szó-
lama, 1606); Circus symphoniacus(1609); Moduli
sacri (1614) : Virginalia eucharistica (1616) ; Al-
phabetum Marianum (1621).
Lásson, Adolf, német filozófiai író, szili, Alt-

strelitzben (Mecklenburg) 1832 márc. 12. 1877-
bea magántanár, 1897. címzetes rendes tanár

(Honorarprofessor) lett a berlini egj'etemen. Fleg
a bölcseleti jog körébe vágó müveket írt, melyek-
ben egészben Hegelt követi, de az újabb történeti

s természettudományi felfogásnak is tért enged.
Fbb mvei : Das Kulturideal und der Krieg (1868)

;

Prinzip und Zukunft des Völkerrechts (1871):
System d. Rechtsphilosophie (1881); Das Ge-
dáchtniss (1894) ; Der Leib (1898); Sint ut sünt,

fUr d. alté Gymnasium wider die Neuerer (1891).

V. ö. Kahle, A, Lassons System der Rechtsphilo-
sophie (Halle 1883).

Lassú, ábrándos, búsongó, magyaros zamatú
mforma, mely leghívebb tükre a magyar me-
rengésre hajló lelkiállapotának. Úgy a régi, mint
az újabb L.-kat két-két részbl — tételbl — szer-

kesztik; ezekben az azonos alaphangú dur és

moll hangsorokat állítják szembe egymással.
Minthogy mindig hangszeres zenére — zongo-
rára, hegedre — íródtak, dallamvezetésük jóval

szabadabb, cifrázatokkal ékesebb, mint a hasonló
hangulatú, lassú menet magyar népdaloké.
Lassú István, statisztikus, szül. Visken (Má-

ramaros vm.) 1797 ápr. 12. megh. 1852 jan. 19. Ta-
nulmányai végeztével tisztvisel lett. Számos tör-

ténelmi és földrajzi tárgyú dolgozata jelent meg.
Fbb mvei : Statisztikára való bevezetés és Eu-
rópa statisztikai, geographiai és históriai rajzo-

lata (Pest 1826); Franciaország leírásain, o. 1827);

Ajz orosz birodalom (u. o. 1827) ; A prussai ki-

rályság (u. o. 1828) ; A lengyel királysáíf és a kra-
kaui szabad status (u. o. Í828) ; A török biroda-
lom (Buda 1829, 2. kiad.) ; Az ausztriai biroda-
lom (u. 0. 1829) ; A svéoiai és norvégiai s a dá-
niai királyságok (u. o. 1829) ; Nagyhrifa>inia{2-ik.
kiadás Pest 1830); .4^ olasz statusok {Buda 1830);

Mercur, statisztikai, genealógiai, históriai zseb-

könyv (Pest 1836). Bzenkíviil kiadott két kötet

Világtörténetet s lefordította Zschokko mvé-
nek 4,, 5. kötetét : Áhitatosság órái (Buda 1828—
30). Munkatársa volt az Esmóretek tára c. magyar
lexikonnak.

Lassú égés, mindazon kémiai folyamat, moly
höfejldéssel jár, de fénytüneménnyel (lánggal)

nincs összekötve, A L,-kor keletkez h ugyan-
annyi, mint amennyi az illet anyag gyors égé-

sekor keletkeznék, de mivel a lassú folyamat
miatt sok h vész el vezetés, sugárzás által, az

elért hfok sokkal alacsonyabb. Ilyen L, a lé-

legzés is, L. Égés.
Lassulás, a mozgás sebességének csökkenése.

Lassúmeneti jelzk (vasút), l. Helyhez kö-

tött jelzk.
Lassúpatak, kisk. Szopes vm, iglói j.-ban,

(1910) 296 tót lak,, u. p. és u. t, Meróny.
Lassus, Orlandtis de, 1. Lasso.
Lasswitz, Kurd, német íllozóflai és szépiro-

dalmi író, szül. Boroszlóban 1848 ápr, 20., mogh.
Gothában 1910 okt, 17. 1876 óta a gothni gim-
názium tanára volt. Filozófiai mimkái : Atomis-
tik und Kriticismus (Braunschweig 1878); Die
Lehre Kants von der Idealitat des Raumos und
der Zeit allgemein verstándlioh dargostellt (Berlin

1883) ; Geschichte der Atomistik vom Mittehiltor

bisNewton (Hamburg 1890); G.Th. Fechner (Stutt-

gart 1896) ; Wirkliohkoiten. Beitriige zum Wolt-

verstándnis (1900). Szépirodalmi mvei : Bilder
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aos der Zakunft (3. kiad. Breslaa 1879; ; Seifen-

Masen, moderné Márchen (2. kiad. Weimar 1894)

;

Auf zwei Planeten (regény, 2. kiad, o. o. 1898. 2
köt) ; Nie and immer. Neue M&rcben (1902).

LMoa. város Tibetben. I. Lhassza.
Lanaö (spany. lazo, a. m. hurok), vékony, hosz-

8ZÚ kötél vagy azlj. a végén borokba kötve. A dél-

amerikai pé^stor és vadász e pányvával fogja

meg a vad lovakat, bivalyokat, nyakukba vetvén

a hurkot. A L.-t hortobágyi pásztoraink Ls isme-

rik 8 tigyesen kezelik.

Laat (német, dán kutst, ang. load), rmérték,
körülbelül egy kocsírakományt jelent. A dán L.

=^ 16695 hl., a németalföldi = 30 hl., az angol =
-?'V078 hl., a porosz 32 97 hl. Továbbá súlymér-

' k hajórakományoknál: Németországban 2000,

Dániában 2600 kg. értékben. Végül súlymérték

biaonyos Arúnállításoknál. lg>- pl. 1 L. vas v.

réz = 20. 1 L. gyapjú = 10 métermázsa.
I^sMtinc a. m. everlasting (1. o.).

Lastman, Pieter. hollandi fest, szül. Amster-
damban 1583, megh. no. 1633. Elször Sweelinck
tanítványa volt. azután hosszabb idt töltött Ró-
mában, ahol élsheimer Ádámhoz és köréhez

csatlakozott. Egész mvészi pályafutásán meg-
érezhet Elsheimer hatása, mely a romanista
irátmyal szemben nemzetibb, valószerbb, fes-

tibb útra terelte. Szenttörténeti, mitológiai és

antik történeti képei olykor Rembrandtra emlé-

keztetnek, ki L.-nak rövid ideig tanítványa volt,

de utóbb is több Ízben mestere hatása alá került.

Mvei közül nevezetesek : Menekülés Egyiptomba
<Rotterdam. Museum Boymans); Odysseus és

Naosikaa (braunschweigi és augsburgi képtár);

Midas Ítélete (casseli képtár): Lázár föltámasz-

tása (Hága, Mauritshuis) : Ábrahám áldozata,

Oresteeés F^lades vetélkedése(Amsterdam, Rijks-

museum); Ábrahám és a 3 angyal (Szent-Péter-

var, Eremitasre); .\ kamarás me^ereaztelése
(München, Alté Pinakothek); Áldozat Janónak
{Stockholm, nemzeti képtár): Constantinus és

Maxentlus csatája (Bréma, Kurthaile), stb. V. ö.

Freise, Pieter L. (Leipzig 1911).

Laai, not least (ang., Q)twi: liat nat lísit) a. m.
végs, de nem utolsó, azaz : a sorrendben leg-

utolsó, de értékre nem legkisebb, Shakespeare
Loar király c. tragédiájából vett szálló ige.

Las Vegas, város New-Mexico északamerikai
territórium San Miguel countyjában, a Szikla-

hegység K.-i alján, 1958 m. magasságban, kb.

3600 lak. 9 km.-re van tle L. Hot Springs fürd
negyven 25*— 60*-os forrással.

Lasz. Roludzsisztán egyik vidéke, 1. Lusz.
Lasz Si mUy geográfos ée pedagógus, szül. Szer-

génybon t Vas vm.) 1869dec. 18. Fiskolai tanulmá-
nyait a budapesti egyetemen végezte, ahol tllo-

xöfiai doktorátust ssersett 1882- 86-ig a budai fö-

í reáUi^olában gyakorló tanár volt Ugyanez id^^

! tmasBiisitenseés tollnoka volt az orsz. meteoroló-

giai intézetnek, majd 1888. a gyri freáliskola

rendes tanára lett. 1898 óta a budapesti I. ker. áll.

fgimnáziumnak a földrajz-tennésMtrajzi szakra

tanámevelö, vezet tanára. SídeAör irodalmi

mtmkásságot fejt ki : a szaklapokban és a napi-

sajtóban srn jelennek meg földrajzi és termé-

szettudományi népszer közleményei és tárca-

cikkei. Földrajzi tankönyveit országszerte hasz-

nálják. Fbb önálló müvei : A gyri m. kir. áll.

föreálvikola monográfiája (1895); A magma-
mozgások, vulkanológiai tanulmány (Budapest

laSHB); Szöv-fonó mesterek c. tanulmányával
(1886) a Magyar Szalon els diját, a Vulkaniz
mus címvel a M. Földr. Társaságét (1883), Egy
átkos kis légyrl (a kolumbácsi l^y) c. mvével
1894. a Köztelek díját nyerte meg. Munkatársa
e Lexikonnak is.

Lászai János, l Garázda (nemzete^).
Laszberg, máskép Lasperg, Fels-Ausztriá-

ból ered gróíi család, melynek els ismert se,
Jónás, mint IV. Rudolf osztrák herceg tanácsosa

résztvett a Rudolf herceg és Nagj- Lajos király

között Pozsonyban 1362. a IV. Karoly német
császár elleni szövetség tárgyában megtartott

tanácskozáson. A család 1664. emeltetett biro-

dalmi bárói rangra, 1705. pedig birodalmi gróü
rangot nyert. A grófi ágból L. György Ehren-
reich özvegye átköltözött a XVIII. sz. el-só felé-

ben Magyarországba, utódai itt telepedtek le és

honosultak meg. \ család bárói ága Bajorország-

ban lakik. — L. Rudolf gróf, szüL 1843 okt.

29., megh. Budapesten 1908 márc. 23. Több mint
két évtizedig viselte Gyr vmegye fispáni mél-
tóságát. 1906-ban a Fejér\'áry-korniány felszólí-

tására elvállalta Pest vmegye helyettes fispán

-

ságát s a kormány megbízásából a pesti ellen-

zék tagjait a vánnegyeházból karhatalommal
távolittatta el. V. ö. Szombathy Ignác, a Lasz-

berg-írrófok genealógiája (Turul 1886. és 1887.).

Laszgori, kiköt az Adeni-öböl mellett, 1. Szo-

máli-föíd.

Laszithi (Lasziothika), begys^ Kréta sziget

K.-i felén, mai neve Dikte, legmagasabb pontja

a Szta\To (2164 m.).

Laazk, az ugyaníly nev járás székhelye Pio-

trkov orosz-lengyel kormányzóságban, kb. 6000
lak., posztószövéssel, cnkorgyáriánal.

Lászka, kisk. Sáros vmegye eperjesi j.-ban,

(1910) 104 tót lak., n. p. Szinye, u. t. Kisszeben.

Laszkár, kisk. Turócz v-megye turóczszent-

mártoni j.-ban, (i9io) 117 tót. lak., u. p, Pribócz,

u. t. Mosócz.

Laszkarisz, 1. Laskaris.
Laszkárok, az angolok által Ceylonban ésHong-

kongban a g^'armatok biztosítására tartott csapa-

tok, melyeknek keleMndiai ben.<zülöttekbl ^ó
legénj'ségét brit tii^ztek vezénylik.

Laszki (Tjoski), lengyel fnemesi család, mely
nevét Ijesko nev birtokától vette. A XV—XVI.
sz.-ban virágzotté több kiváló politikust és diplo-

matát adott hazájának.

1. L. Albert, sziradi vajda, Késmárk. Savnik,

Dunajecz ura. a XVI szepesi város helytartijja,

Jeromo.<nak, Szapolyai János és I. Ferdinánd
hímeves diplomatájának fia, szül. 1536. Nagy va-

gyont örökölvén atyjától és még nagyobbat nyer-

vén els nejével, a magvaszakadt Sevédy György
özvegyével, 1561-ben Heraclidee Jakab görög ka-
landorral szövetkezett a moldvai vajdaság meg-
szerzésére. A váUalat sikerült s L. 10.000 forintot

és egy várat kapott. A görög kalandor nemsokára
összeveszett vele s két év alatt eljátszotta moldvai
bitorolt vajdaságát L. 1566-ban 3000 lengyel

uráli Non XtL kot.
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lovassal ment a gyri táborba Miksa király se-

regébe. 1575-ben a Jagellók kihalása után a vá-

lasztó országgylésen Miksa császárra szavazott

a szenátorok legnagyobb részével, akivel szem-

ben a nemesség túlnyomó többsége Báthory Ist-

ván erdélyi vajdát választotta lengyel királlyá.

A császárhoz Bécsbe indított 14 tagú küldöttsé-

get ö vezette, s azután sietett haza Lengyel-

országba, hogy Báthory ellen az ellenállást szer-

vezze. De Báthory megelzte a késedelmezö csá-

szárt s 1676 máj. 1. meg is koronáztatta ma-
gát. L. nem hódolt meg neki, mire a király

ostrom alá fogta Lanckoron várában, melyet,

miután hiába süi-getett a császártól segítséget,

kénytelen volt feladni. Lengyelországban így el-

játszván szerepét s Magyarországon nem nyer-

hetvén vissza birtokait, nyugtalan természetével

újabb kalandos vállalatokba fogott. 1583-ban
Angliába ment, hol az aranycsinálók hálójába

keiiilt, vagyonának megmaradt részét is elvesz-

tegette és teljesen elzüllött. V. ö. Szádeczky L.,

Báthory István lengyel királlyá választása (1877)

ésDaltenE., Lasciana 1555—1561 (1898.).

2. L. Jan (Johannes a Lasco), gneseni érsek

(1510—31), szül. 1466., megh. 1531 máj. 19. A
lateráni zsinaton 1513. a maga és utódai szá-

mára a Legátus natus Sedis Apostolicae (Az

apostoli szék született követe) címet kapta, ü
adta ki a legels lengyel törvénygyjteményt:
Commune inclyti Poloniaeregni privilégiumcímen
(Krakó, 1506).

3. L. Jan (Johannes a Lasco), kujavi érsek,

szül. 1499., valószínleg Lask várában, Petrikau

mellett ; megh. 1560 jan. 8. Pinczovban. §okat
fáradozott a protestantizmus terjesztésén s egy
lengyel nemzeti egyház felállításán, de kevés si-

kerrel, úgy hogy e miatt kivándorolni kény-
szerülvén, elbb Frízföldön, majd Londonban
élt. 1556-ban visszatért Lengyelországba. Mveit
Kuyper adta ki (Amsterdam 1866, 2 k.)

4. L. Jeromos, szül. 1496 szept. 27., megh.
1541 dec. 22. Felsbb tanulmányait Rómában ós

Bolognában végezte (1513—18) nagybátyja, L.

János gneseni érsekprimás támogatásával. Visz-

szatérvén Lengyelországba, nül vette a dúsgaz-
dag Kuruzw^cka Annát (1519). 1519-ben vár-

nagy és sztaroszta ; 1520. diplomáciai megbiza-
táesal I. F'erenc francia királyhoz és V. Károly
császárhoz megy. 1523-ban a szenátusban magas
állást nyert, sziradi vajdává neveztetvén ki. 1527-

l)on Szapolyai János király szolgálatába lép és I.

Ferenc francia királyhoz küldik követségbe, hogy
vele vetélytársa, Ferdinánd király ellen szövet-

séget kössön. L. követsége sikeres volt : a francia

király saját követe, Rincon által a szövetséget

megköttette Budán. Még fontosabb volt L. kö-
vetjárása a szultánhoz, hogy t János király

segélyére szövetségébe vonja: a szultán 1528
jan. 27. kijelentette, hogy János királyt szövet-

ségesévé fogadja 8 F'erdinánddal szeml)en meg-
segíti. Csakhamar másodízben küldetett a portára
kövefc^gbe, melybl 1 528 szept. tért vissza. Ekkor
kapta jutalmul a királytól Szepes várát, a szepesi

grófság címével és Késmárkot, Richnót, Göl-
niczet. 1530-ban Konstantinápolyban, 1532. Fran-
ciaországban sikerrel járván Szapolyai érdeké-

ben, ez öt hálából erdélyi vajdává nevezte ki.

De L. nemsokára Gritti Lajossal szövetkezett

Szapolyai megbuktatására s Grittinek a szultán

által Magyarország kormányára juttatására. L.-t

1533 júl. még János király küldi követségbe Kon-
stantinápolyba, de htlensége nemsokára kide-

rült. Midn Gritti 1534. török kísérettel Erdélybe

ment, hogy titkos tervük végrehajtását meg-
kezdje s Czibak vajdát megölette, János király

L.-t elfogatta Budavárában. Lefoglalt irataiból

az áruló tervek kiderültek. Grittit a felkelt er-

délyiek ölték meg, L.-t Szapolyai magával vitte

Váradra (1534), aholTarnovski János lengyel fúr
közbenjárására (1535) szabadon bocsátotta. L.

bosszút esküdött a király ellen s átallott Fer-

dinánd pártjára. Ferdinánd is leginkább diplomá-

ciai küldetésekre használta a világlátott, ügyes
férfiút. 1539-ben Konstantinápolyban jár követ-

ségben Szapolyai megbuktatására és Ferdinánd
királyságának az egész Magyarországra kiter-

jesztése céljából. 1540-ben Majláth erdélyi vaj-

dával fondorkodik Erdélynek Ferdinánd részére

pártolása érdekében. Szapolyai halála után ismét

Konstantinápolyba küldetett, hol, Buda ostroma
miatt, oly haraggal fogadta Szulejmán, hogy 9
hónapig szoros rizet alatt tartatott s csak a Buda
felmentésére men Szulejmán seregével indulha-

tott vissza. Belgrádban azonban ismét fogságra

vetették s csak miután a szultán Budát Izabellá-

tól kezéhez vette, bocsáttatott szabadon. V. ö.

Hirschberg, A. Hieronim Laski (Lemberg 1888).

László, öt magyar király s több herceg és f-
ember neve

:

1. /. V. Szent L., I. Béla és a lengyel Rik-

sza hercegn fia, 1040 táján született Lengyel-

országban, hova atyja menekült ; meghalt 1095
júl. 29. Atyja 1047 táján bátyjának, I. András
királynak hívására hazajvén, itthon neveltette.

1057. atyjával s nagybátyjával, Géza herceg-

gel is beleegyezett, hogy unokaöccsét. Sala-

mont királlyá koronázzák, ami 1058. meg is

történt. Atyjával ugyan 1059. ismét Lengyel-

országba menekült, de 1061. lengyel sereggel

tért vissza s része volt atyja trónrajuttatásában.

Atyja halála (1063) után testvéreivel, Gézával és

Lamberttel együtt Salamonnak engedte át a trónt,

s beért© a tiszántúli hercegség kormányzásával^

melytl azonban a király öt s testvéreit ismétel-

ten meg akarta fosztani. 1069-ben a csehek,

1070. a kunok ellen harcolt s különösen Cser-

halomnál, majd 1072. Nándorfehérvár ostromá-

ban tnt ki. A következ évben sógorának, 0tt6

morva hercegnek hadaival és saját önkéntesei-

vel nagy része volt a mogyoródi gyzelem-
ben (1074 márc. 14) s az egész Dunántúlt meg-
hódoltatta bátyjának, Gézának, az új kmilynak.

A tiszántúli hadak élén hai'colt IV. Henrik (Sala-

mon szövetségese) ellen és Salamont magát Po-

Zöonyban ostromolta. I. Géza halála után (1077
ápr. 25.) a nemzet t tette királlyá. Nemcsak a me-
nekíilt Boleszló lengyel herceget fogadta udva-

rába, hanem magát Salamont is, kit azonban fon-

dorkodásai miatt 1081. elcsukatott Visegrádon,

és csak 1083. bwMtotta szabadon, midn I. Ist-

vánnak a szentek közé való soroztatását ünne-

pelte. Salamon Kötesk beseny vezérnél keresett
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BMBedéket. de L. 1085. megverte ket és Sala-

Dinn tiihtN' mog sem kibérelte norencséjét Ma-
}i\ iin. 1089. meghalván Zvojnimir (De-

III- ;it király, özvegye, Ilona, testvérétl,

!..-tol kert segítséget. L. 1091. Horvátországot

elfoglalta s Álmos herceg kormányára bízta. Ka-
polcs kunjait tönkreverte a Temesnól s Ákos kun
hadait Orsoviin túl. Foglyait a Jászságban tele-

pítette lo. .\ przemysli és trembowlai Roszti-

azlávicsokat 1092. semlegességre kényszerítette.

Már 1091. szövetséget kötött az (HBzág régi ellen-

ségével, IV. Henrik római császárral is. A beLsó

nyugalom biztosítása után 1092 máj. 20. zsinatot

tartott Szabolcsim, hol különösen az egyház és a

k^resitéoység biztosításáról gondoskodott. A püs-

pökségek sz£nát a zágrábinak alapításával nö-

velte és számos templomot, kolostort alapított.

1093 óta mindinkább foglalkozott a Szentföldre
yj,iA •..>-<> -Hokolás eszméjével is. 109-ben húsvét

na '. 25.) Bodrogon ünnepelte. «Ésmiko-
Tvu ^:: . .iia — írja a legenda — ime Francia-

országból, Angliából és Britanniából követek jö-

vének hozzá, kérvén öt, hogy lenne fejedelmük

és elttük járó, hogy a szent Jeruz-sálemnek vá-

rosát szabadítanák meg a szaracénusok kezébl
és hatalmasságából, boszut állván Krisztus Jé-

zusnak szent haláláért örajtok.B A legenda elbe-

szélésébl olyasmi túnik ki, hogy a piacenzai zsi-

natra gyülekez urak külön s fényes küldöttség-

gel hívták meg Szt. L.-t, ki a legenda szerint

nag>'on megörült a meghívásnak, de a zsinaton

nem jelent meg, mert a cseh fejedelem segítsé-

gére személyesen vezetett hadakat. Azonban a
határol. íredett s elhunyt.

L.-t idn az általa emelt székesegy-

házban [.Sírjánál sok csoda «otts a sír-

jánál \

.

-nek perdönt ereje volt. A XIII.

sz.-b(Jl iiiiii 1- iiiuradt az itt tartott istenitéletek

jegyzkönjTének egy töredéke (Begestmm Vara-

diense). 1192. nagy fénnyel ülték meg a szentek

közé való iktatását, 1892 jún. 29. pedig ennek
h.t.;/ (zados évfordulóját. A középkorbei i mag>'ar

:iiok freskófestöi nagy kedvvel örökítettek

_ -IX. L. életébl egyes jeleneteket Szt. L.-nak

iradon Nagy Lajos idejétl kezdve 169ö-ig

> alot;- és lovagszobrai álltak. Üj lovasszobrát

-n)f Széchenyi váradi püspök megbízásából Tóth
l>tvaii készíti. Nép- és múdalokban (Janus Panno-
ni os, Garay János, Arany Jáooe stb.) gyakran
iii^nekelték, a legenda száz meg száz apróságot
tudott meeélni róla s a csatákltan - mint Thesenst
Míirathonnál — még gjakran látni vélték. Náp-

tor kalocsai érsek a szentnek hermáját
1619. a gyri székesegyháznak ajan-

itt'Kozta, n< >í jelenleg is rzik. Sírját 1638. és 1660.

feldúlták. Feleségétl, Adelhaidtol (1. o.) csak egy
Piroska nev leánya maradt.

Irodalowt, Le^Bds 8. Lsdislai, Bxdlicheniél «tb. Magymrul
ToldyBál, HMgyK Ssentek Legeadái. Sst Láal USrvéayel

» Corpas Jvrisbaa. Oklevelei a fObb gyVJteaéayekben.
PeltMurt, Semo de 8. L. Kjttoaáaál, HM. CMt. O. ; Pray,

DisMitttio de S. L.. Poisoay 1774; eáadciy, Din. kist. crit.

<le S. U, Bécs 1776 ; erre Prsy felelete : Diatribe stb., Po-

zsony és Kassa 1777. s Gánócsy TisaoBTálassa : Dispnnctio
i><!(tribae. Nagyrirad 1781. BnnyiUy, Viradi pQspSkség, I.

o. 1884. Pecsétjérl Kejérpataky. Tomi. X. 183. Orosi
éri Wertner n. o. VIIl. 125.; Némethy Péter, Magyar-

<iií^ Szeot 1.. idejében. Badapeat, 1806: Pessler. Borrátli,

.lav, Paaler, Marcsali bövaa BÓteak SKBt LAatlórtI, MrCI

a folyóiratok éa iak. tfrtaaitftk is kftsöltek kisebb taaalmiayo-
kat, de méltó élei-éiJenoBn^sa miág tincs irodalmunkban.

2. II. L., II. Béla és Ilona fla, szül. 1131., meg-
halt 1163 jan. 14. 1139 táján Bosznia hercege

:

1159 nyarán öccse István példájára Görögor-
szágba menekült. II. Géza halálával (1162 máj.

31.) -Manuel görög sereg élén István herceget küldte

be a magyar trón elfoglalására, az urak egy része

azonban inkább L. mellett nyilatkozott. 1162 júl.

15. II. L. néven csakugyan trónra lépett, öccsét

pedig az ország egjharmadával s a trónöröklésnek

odaígérésével kárpótolta. Mikó kalocsai érsek ko-

ronázta meg, kit Lukács esztergomi érsek ezért

egyházi átok alá vetett. Utóda IV. István lett.

3. 111. L., Imre király és Konstancia aragoniai

hercegn fla, szül. 1199., megh. 1205 máj. 7. Ili.

Ince pápa 1203 febr. 25. arra intette az ország f-
papjait, hogy mieltt Imre útra indulna Braun-
schweigi Ottó ellencsászár megsegítésére, L. her-

c^ iránt az urakat húségesküre bírják. A pápa
beavatkozása még inkább növelte András herceg-

nek, L. nagybátyjának pártját. A kitört lázadás-

nak András elfogatása (1203 okt.) vetett véget.

A király 1204 aug. 26. a kalocsai érsekkel koro-

náztatta meg fiát, ki helyett az esküt tette le.

Ekkor szabadon bocsátotta Andrást, st fla gyám*
jává s L. nagykorúságáig kormányzóvá is kine-

vezte, mire Esztergomban csakhamar elhunyt.

Szeptember második felében II. L. nevében Anáráa
herceg vette át a kormányt. A királ>Tié azonban
jobbnak látta a menekülést és a koronával, fiával

s a korona kincseinek egy részével VI. Lipót osz-

ö4k herceghez futott, hol L. csakhamar elhunyt.

Péter gyri püspök haza hozta és Székesfehérvárt

a királyok sírboltjában temette el. A korona is

visszakerült, Konstancia pedig hazatért Spanyol-
országba, mire András herceg megkoronáztatta
magát.

4. IV. v. Kun L., V. István és Erzsébet kun
hercegn fla, szül. 1262., me^yilkolták 1290 júl.

10. Atyját már 1270 aug. 1. elveszítette. Anyja
c^k Finta, volt nádor palotaforradalmának lekü:-

déeével, szeptember els napjaiban koronáztat-

hatta meg 8 nevében a kormányt is átvette. A
furak Joakhim bánt a kormányból kibuktatták,

a Kaplyon nemzetségbl való András magát a
kis királyt is hátba verte buzogányával, az anya-
királynét pedig a furak egy része számkivetésbe
küldte s szabadságát csak 1273 december 3- adta
vissza. A pártok rövid idre kibékültek egymás-
sal, ami Héderváry Lrinc volt nádor érdeme.

L. 1274 tavaszán súlyos betegségbe eeett, mely>
bi — a legenda szerint — csak akkor gyó-
gyult meg, midn fejére tették Szt. Margit h^ot-
tas fátyol-fejkötjét. Maga a király orvosának,

Gellért mesternek tulajdonította gyógyulását.

Mikor azután 1274 aug. 19. megkezdte a papi ja-

vaknak a furaktól való visszaszedéeét, egykor
gyámja, Joakhim tárnokmester s Németujvár."

Henrik bán András herceg ^dek^)en felláza'ita.';

st elfogták. Csák Péter azonban megszabadí-

totta a királyt, ki szeptember 30. résztvett a Fö-
veny és Bökény-Somlyó közt vívott csatában,

melyben Henrik bán elesett. Több hónapi polgár-

háború után a király kibékült a lázadókkal. Otto-

kár cseh király Habsburg Rudolf caáaiár ellené-
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ben 1276 elején ogyességre lépett vele, az idköz-
ben ismét befolyásra jutott Joakhim azonban
Habsburg Rudolf szövetségébe hajtotta öt. Ekkor
Majs mester nyiltan pártot ütött s a fejetlenség

annyira eláradt, hogy a veszprémi székesegyhá-

zat és egyetemet 1276. maga az ország nádora,

Csák Péter dúlta fel s az oltár mögött 68 papot

és szolgát vágatott le. összes büntetése az volt,

hogy a király letette öt a nádorságról. 1277
november 11. Hainburgban személyesen találko-

zott Rudolffal, ki öt fiává fogadta s vele Ottokár
ellen vódö- és támadószövetséget kötött. Ugy lát-

szik, L. ekkor lépett házasságra Izabellával. A
király, ki nagykorúnak nyilvánította magát, most
maga vette át az uralkodást s erélyesen harcolt a
lázongó oligarchák, különösen a horvátok ellen.

Ottokárral szemben 1278 aug. 26. Dümkrut és

Stillfried között az serege döntötte el a csatát

Rudolf javára. Nemsokára ismét fejetlenség ural-

kodott az országban, mire (1278 szept. 22.) III.

Miklós pápa Fülöp fermói püspököt' teljes hata-

lommal küldte be közbenjárónak (1. Fülöp, 2.).

1285 tavaszán a tatárokat, kiket a Hód tavánál

(1282 április végén vagy május elején) megvert
kunok hoztak nyakára, maga a nemesség verte

vissza, mlg a király a föllázadt szepesieket szorí-

totta engedelmességre ; azután pedigLeskó lengyel
fejedelmet a bogusicei csata (1285 aug. 2.) után
visszaültette trónjára. A furak ellen erélyesen

föl nem léphetvén, a kunok közt keresett szórako-

zást. Egyik alattvalója, Németujváry Iván, nyilt

háborút viselt Ausztria és Stájerország ellen s

Ausztria hbérese lett, a királyt pedig a pápá-
nál bevádolta botrányos élete s amiatt, hogy
feleségét, Izabella királynét elzáratta. IV. Hono-
rius, majd IV. Miklós pápa sürgetésére a király

szabadon bocsátotta nejét (1. Izabella), maga
azonban a kunok ellen hirdetett, de ellene forduló

keresztesháboruban ismét a kunok közt keresett

menedéket, mire Iván András herceget hívta meg
a trónra. L. 1289 máj. 19. általános kegyelmet
hirdetett, a lázadást leverte s a fövenyi ország-

gylésen a rendekkel s Izabellával is kibékült.

Pár nap múlva azonban az oligarchák újabb láza-

dást szítottak és a pápa is újabb keresztes hábo-
rút akart hirdetni a kunok, st a király ellen is,

ha velk tartana. Azonban Körösszeg alatt Árboc,
Törtei és Kemenos kun fvezérek meggyilkolták
a királyt, kit Gergely csanádi püspök Csanádon
temettetett el. Gyermekei nem maradtak. V. ö.

Szabó Károly, Kun László (Budajjost 1886) : Pau-
ler, Magyar nemz. tört. II. ; KarácsomjL A hód-
tavi csata ó\e (Századok 1901).

5. V. L., magyar és cseh király, a Habsburg-ház-
ból száripazó Albc^rt királynak és Zsigmond király

leányának, Erzsébetnek fia, szül. Komáromban
1440 február 22. (tehát már atyja halála után,

miért Posthumus v. Utószülött L.-nak is neve-
zik), megh. Prágában 1467 nov. 28. A rendek
Albert király halála után, tartva az asszony- és
gyermekkormány veszélyeitl, Ulászló (1. o.) len-

gyel királyt hívták meg a raagj'ar trónra. De
Erzsébet, az özvegy királyné a komornája, Kot-
tanner Ilona által Visegi'ádról ellopott szt. ko-
ronával ílát 1440 május 16-ón Székesfehérvárt
megkoronáztatta. Innen Gyrbe ment ós a kis

L.-t nagybátyja, III. Frigyes német-római császár

gyámsága alá bocsátotta. Magyarországon most
egyideig I. Ulászló király személyében a szabad
királyválasztás elve gyzött a kiskorú L. által

képviselt örökösödési jog felett. De midn Ulászló
a várnai csatában (1444.) elesett, a rendek hosz-

szas viták után megválasztották L.-t királynak.

1445-ben küldöttség is ment Bécsbe III. Frigyes

(1. Frigyes 47.) császárhoz, hogy tle a királynak
ós a szt. koronának kiadását követelje. Frigyes
azonban csak 1452. bocsátotta el L.-t, ki ekkor
egészen anyai nagybátyja, Cülei Ulrik káros be-

folyása alá került, ki öt testileg-lelkileg megron-
totta. 1453-ban Prágában cseh királlyá koronáz-
tatott. Bár megígérte, hogy lehetleg Magyar-
országon fog tartózkodni, legnagyobbrészt Bécs-

ben és Prágában lakott. A fenyeget török ve-

széllyel szemben tétlenül állott, st és Ciliéi

még útját is szegték nem egyszer a nagy Hunyadi
János védelmi intézkedéseinek. Nándorfehérvár
ostromának hírére L. gyáván Bécsbe szökött. Hu-
nyadi János halála után L. a futtaki országgy-
lésen (1456 okt.) Ciliéit tette az ország kormány-
zójává, aki életével lakolt azon kísérletéért, hogy
Hunyadi Lászlót Nándorfehérvár átadásánál meg-
ölesse. Midn a megrettent és boszut forraló L.

esküjének megszegésével Hunyadi Lászlót lefe-

jeztette (1457 márc. 16.), az ország háborogni kez-

dett. Erre a király, tettének védelmére kiadván egy
oklevelet, melyben számos képtelen váddal illeti

a Hunyadiakat, elbb Bécsbe, majd Prágába me-
nekült és foglyul magával vitte Hunyadi Mátyást
is (1457 szept.). Prágában, midn épp jegj'esénok
— VII. Károly francia király leányának — foga-

dására való készületekkel volt elfoglalva, várat-

lanul meghalt. Állítólag politikai gyilkosságnak
esettáldozatul : Podiebrád György cseh kormányzc)
és Rokyczana huszita fpap mérgezték volna
meg. V. ö. Palacky, Zeugenverhör über den Tod
König L. von Ungam und Böhmen im Jahre 1467
(Praha 1856) és a Hunyadi-csálMaáX felsorolt

irodalom idevágó részét.

6. L. (Nápolyi), nápolyi király és magyar trón-

követel, szül. 1376. mint Kis (II.) Károly magyar
és nápolyi királynak egyetlen fia : megh. gyer-

mektelenül 1414 aug. 6. Atyjának Magyarorszá-
gon történt meggyilkolása után anyjának. Mar-
git királynénak gyámsága alatt 1387. a nápolyi

trónra került. Magyarország történetében meg-
lehet^sen dicstelen szerepet játszott. A dráván-
túll megyéklien már régóta nagy párttal rendel-

kezett. Midn a szövetkezett furak és fpapok
1401. elzárták a törvényszeg Zsigmond királjt

(1. 0.), L. 14í)2. fellépett trónkövetelnek. A horvát-

dalmát urak és IX. Bonifác pápa hathatós támo-
gatásával némi eredményt tudott felmutatni. A
dalmáciai városok egymjisután pártjára állottak

és 1402 dec. ünnepélyes küldöttséggel hívták az

országba. A pápa külön bullában ajánlotta, me-
lyet az esztergomi érsek is kihirdetett. Maga L.

1403 aug. 5. Kanizsay János esztergomi érsektl
Zárában megkoronáztatott, nem ugyan a szent

koronával, hanem egy diadómmal. Seregei is egy-

Ideig gyzelmesen haladtak elre. De a Zsigmond
pártján álló Stlbor vajda (Pápócznál), Garay Mik-

lós nádor és Perényi Péter dönt diadalai és a
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' deburazágból visszatért Zsigmond királytól hir-

detett közbocsánat meghiúsították L. reményeit

(1403 oki). Olaasonzá^ terveit L. már jobban

meg tudta valósítani. Uralkodása elején legyózte

a nápolyi királyságban vetélytársát, II. Lajos

anjoui herceget s hódításokat tett a pápai állam-

ban és Toscanában. Rómát kétszer is (1409. és

1413.) hatalma alá hajtotta és jövedelmei váltsá-

gául XJI. Gergely pápának évenkint bizonyos ösz-

saeget fizetett. Utódai azonban mitsem tarthattak

meg hódításainak eredményébl. V. ö. Schönherr
ííynla. Nápolyi lÁszló (Akad. Értekezés 1898).

7. L. Fül'jp Mária yince, osztrák fherceg,
.,.r,„,.-i..- ;,.,., -I.tzsef fherceg ifjabbik tla,

jiU. 16., m^gh. Budapesten

-c, , - Ji\, JózsefÁgost fherceggel

együtt magyar nevelésben részesült. Középiskolai

vizsgálatait a II. ker. fgimnáziumban tette le.

Azután hadnagy lett a 37. számú cs. ée kir., majd
az 1. számú mag)-, kir. honvédezredben. 1895 aug.

végén a kisjeni vadászatokon szerencsétlenül

jéurt, amennyiben egy megsebesített vadmacska
iUdözóse közben saját fegyverétl jobb combján
megsebesült. .Minthogy súlyos sebestüéséhez vér-

mérgezés is járult, életét nem tudták megmen-
teni. V. ö. P. Thewretck István, L. fherceg életé-

bl (Budapest 18%).
8. L., a Kán vagy Keán nemzetségbl, több

megye fispánja, flovászmester, országbíró, ná-

dor, bán és tótországi herceg II. Endre és IV. Béla

korában. Legelbb 1217. tnik föl, midn II. En-
drét a Szentföldre kisérte ; ekkor már flovász-

mester és pozsegai fispán volt. 1224. országbíró

lett, de már 1226. Oghuz váltotta fel. 1228-ban

ismét visszakerült az országbirói székbe s egy-

szersmind bácsi fispán volt, meg is maradt II.

Endre haláláig : IV. Béla trónraléptével azonban
nemcsak megbukott a régi kormány, hanem tag-

jai közül többen tör^•ényszék elé is állíttattak. L.

nem tartozott ugj^an ezek közé, de a király kegyei-

vel sem dicsekedhetett, mert több éven keresztül

távol maradt az udvartól s ez idben csupán mint
Bomog>i fispán fordul el. A tatárjárás alatt

kezd ismét nagyobb szerepet vinni. A sajói ütközet-

bennem vett részt, elkésett, de éppenjókor érkezett
arra, hogy a tatárok által üldözött Bertalan pécsi

püspökcsapataitmegmentse. Béla királyt elkísérte

a tengerpartra s ekkor ismételten országbíró, csak-

hamar azután 1243—46. nádor lett. A nádorság-

ban Trje Dénee tótországi bán és herceg váltotta

fel, pedig Dénee helyét foglalta el, de úgy lát-

szik, már akövetkez 1246. év folyamán meghalt;
legalább ezen év után nem találjuk többé emle-

getve. Három fia ismeretes : László erdélyi vajda.

Gyula mester, az intfflregnam alatti László vajda
apja és Miklós prépost és választott esztergomi ér-

sek. V. ö. Bauler Gy., Magj-. tört. (II. köt.)

9. L., 1252—ft4. erdéljri vajda, egj-úttal valkói,

majd szolnokvármegyei fispán, az elbbinek fia.

Egyideig V. István ifjabb király hive volt ; részt

vett ennek bolgárországi hadjárataiban, 1264.

azonban IV. Bélapár^áraáUtstest\'érével, Gyulá-
val együtt kim és magyar csi^tok élén Erdélybe

tört, de Csák Péterm^^wte Dévánál. Kun László

idejében kezd szerepelni : elbb pozsonyi fispán,

majd országbíró, 1275. pedig rövid ideig erdélyi

vajda. 1278-ban már úgylátazik nem volt élet-

ben. Gyula ée Miklós nev fiait ismerjük.

10. L. vajda, kit rendesen, de hibásan, Apor
Lászlónak neveznek s épp oly tévesen a Laczkfy*

család sének tartanak. A Kán vagy Keán nem-
zetséghez tartozott, mely magát Gyula erdélyi

vezértl származtatta s Erdélyben és a Dunántúl
volt birtokos. III. Endre halála után, kihez híven

ragaszkodott, Erdélyt a maga számára foglalta le

8 mivel nem akarta átadni I. KároljTiak, 1306.

a kalocsai érsek kiközösítette. Erre a másik ellen-

király, Ott<i. megkérte L. vajda leányát, de midn
elment Erdélybe az esküvre, L. ót elfogta, egy
ideig letartóztatta s tle a magyar szent koronát

elvette. Ennek visszaszerzése végett hosszas tár-

gyalásokat folj^ttak L.-val I. Károly hívei s

végre a Szegeden 1310. kötött szerzdés szerint

mind ezt, mind a lefoglalt királjri jövedelmeket

visszaadta. Leánya a szerb kiráhünak lett neje.

Fiai : ideebb ée ifjabb L. 1316. föllázadtak I. Ká-
roly ellen, de leverettek s igj- családja tönkrement
V. ö. Pór, L. erdélyi vajda (Kolozsvár 1891).

11. L. (Vlád, VUijk, Lajk), 1366-72. oláhor-

szági havaseli vajda. 1365—69-ig folyton hadi-

lábon állt I. Lajos magyar királlyal. Bár Szörény-

nél nagy vereséget szenvedett, a hadakozást be-

fejez békekötéssel I. Lajos nemcsak Oláhorszá-

got hagytam^ birtokában, hanem a szörénji bán-

ságot és Fogaras vidékét is. 1376-ban már más a
Szörényi bán. V. ö. Pesty, Szörényi bánság (1.)

;

Hunfalvy, Az oláhok története (II.).

12. L. nádor^ 1. Oppdni László.
Liasló, 1. Ákos, zenei író és zeneszerz, szül.

Nagyenyeden 1871 febr. 10. Joachim-tanítvány.

A Signaleban és az Allgemeine Mu.-^ikzeitungban

számos tanulmánya jelent meg. A Berliner Lo-
kalanzeigemek és a Börsencurimak küiröldi le-

velezje. Zenekari darabjait sikerrel játszották a
külföldön. Könyvei: Aus meiner Heimat (1910);

UngarLsche Skizzen (1911).

2. L. Ede Dezs, kémikus, sztil. Simontomyán
1859 máj. 5. Megyetemi tanulmányait München-
ben és Budapesten végezte. 1884—85. tanulmány-
úton volt Franciaországban s a borászat gyakor-

lati részével foglalkozott. 1886—94-ig a mftegye-

temen adjunktus volt 1890 óta a borászati kémia
magántanára, 1905 óta címz. nyilvános rendki-

vUli tanár. Számos dolgozata jelent meg a külön-

böz szaklapokban. Pontosabb dolgozatai: Ma-
gyarországi aayagok (a Term.-tud. Társulat által

koszorúzott pályam) ; Bestimmun? der Phospbor-

saure im Süssweine ; Indirecte Bestimmnng dee

Extractes im Weine ; A víz hatága a magnésiMm'
karbonátra.

8. L. Fülöp Elek (lombosi), fest, szül. Buda-

pesten 1869 jún. 1. Mint a mintarajztanoda ki-

tüntetett növendéke állami ösztöndíjat kapott s

ezt három évig Budapeeten, két évig külföldön

élvezte ; idehaza Lotz Károly tanár. Münchenben
Liezen-Mayer Sándor oldala mellett. A képz-
mvészeti társulat kiáUltásán Í89Í. Beg^ öreg

asszony cím képe a múbarátok kiH^ek 1500
frtnyi diját aaererte meg számára. L. müncheni
tartózkodása alatt két ÍÁai is megfordult Paris-

ban, hol mestere Leféivre volt. Miután a bolgár

fejedelem, XIII. Leo pápa, RampoUa bíboros arc-
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képeivel Európaszerte nagy feltnést keltett,

csakhamarö lettnemcsakmonarchiánkban.hanem
Német- és Angolországban is a reprezentatív arc-

kép tipikus és ünnepelt festje, aki egyik fejedelmi

udvarból a másikba jutva, megfestette Európa
nevezetes férfiainak és szép asszonyainak gazdag
gyjteményét. Ezért mindenfelé nagy elismerés-

sel adóztak neki a hivatalos körök. A párisi nem-
zetközi kiállításon aranyérmet nyert. Bécsben

(1900) a Künstlerhausban kiállította a Fürsten-
berg hercegi pár, Hohenlohe német kancellár,

Kinsky Aglája stb. arcképeit s elnyerte a buda-
pesti tavaszi tárlat nagy érmét. Ugyancsak Bécs-
ben (1902) Rampolla arcképeért az osztrák állami
aranyérmet nyerte. 1907-ben aranyérmet kapott
Velencében, 1912. magyar nemességet, ugyanez
évben nagy díszoklevelet Amsterdamban. A Szép-
mvészeti Múzeumban megvan tle Hohenlohe-
Schillingsfrst Chlodwig hg., XIII. Leo pápa és

Fraknói Vilmos arcképe. 1908-ban Amerikában
is járt, ahol megfestette Roosevelt elnököt.

1910-ben a firenzei üfflzi-képtár felszólította,

hogy e képtál' híres önarckép-gyjteménye szá-

mára ö is fesse meg a magáét. Rengeteg tömeg
arcképen kívül festett eleinte néhány életképet
is. 1914., a világháború kitörésekor, Angliában
honosítatta magát, ami szülhazájában termé-
szetes megütközést keltett. V. ö. 0. v. Schleinüz,
Ph. A. V. L. (Bielefeld 1913).

4. L. Gábor, geológus, szül. Budapesten 1878
dec. l^. Eredetileg antropológiával foglalkozott.

Az emberi agykoponya méreteirl írott tanulmá-
nyával 1903. bölcsészotdoktorrá lett. Ekkor a
m. kir. földtani intézethez került agrogeológus-
nak. Hosszabb utazásokat tett Németországban
8 1911. Svédországban. Legnevezetesebb érteke-

zései a Kis Magyar Alföld agrogeológiájával és

a hazai tzegtelepekkel foglalkoznak. Magyar-
ország tzegtelepeinek kiváló ismerje.

5. L.' József, színész, szül. Vásárhelyen (Bihar
vm.) 1808., megh. Kolozsvárt 1878 máj. 10. Isko-

láit Kolozsvárott végezte, 1827. színésznek állott.

Lebeszélték e pályáról s a kir. táblánál szereztek
neki állást, de 1829. már újra a kassai színtár-

sulatnál találjuk. A megnyíló Nemzeti Színház
tagjai sorába szerzdtette. 1869. torokbaja miatt
kénytelen volt nyugdíjba menni. Kolozsvárra
költözött s ott 1871—7ö-íg a Nemzeti Színház
igazgatóságának tagja volt. Igen jó színésznek
tartották, kivált bonvivant-szerepekben, mindig
élénk, elegáns, könnyed játékával tnt ki. F'öbb

szerepei voltak : P^ígaro, PoUíla, Laertes stb.

6. L. Mihály, író és pedagógus, szül. Isten-

segítsben (Bukovina) 1849 aug. 26. A jogot és íllo-

zóflát Pesten elvégezvén, ogyideig mint hírlapíró

mködött s a kormány megbízásából a c^ngó-
kérdést tanulmányozta a helyszínén (187ö). 1876-
ban fvárosi tanár lett, majd 1878. megalapította
ma is fennálló tan- és nevelintézetét. 1882-ben
kiadván Keldi testiJéreink c. könyvét, megindí-
totta vele a csángó-mozgalmat, melynek ered-
ménye 5000 bukovinai székely visszatelepítése
lett. 1887 óta majdnem állandóan tagja a kép-
viselháznak, elbb mint az Api)')nyi-párt, késbb
xnint a szabadelvüpárt híve. 1912. udvari tanácsosi
címet kapott. Számos elbeszélést, rajzot, ismeret-

terjeszt cikket, jellemrajzot írt. Egyike a Petfi-
Társaság megalapítóínak.

Lászlód, kísk. Hont vm. korponaí j.-ban, (laio)

287 tót lak. ; u. p. Litva, u. t. Korpona.
L&szló-dij. 1890-ig csikóverseny, most Szí.

László-díj a neve. A budapesti szi meeting egyik
érdekes versenyszáma, amelyben kétéves lovak
vehetnek részt. Díja 82,000 K, távolsága 1500 m.

Lászlófalva (azeltt: Lászlófalu), kisk. Tu-
rócz vm. stubnyafrdí j.-ban, (i9io) 171 tót lak.

;

u. p. Ivánkafalva, u. t. Tótpróna.

László füve, Szt. László füve, a Gentiana cru-

cíata-nak (1. Gentiana) neve, melynek a következ
mondai magyarázata maradt fenn : Szt. László

király idejében nagy dögvész pusztított Magyar-
országon. A jámbor király imádságára Isten

megadta neki azt a kegyelmet, hogy amely fre
kiltt nyila esik, az e nyavalya ellen gj^ógyító

erejvé váljék. A király nyila a G. cruciatát

érte, amely ettl fogva a dögvészben sínyldök
hathatós orvossága lett.

László szekere. 1. Szt. László szekere egy
csillagkép (alighanem a Göncöl-szekere, I. o.) ma-
gyar népies neve. — 2. Kun László szekere, a ké^
kerek talyiga magyar neve, melynek az a népies

mondai magyarázata, hogy e szomorú emlék
király alatt «már igavonó barom sem volt, s az
emberek maguk voltak kénytelenek hx'izni a két-

kerek szekeret, vagyis inkább talyígát». E ki-

fejezés a hozzá fzd magyarázattal együtt a
bécsi Chronico7i Hungarorutn-hdLn. fordul el. Er-

délyben ugyanily sanyarú idk emléke a L.-nek

mására készült Básta szekere elnevezés. V. ö.

Tóth Béla, Szájrul szájra és Szálló igék.

Lászlóvára (azeltt : Koronini), kísk. Krassó-
Szörény vm. újmoldovai j.-ban,(i9io) 983 oláh lak.

;

u. p. és u. t. ómoldova. L. a Dima balpartján épült

község, mely régebben a hegyeken állott és Satu
novu (Uj-falu) nevet viselt, ott azonban annyit
szenvedett a viharoktól, hogy 1858. gróf Coro-

nini-Cronberg, a temesi bánság kormányzója, az

új község alapítását kezdeményezte. A község
mellett a Duna partján emelked, ma romokban
hever várat Zsigmond magyar király építtette.

A vár a szerb parton épült Qalambócz várával
szemben fekszik és a török háborúk idején gyak-
ran szerepelt.

Laszó, kísk. Hunyad vm. marosíUyei j.-ban,

(1010) 484 oláh lak., vasútállomás, posta ós táviró-

hívatal.

Lászó (azeltt : Lászczó), kisk. Sáros vmogye
girálti j.-ban, ( i9io) 234 tót, cigány és lengyel lak.

;

u. p. és u. t. Margonya.
Lasztócz, kisk. Zemplén vm. sátoraljaújhelyi

j.-ban, (1910) 792 tót és magyar lak. ; u. p. és n. t.

Legénye-Mihályi.
Lasztomér, kisk. Zemplén vm. nagymihályi

j.-ban, (1910) 1290 tót és magyar lak. ; u. p. és u. t.

Nagymihály.
Lasztonya, kisk. Zala vm. letenyei j.-ban, (1910)

361 magyar lak. ; u. p. Szentadorján, u. t. Csö-

mödór.
Lat, régi súlymérték = Vs* f"Q* í ^ arany és

ezüst súlyának mérésénél = Vi« márka (233887
gram), végül tlnomságmérték az ezüstnél, pl. 13
latos ezüstnél •»/,, rész az ezüst, a többi pótfém.
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Lát a. m. bemutatás. 1. Látra szóló váltó.

Láta, a szemlx^r (pupilla) rosaz magyar el-

lunezóee. I. Szem.
Latabár. 1. Étidre, szinésB é8 ssinigazgató,

szül. Halason 1811 nov. 15., megfa. Miskolozon
l>^73júl.lO. Eleintejogi pályám készült, de 1830.

Kilt nyí Dávid társulatáboz sienödött tonoristá-

iiak. 1842-ben Kolozsvárott szervezett elször
színtársulatot s bejárta vele az ország nagyobb
városait. A vidéki színészetre sok tekintetben

reformáló hatással volt, erélyes, Ugyeskez Igaz-

gató volt, kiválóan értett a zenóhiai s maga is

szerzett zeneszámokat Egési ssinéBiBSsládot ala-

pított, melynek több tagja ma is ti. Számos ope-

rettet fordított magyarra.
2. L. Kálmán, színész, L. 1. tia, szül Szabad-

kán 1851. Atyja színtársulatánál lépett föl elször
1870. A budapesti Nemzeti Színház 1881. szer-

zdtette, hol mint kedvelt bonvivant és komikus
mködött 1912-íg. Az orsz. színiakadémia titkára.

Fóbb szerepei : Liliomti, Oronte (Mizantróp), Ferke
(Cigány) stb.

Late «alp» (lat.), .<úlyos gondatlanság, a gon-

dosságnak oly fokú elmulasztása, amely mellett^a

cselekmény káros következményeit nyilvánvalóan

elóre lehetett látni. L. dolo aequiparatnr a. m. a
^^iilyos gondatlanság joghatásaiban a szándékkal

ei.'T.'enló (egyébként hibás általánosítás).

tokiMiViXiqíkí Llactaninga. Tahoiga), León tar-

tomány fóvarDsa Ecuadorban, 69 km.-nyire Quitó-

tól. 2860 m. magasságban, a Latacunga-Ambato
ferisíkon, kb. 15,000 lak. ; közelében egy inka-

palota romjaival. 1534-ben alapították. 1698. és

1797-ben földrengé.sek pusztították.

Latah, a malájok között elterjedt neurózis, a
tünetei : kényszcrcselekedotek, echokinézís, ocho-

iália, befolyásolhatóság, ocsmány szavak kiabá-

lása, emellett a beteg értelmí-^ge zavartalan. F-
képen nknél fordul eló. Valószínleg; hisztériás

eredet bántalom.

Latakia (Ijodakie), kikötváros Szíriában az

I bn Hani fok mellett, mintegy 20,000 lak. , amerikai
hittérít-állomással. Kikötjében, amelybe csak
kis hajók juthatnak be, elég élénk a foi^lom,
amel\Tiek fcíkke a L.-dohány. L. Laodicea-

Latalda-dohány, 1. Dohány.
Latakanga, 1. Latacunga.
L4aUuii« Öommers. (bársonypáltna növ.), kö-

zépnagyságú pálma, legyezalakú levelekkel, két-

lakú virágokkal és sárga bogyókkal. 3 faja Afri-

kában terem. A L. Ckmtmersoni L. (L. rubra Jacq.)

Bourbon és Mauritíos szigetén terem, gyümölcse
akkora, mint a kisebb alma. nem jóízú, de a néger
eszi. .\ L. Loddigesii Mart. fajjal együtt, mely-
nek hazája Afrikának egTenlitói réssé, a pálma-
termek pompás dísze. L. chinemsis Jacq. (L.
borbonica Hort.), L lÁvittona.

Látás (visus) a látószervnek az a képessége,
amellyel az t bizonyos feltételek mellett ér
fénysugarakat észreveszi és az így keletkezett

érzéseket a külvilággal viszonyban lév képzetté

alakítja át. .\ világító tárgyakról azonban csak
akkor keletkezhetik megfelel, hú képzetünk, ha
a tárgyról jöv sugarak bizonyos rendszer sze-

rint érik a látószerv érzékeny részének, a látó- v.

ideghártyának megfelel pontjait. A látóhártya

voltaképen nem más, mint az idegvégzödések

által képezett mozaik ; minden idegvégzdés Iz-

galma külön, egymástól a heljrí jegye által kü-

lönböz érzést okoz, amelyeknek összess^ébi
alakul ki a látott tárgy képzete. A világító tárgy
pontjai és a látóhártya izgalomban lev végké-
szülékéi között azonban bizonyos rendszernek,

összefüggésnek kell lennie, a tárgy minden pont-

jának egy külön idegvégzdést kell izgalomba

hoznia, ami csak úgy lehetséges, ha a pontból jöv
fénysugarak a látóhártyának egy pontját érik

csak és hozzák izgalomba. Mivel azonban a vilá-

gító pontokból rendszerint széttérö sugarak ín-

dolnak ki, a szemben olyan fénytör készülék-

nek is kell lennie, amely az egy pontból jöv
sugarakat ismét egj' pontban, a látóhártj'a meg-
felel helyén egyesíti, azaz amely a tárgjTiak

éles képét vetíti a látóhártyára.

A L. tárgyalásánál tehát elssorban ezt a

fénytör rendszert kell tekintetbe vennünk s csak

aztán térhetünk át a keletkezett érzések tárgya-

lására.

A szem fénytör készüléke voltaképen összetett,

egytengely optikai rendszer. A szem tör közegei

olyan sorrendben, amint a fénysugarak útjában kö-

vetkeznek (1. az 1. ábrát) : a szaruhártya, az elüls

t. ábn. K nem harintmetaiete : lAtbatók a $a»m t6r6-

kOxagei, » sxMubártya, elfllsO ssemcsu-nok. nemleacse,
AreglMt. A nemteo^ly, B a l»tá« irinyvonaU.

szemcsamok, a szemlencse, az üvegtest. Bár a
törközegek között a lencse törképeesége a leg-

nagyobb, a sugarak mégis a legersebb törést a
szaruhártya felületén szenvedik, mert az itt érint-

kez közegek (leveg és szaruhártya) törképee-
sége között van a legnagyobb diíTerencia. A meg-
tört sugarak végül, mint mondtuk, a világító

tárgynak megfelel képlien egyesülnek. A szem
tehát nemcsak szerkezetével hasonlít a fotogra-

fáló géphez, a sötét kamarához, hanem mködé-
sében Ls : mint a fotografáló gépben is a beállí-

tott tárgyinak fordított, kicsinyített reális képe
vetítödik az érzékeny lemezre, akként a szemben
is a fénytör rendszer a látott tái^jmak fordított,

kicsinyített, reális képét vetíti a szem érzékeny

hártyájára, a látóhárt^'ára.

Ha valamely tárgyat jól meg akarunk azem-

léhii. ráirányítjuk a szemünket. Ilyenkor a tárgy

képe a látóhártya központi gödrébe (í. Szem)
esik. Csak azt látjuk élesen, aminek a vége a
központi gödörbe esik, mert itt legnagyol^ a

látóhártya óratteoyaége: a körülötte lev látó-

hártyarési^ émükenyáége már sokkal kisebb.
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8 a látóhártya széle felé folyton csökken. Amely
tárgynak képe a látóhártya központi gödrén kí-

vül esik, arról csak nagyon homályos, hiányos

képünk keletkezik. De ennek a homályos kép-

nek, az indirekt L.-nak is nagy szerepe van az

élesen látott tárgy térbeli elhelyezödésének, kör-

nyezetének megfigyelése szempontjából. Hogy
meddig terjed oldal felé a látóhártya érzékeny-

sége, azt a perimeterrel határozzuk meg ; az így
kapott eredmény bizonyos szembetegségek is-

mertet jele is lehet. Ahol pálcikák és csapok

nincsenek, ott nincs is fényérzésünk. így a látó-

ideg betérési helyén, mely a központi gödörtl
az orr felé fekszik, nincs pálcika-csapréteg, ezért

ott fényérzésünk sincsen. Magúnkon tapasztal-

hatjuk ezt, ha egyik szemünket behunyva, másik
szemünkkel a 2. ábrán látható két pont közül

meren aiTa a pontra nézünk, amelyik a behunyt

• •
2. ábra. Mariotte-féle kísérlet.

Bzemünk fell esik. A könyvet közelítve egy bizo-

nyos távolságban (kb. 1 arasz) a másik pont el-

tnik. Ennek az oka az, hogy ilyenkor a pontról

jöv sugarak a szemben keresztezdve, éppen a

látóideg betérési helyére, a vakfoltra esnek (Ma-
riotte-féle kísérlet).

Valamely pont képét a szemben úgy találhat-

juk meg, ha a pontot a szem egy képzelt pont-

jával, a csomóponttal összekötjük, ahol ennek a

vonalnak folytatása éri a látóhártyát, ott lesz a

pont képe. Ezt a vonalat irányvonalnak vagy
iránysugárnak nevezzük. Azt az iránysugarat,

amely a nézett tárgy középpontját a központi

gödörrel köti össze, látóvonalnak vagy látósu-

gámak nevezzük ; ez nem esik pontosan össze a

szemtengellyel. Valamely tárgy két legszéls

pontjáról vont iránysugár határozza meg a kép
nagyságát, az általuk bezárt szög a látószög.

Könnyen belátható, hogy a látószög nagysága
egyrészt a tárgy nagyságától, másrészt a tárgy

távolságától fog függni; mennél kisebb vala-

mely tárgy, vagy mennél messzebb van a szem-
tl, annál kisebb a keletkezett kép. Ha végül
valamely tárgy képe kisebb lesz, mint a látó-

hártya csapjainak átmérje, tehát ha ugyanarra
a csapra két tárgy képe is elfér, akkor azt a két
tárgyat már egymástól megkülönböztetni nem
bírjuk ; a két kép egy közös érzésben olvad
össze. Azt a legkisebb látószöget, amely mel-

lett még valamely tárgyat megkülönböztetünk, a
látóélesség mértékének nevezzük. Normális látó-

élesség mellett ez kb. 1'. Vizsgálatára valók az
olva8ótál)lák, vagy Csapodi-Snellen-féle betk (8.

ábra). Ezek úgy vannak szerkesztve, hogy egy
bizonyos távolságból az egész bet 5', egyes rész-

letel pedig l'-nyi látószöggel érik az ember sze-

mét ; normális látóélességú ember a betket tehát

el tudja olvasni.

A nyugalomban lev szem a sugarakat úgy
töri, hogy a párhuzamos sugarakat, amelyek te-

hát az ilyen távollév pontokból indulnak ki,

éppen a látóhártyán egyesíti, tehát a normális,

nyugalomban lév szem látóhártyája a fény-

tör rendszer gyújtópontjába esik. A közelebblevö
tárgyakról jöv sugarak a szem mögött egye-

sülnek, tehát a látóhártyát szóródásos körök
érik. Ha a tárgy legfeljebb 5 m. közel van, akkor
ezek a szóródásos körök még oly kicsik, hogy a
L.-t nem zavarják. Azonban a szem nemcsak
5 m. távolságban lev tárgyakat lát tisztán, ha-

nem sokkal közelebb levket is, és ezt úgy éri

el, hogy fénytörképességét ersbíti. A szemnek
ezt a képességét, hogy fénytör rendszerét a
tárgy távolságának megfelelen tudja beállí-

tani, alkalmazkodásnak (accomodatio) nevezzük.

Azt a legtávolabbi pontot, amelyet alkalmazko-
dásunk igénybevétele nélkül látunk, távolpont-
nak nevezzük, ez normális szemnél a végtelen-

ben van ; azt a legközelebbi pontot pedig, amelyet
az alkalmazkodás maximális kihasználásával

még tisztán látunk, közelpont-nsik. nevezzük;
normális szemnél ez kb. 10—12 cm.-rel fekszik

a szem eltt. A két pont közti távolság az alkal-

mazkodási terlet. Vannak a normálistól eltér6

szemek, amelyeknek úgy távol- mint közeK
pontja jóval közelebb van a szemhez, ez a kö-
zellátó V. myopiás szem (1. Közellátás) ; ennek
ellentéte a távol- v. messzelátó, hypermetrop-
szem. A szem alkalmazkodása lényegében a

B E P F
L D Z T
F P D L
3. ábra. Csapodi-SaelIen-féle olvasási próbák; betfik,

melyek a látóélesség vizsgálására szolgál aak.

szemlencse domborúságának változásában rej^

Uk, 1. Alkalmazkodás.
A szem fénytör rendszerének azonban van-

nak hibái is, amelyek részben olyanok, amelyek
a legtöbb optikai eszközben megvannak, részben

azonban a szemnek jellemz sajátosságai. Ezek
a következk

:

1. A szembe jutó fény egy része (2°/o) elvész

a látásra nézve, mert részben a szem fénytör
felületein visszaverdik, részben pedig mellék-

képeket ad.

2. A fénytör rendszerben homályok, zavarodá*
sok vannak, (1. Entoptikai jelenségek).

3. A szemben az egytengelytiség sem tökéle-

tes, továbbá a látóvonal és az optikai tengely

sem esnek össze.

4. A törfelletek nem tökéletes gömbidomuak.
Emiatt az egy pontból jöv sugarak tt^hát nem
egy pontban egyesülnek, hanem felületben (asztig-

matiszmus, 1. o.).

5. A szemben a különböz színes sugarak nem
törnek meg egyformán, emiatt a lát<')hártyáa

voltaképen színes körök keletkeznek (chroma-

tikus aberratio, szlnszórás). Ezt sem vesszük



LAtAs 621 LAtás

eezre rendesen, mert a színes körök átmérje
kicsiny, s legnagyobbrészt fedik is egymást

Ezeket a hib&at azonbam jóréart korrigálja a
azivánányhártya, mely a siélsö, legbibásabb

törés Bogarakat visszatartja. A szivárvány-
hártya, illetleg a rajta ievö lyuk, a pupilla sö-

tétben kitágul s a szemet ér fény intenzitásá-

val arányosan szkül ; tehát eröeebb fényból kes-

kenyebb sugárnyalábot bocsát a szembe, mint a
sfyengébböl.

A látóhártya isgalma bizonyos objektív, m^-
Ügyelhetö váitozásokiuU jár. így m^gyelhetö,
liogy a látóhárt>'a bíbor fastéke a fény behatására
elhalványodik. Az elhalványodás kivett, sötétben

tartott szemeken is megfigyelhet ; .sót megfelel
eljárá.>«al ilyen módon a szem eltt lev világító
'

I (ablak) valóságos fotográfiát is kapha-
halvanyodott retinabílwrsötétben jra-
Továbbá különböz finomabb, morfoló-
tiségeket is megfigyeltek a nyugalom-

' jatott látóbártya között, valamint
Ievö látóbárt>'án kimutatható s

ktromos változások is lépnek fel.

lak, illetleg az éterrezgéseknek
.1- ..vitással kell bimiok, hogj' észre-

.•'t ; általában a színes fény megisme-
kkal nagj'obb intenzitás szükséges, mint
yhez. A látóhártya érzókenj'sége egyéb-
íiatárok között alkalmazkodik az öt ér

fény intenzitásához: ers

bontása által keletkezett spektrum minden színé-

nek utóképe olyan színben jelenik meg, amely s
spektruml^n szintén megtalálható : ilyen módon
számtalan olyan szinpárt találhatunk, amelyek
kölcsönösen egymás utóképeit képezik. Kivétel

csak a tiszta zöld szín, amelynek utóképe, a
b(l)or, a spektrumban fel nem található. A színes

utóképeknél tapasztalt e jelenség azt mutatja,

h<^y a különböz szln^ között bizonyos össze-

fü^és van. Ez az össxelüggés még inkábbszembe-
ötlik a különböz színek összekeverésénél. Ha
ugyanis az említett szinpárokat összekeverjük
(vagy azáltal, hogy a spektrum megfelel színeit

egymásra vetítjük, vagy úgy, hogy a megfelel
színessugarakatgyorsegymásutánban váltakozva
juttatjuk a szembe, amikor is azok az utóérzések

következtében összekeverednek), eredményül fe-

hér fényt kapunk. Ezek a színek tehát egymást
fehérré egészítik ki (kiegészít v. complémentaire
színek, ellentétes színek). Ha a spektrum többi

színeit keverjük párosan össze, a spektrumnak
különböz más színeit kapjuk eredményül, kivé-

telt csak a legszélsbb vörös és ibolya össze-

keverésébl nyert bíbor képez, mely a spektrum-
ban nincsen meg s mely a tiszta zöld kiegészít
színe. Végül, ha a spektrum valamennyi színét

összekeverjílk, akkor ismét fehéret kapunk. A
színkeverés eredményét a következ táblázat fog-

lalja össze:

OMlya j iBdigókék

VSrta

Sáicm

Zfildes-

Z«d

Kékes-
1014

bíbor

Oiét-

takém-

> fehér

tként-
kék

Tiikék

Cláakék |iadig«kék

fényben az érzékenysége
csökken, sötétben 8000-
szeresére is megnhet. A
látóhártya ezt a képessé-

gét illeszkedésnek (adap-

tatio) nevezzük.

A szem a fény inten-

zitásán kívül a fény mi-
nségét (színét) is meg-
érzi, azaz a különböz
hullámhosszúságú suga-
rak különböz érzéseket

keltenek beime. A tapasz-

talatok azt mutatják,

hogy a látóbártja szín-

ére képessége a csapok-

kal fiisrg ctssze, míg a
pálcikáknak inkább ceák
a fényintenzitás különbségeinek megérzése,
lamint az llleedcedés tulajdonítható.

A színeknek három sajátságát figyelhetjük

meg látószervünkkel : 1. észrevesszük a szín in-

tenzitását, ami az éterrezgések eleven erejétl
függ ; 2. árnyalatát, tónusát, ami az éterrezgé-

sek hullámhosszúságától függ ; 3. a telítettségét

(nnance), amely a színtartóságától, illetig a
hozzá keveredett fehér fény mennyiségétl függ.

Mint általában a fényérzéeek, úgy a színérzések

is tovább tartanak, mint az ket okozó behatás,

tehát a L.-érzések is ntóérzéeekkel járnak. A
színes atóánéselciiél azonban azzal a sajátszer
jelensé^^ találtawink, hogy ai atóénésnem az
eredeti behatás színében jelentícezik, hanem, ha
az eredeti behatás vörös volt, akkor kékeszöldbe,
hasárga,akkor violában stb. és megfordítva (szuk-

cesszív színindukció). Általában a fehér fény fel-

0tét-
róisassiB

fehér

fehéres-

i0M

Titkék

viBkék

Cláakék KékessOld

fehéres-
rösuaiin

fehér

fehéree-

aölá

fehére*

-

s«ld

kéke«-
Ald

fehér

fehéres-
irga

fehéree-
i01d

z«td

ZAId

febéree-
«irg*

»*rg»

iCIdes-

skrgM,

zeides-

sárga

arany-
sárga

sárga

Sárga

va- Mint a színkeverés eredményeibl láthatjuk,

néhány egyszer szín megfelel arányú keverése

révén a legkülönbözbb szüiámyalatokat is el-
állíthatjuk. A szinéraések magyarázatával fog-

lalkozó teóriák is eien alapnfnak, s megfelel
alapszínek, ill. al<m<alnéiiéeek felvételével ma-
gyarázzák a szín&^éeek körében elforduló összes

jelenségeket. Az idk folyamán felmerül szám-
talan teória között jelenleg csak kett érdemel
felemlítést : a Yonng-Helmholtz-féle háromszín-

teoria, s az ellentett színeken alapuló Hering-féle

teória.

A Yoong-Helmholtz teória három alapszint,

vöröset, zöldet, violát vesz fel, s felteszi, hogY a
U^tóhArtyának mindazon részén, amely minden
SKínárnyalatot megérez, három különálló ideg-

végzdés van, az egyiknek izgatása vörös, a má-
siké zöld, a harmadaké viola érzést okoz. A fehér
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fény mind a három komponenst egyaránt izgatja,

ez adja a fehér fényt. A teória szerint a fekete

nem szín, hanem csak az izgalom hiánya, tehát

a fekete és fehér között csak kvantitatív különb-

ség van. A különböz homogén színes sugarak is

hatnak mind a három komponensre, de nem egy-

formán ; a nagy hullámhosszal bíró sugarak f-
leg a vöröset érz, kevésbbé a zöldet érz kompo-
nenst izgatják, a violát pedig alig ; a közepes

hullámhosszal bírók fleg a zöldet, a rövid hul-

lámhosszal bírók pedig fleg a viola komponenst
izgatják. így pl. a sárga szín ersen izgatja a
vörös és zöld komponenst, a lilát alig ; míg a kék
a zöldet és lilát izgatja, a vöröset pedig csak ke-

véssé. A teória a szlnvakság különböz alakjai-

nak magyarázatára is felette alkalmas.

A Hering-féle teória 3 színérzö anyagot vesz

fel, fehér-fekete, vörös-zöld, sárga-kék anyagot.

Ezekben az anyagokban a színes sugarak folya-

matokat indítanak meg, s aszerint, hogy a folya-

mat épít (asszimilációs) v. bontó (disszimilációs)

jelleg, s hogy fleg melyik anyagban jön létre,

más ésmás színérzésünk keletkezik. A fehér, vörös

és sárga érzések a megfelel anyagokban megin-
dított bontó folyamatok által jönnek létre, a fekete,

zöld és kék érzések pedig az épít folyamatok
útján. Mivel ugyanazon anyagban egyszerre épít
és bontó folyamatok nem lehetnek, egyszerre

fehér és fekete, vörös és zöld stb. érzésünk nem
lehet, ezek a színek egymást kizárják, egymás-
nak ellentétei (ellentett színek). A színérzések

terén még egy jelenséggel kell számolnunk, s ez

az egyidej ellentétesség, szimultán kontraszt. Ez
abban áll, hogy az egymás mellett lév színek

egymást kölcsönösen befolyásolják, illetleg ha
a környezetük színtelen, az ellentétes színükben
tnik fel. Ugyancsak a világosabb tárgyak söté-

tebbek mellett még világosabbaknak tnnek fel,

s megfordítva. A szimultán kontraszt a gyakor-
lati életben is nagy szereppel bír; festknek,
szövetminta-nyomóknak, szövknek stb. ezzel szá-

molníok kell.

A tárgyak létezésének, alakjának, helyzetének,

színének stb. a felismerésében nagy szerep jut az
említett tényezkön kívül a szemmozgásoknak,
továbbá a két szemmel való látásnak. A szem-
mozgások egyrészt lehetvé teszik a nagyobb
tárgyak, továbbá a tér több helyének éles meg-
figyelését anélkül, hogy a fejet vagy testet he-

lyébl ki kellene mozdítani, másrészt az ilyenkor
nyert izomérzósek igen fontos faktorok a távol-

ságok, a tárgyak egymáshoz való helyzetének
megítélésében. A két szemmel való látásnál els-
sorban az a kérdés merül föl, hogy mi okozza azt,

hogy a tárgyakat mégis csak egyszeren látjuk.

Hogy a két szemben tényleg két kép keletkezik,

arról könnyen meggyzdhetünk azáltal, ha egyik
szemünket ujjunkkal helyébl kinyomjuk. Hogy
a két képet mégis egynek látjuk, annak az az
oka, hogy rendes körülmények közt a két kép a
látóhártyának bizonyos, a gyakorlat által össze-
kajicsolt részeire esik, amelyekrl jöv két kü-
lönböz képet az agyvel a megszokás folytán
egy képzetté olvaszt össze. Ilyen összekapcsolt
« identikusa pont pl. a két szem központi gödre

;

a két látóhártya többi identikus pontjai a köz-

ponti gödörtl ugyanazon irányban, ugyanakkora
távolságban fekszenek. Azon pontok összességét

e térben, amelyekbl kiinduló sugarak identikus

retina-pontokra esnek, horopter-nék nevezzük.
Hogy a két szemben keletkez két kép nem tel-

jesen azonos, annak nagy szerepe van a tárgyak
térbeli helyzetének, illetleg általában a távol-

ságnak, a mélységi dimenziónak felismerésében.

Víilamely tárgy távolságának megítélésénél az
egy szemmel való L.-nál segítségünkre van egy-
részt a tárgy nagysága, illetleg a tárgy látószöge.

Mivel azonban nagyobb tárgyak messzebbrl
ugyanakkora látószöget adnak, mint a kisebb tár-

gyak közelrl, könnyen belátható, hogy mennyi
csalódásnak lehetünk kitéve. Valamivel jobb fel-

világosítást ad a tárgy éles megszemlélésénél
igénybe vett alkalmazkodás. Azonban, hogy az
egy szemmel való tájékozódás ennek dacára mi-

lyen tökéletlen, azt mindenki magán is megfigyel-

heti, ha egy kulcskarikát tartat valakivel a leve-

gbe (élével felénk), s fél szemét behunyva, a

mutatóujját abba beledugni igj'ekszik. A kísér-

let csak nehezen sikerül, míg mindkét szemet
nyitva tartva, a feladat teljesen egyszer. L. még
Sztereoszkp.
Az állatok látására vonatkozólag 1. Fényérzö

szervek és Szem.
Látásélesség, a különböz tárgyakat azon apró

képek útján ismerjük fel, amelyek róluk szemünk
ideghártyáján képzdnek. Minél kisebb ilyen ideg-

hártya-képrl képes valaki egy bizonyos tárgyat
felismerni, annál nagyobb a L.-e. Az ideghártyán
keletkez kép viszont annál kisebb, minél kisebb

az illet tárgy és minél messzebbre esik a szem-
tl. A L.-et latáspróhákkal határozzuk meg, ame-
lyek nagyobb papírostáblára nyomott kiönbözó
nagyságú betkbl, számokból vagy egyéb je-

gyekbl állanak. A tábla legkisebb betjének
nagysága, amelyet a vizsgált ember bizonyos

adott távolságból még felismer, adja meg látás-

élességének mértékét. A közellátó, túllátó vagy
szabálytalan fénji;öré8 szemek látásélességé-

nek vizsgálatakor a fénytörési hibát a megfelel
javító szemüveggel ki kell javítani. A katonai

szolgálatra való képesítés ahhoz is van kötve,

hogy az illetnek megfelel L.-e legyen. Az osz-

trák-magyar hadseregben fegyveres szolgálatra

alkalmazható még az olyan hadköteles, akinek

L.-e mindkét szemen legalább a rendesnek fele-

része vagy akinek jobbszemén teljes, balszemén
pedig legalább a rendes negyedrészének megfelel
L.-e van. Katonai segédszolgálatokra alkalmas

még az olyan ember, akinek L.-e a jobban látó

szemén legalább a rendesnek fele, a rosszabbul

látón legalább a rendesnek negyedrésze. Nagyobb
fokban rövidlátók (közellátók) katonai szolgálatra

még akkor sem alkalmaztatnak, ha L.-ük (javító

üveggel) a fentemlltett mértéket meg is üti. Jóval

szigorúbb feltételekhez van kötve a vasúti for-

galmi szolgálatra való alkalmazás.

Látás határa, 1. Horizon.
Látási csalódás, l. Káprázás.
Látáspróba, 1. Látásélesség.
Látás szöge (látószög), a niegtlgyelö szemébl

valamely tárgy végpontjaihoz húzott irányoktól

bezárt szög (1. Látás). A látás szögét az asztrono-
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miában látszólagos nagyságnak is szokás nevezni.

Ugyanazon tárgy L. annál kisebb, minél mész-
ezebtve van tlünk.

Látás vonala (radiiis visionis), az asztronó-

miában az az irány, melyben valamely égitestet,

csillagot látunk. Az elnevezés azóta honosodott

-meg, mióta a spektroszkóp segítségével képesek
vagyunk az álló csillagoknak saját mozgását a L.-

ban megállapítani. L. Állócsillagok, Asztrofizika.

Látcs, közkelet, de bibás elnevezés, mellyel

fleg a színházi ketts messzelátót szokták meg-
jelölni.

Lateau (c^ud: utó), Louise, sti^^matizált nö, szül.

Bois d'Uaineben (Belgium) 18ö0 jan. 30., megh.
1883 aug. 25. Gyermekkorában sokat beteeoske-

\iett. Egy kínos betegségbl való hirtelen felgyó-

gyulása után, 1868 ápr. 24., éles fájdalom vett

rajta erót, amely ezen idtl fogva minden pén-

teken megújult 8 Krisztus sebeihez hasonló vérz
sebhelyek tntek fel rajta, amihez u. a. év júl.

17-töl fogN'a delejes álomhoz hasonló lelki el-

ragadtatás is járult. A pénteki nap elmultával
eltntek mind a sebek, mind az extázis, s L. me-
gint rendesen végezte napi munkáját ; csak a ké-

sbbi évek során mutatkozott rajta az étvágyta-

lanság olyan foka, hogy az úrvacsorán kívül más
táplálékot alig vett magához. A belga or\'08Í aka-
démia is foglalkozott L. állapotával és Warlomont,
az eladó, stigmatikus neuropátiának mondta a

hódolom. Rohling, Louice L., die Sti^nuUisierte von Bois
-d'HAiae, Paderborn 1874, 1—8. kiad. ; Mjijnake, Berlin 1874

;

Johnea, Louise L., Leipzig 1875; Schwaaii, Meiji GaUchten
fiber die Vemiche an der gtigmatisierten Louise L., Köln
1876; WarlonOBt, Bapport raédical sor la stigmatisée de
Bois d'Haine, Brflssiel 1875.

lAtebra 'lat.), a tyúktojás sárgájában a kö-

zépen fekv kevés fehér állomány.
liftté eeltie(ang.,q}tad: lét széitiki, ig^- nevezik

az angolok az ércek használatának régibb sza-

kát, melyet a keltákkal kötnek össze.

Lateiner (németbl átvett szólás), latinos m-
veltség ; gúnyosan : pedáns, tapasztalatlan, gya-
korlatiatlan, nem élelmes vagy ktUüneköd em-
ber, amin a tudós szokott lenni.

Latemar,adél-tiroli(Fazzani) Dolomitok egyik
csoportja, legmagasabb pontja a L.-csúcs (Dia-
mantidi -torony) 2846 m. magas.
La Téne-kor, a vaskor második szakának neve

a svájci La Téne község után, hol a keltáknak
nagy temetjét találták. Kezdete visszamegy a
Kr. e. utol.só félezred derekáig s eltartott a Kr. u.

II. sz.ig. A keltákkal nálunk is elterjedt ez a kul-

túra a Kr. e. IV. sz.-tól fogva, ezenkívül az egész
germán t*»rületen honos volt. L. még Vaskor.
Latens (lat.) a. m. rejtett, eltérbe nem lép,

kötött, lappangó. — L. h a. m. kötötth (1. o.).

Látens stáditun a. m. inkubációs stádium,
iappanirási idó, 1. Fertz betegségek.

Latér«l Ifi I lat ) a. m. oldalsó, oldalt fekv.
Laterális hangok(ném. SeitenUiute, ang. side),

így is nevezi némely fonetikus a /-féle hangokat,
melyeknek képzésénél a nyelv hegye vagy eleje

valahol a szájpadláshoz szorul (1. Hangok) a így
a zönge két oldalt szabadul ki.

Laterális r^brakdó, a fénysugár oldabió ki-

lépése azon függleges síkból, mely a kiinduló-

ponton és szemen át fektethet ; oka a fény tö-

rése különböz súr.<ég közegekben.
Laterális rokonok a m. oldalrokonok.

Laterális sík a. m. oldalsó sík.

Laterális szekréció. Az érceknek a telérekben

való képzdésére az aszcenziós elmélettel szem-
ben áll a laterális szekréció elmélete, amelynek
megalapítója Sandberger F- volt. Míg az aszcen-

ziós elmélet a telérek érctartalmát a vulkáni mü-
köáés utóhatásaként jelentkez pneumatolitikus
jelenségekkel kapcsolatosan a mélybl származ-
tatja, addig a L. elmélete azt a telérek mellék-

kzetébl való kioldódásra vezeti vissza. Az én*-

telérek közelében a mellékközetek rendszerint

többé-kevésbbé át vannak alakulva, el vannak
bontva. Ezt a bontást a L. hívei a légbeliek ha-

tásának tulajdonították s azt tételezték fel, hogy
a mellékkzetben, különösen az erupciós kzetek
színes ásványaiban igen csekély mennyiségben
lev érceket az elbontott kzetbl a felszíni vizek

kioldották s a telérhasadékokban koncentrálták.

Az újabb vizsgálatok a L. általános alkalmazását
mindinkább megdöntik s az éretelérek genezisére

inkább az aszcenziós elméletet alkalmazzák.
Laterális szklerózis/'^c/ero^ laterális amyo-

trophica), a gerincvelnek megbetegedése, ami-
kor a piramis-pályák és az elüls szarvak moz-
gató sejtjei bántalmazottak. Ha a bántalom föl-

felé halad, a nyültvelben lev agyvelöi idegek

magvai is megbetegednek és a L.-hoz nyúltveló-

bénulás (1. o.) csatlakozik. A L. tünetei a görcsös

bénulások és a súlyos izomsorvadá.sok, melyek a
kézen és karon kezddnek. A L. a 30. életév után
támad s évekre terjed. Az orvoslástól sokat re-

mélnünk nem szabaid.

Laterán, pápai palota Rómában, a Monté Ce-

lio-n, melyet az 1871 máj. 13-lki törvény (legge

di guarentígia) a Vatikánnal és Castelgandolfóval

egyetemben az olasz királyság területén kívül

áüónak nyilvánított. A római Laterán i-családról

a császárságra szállott birtokot Fausta, Nagy Kon-
stantin felesége ajándékozta a római püspöknek.
s így lett a pápák székhelye egész addig, míg
Avignonba nem költöztek át; a mellette levó

templomban (S. Giovanni in Laterano) tartották

az öt lateráni zsinatot (1. Ijateráni zsinat). Az
1308. leégett palotát V. Sixtus (1586) Domenico
Fontanával újból fölépíttette ; XVI. Gei^ly (1843)

muzeumot csinált belle. Ez a muzemn (m. Grego-
rianum-Lateranense) mkincsekben igen gazdag.

IX. Pius kibvítette a muzeumot s képeken kívül

sok régi feliratot ésszarkofágot helyezett el benne.

A L. mellett lév templomot, mely a keresztény-

ségnek fszékeeegj'háza volt (mater et caput om-
nium ecclesiarum), Sylvester pápa beépíttette a
L.-ba; a templom régi neve BasUica Constan-

tina, vagy S. Salvatoris és Aula Del Is volt. A
sokszor beomlott és leégett templomot V. Pius

(1560) és Borromini (1660) egészen újra építették

;

homlokzata Galilei Alessandro tervei szerint ké-

szült. Öt hajój, 130 m. hosszú belsejében gyö-

nyör a mennyezet (Giacomo della Porta), V. Már-
ton (Simoné di G. Ghini) és XIII. Leó (Tadalini)

pápa síremléke, a pápai foltár és csúcsíves szen-

tek szentje (Vama da Siena), keresztel Szt. János
faszobra (Donatello), VIII. Bonifác, amint az ela4
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jubileumot kihirdeti (Giotto) stb. Sylvester pápa
Kírja fölé az 1900. szent év és a magyar Iceresz-

ténység 900 éves jubileuma alkalmából a nemzeti
zarándoklat ajándékozta magyar zászlót helyez-

ték, ugyanez alkalomból a magyar püspöki kar
a szent korona átadását ábrázoló dombormvet
készíttetett (Damkó József mve), amelyet 1910
ápr. 16. avattak föl. A templom mellett lév szép

kolostorudvart Vasalletti építette a XIII. sz.-ban.

A L. É.-i oldalán van a jeruzsálemi Pilátus-palo-

tából való 28 mái-ványlépcsö (Scala Santa), melyet
llonu császárn hozatott (326) Rómába ; a hivk
csak térdelve mehetnek föl rajta.

Irodalom. Valentini, La patriarcale basilica Lateranense,
Róma 1832 ; Rohanlt de Pleury, Le Latéran an moyen-áge,
Paris 1877; Benndorff, Die antilcen Bildwerke des later.

Mnseums, Lelpzlg 1867 ; Ficker, Die altcliriátl. Bildw. im
chrístl. Mus. des L., u. o. 1890.

Lateráni kanonokok (canonici regulares La-
teranenses) a legrégibb szabályozott kanonokok

;

II. Gelasius pápa óta 1299-ig a lateráni templom-
nál mködtek, amikor VIII. Bonifác világi kano-
nokokkal helyettesítette ket. IV. Jen vissza-

állította ket, de 1471 után véglegesen elvesztet-

ték a lat. templomot és azóta címük Congr. reg.

SS. Salvatoris Lateran. Jelenleg Olaszországban,
Belgiumban (Löwen), Angolországban, Spanyol-
országban és Dél-Amerikában van 24 házuk. Az
Ausztriában lév 6 házuknak prépostjai a late-

ráni apát nevet viselik ; élvezik ugyan a L. el-
jogait, de nincsenek a római fapátnak alávetve.

1906 óta külön fapátjuk van.

Lateráni zsinat a nyugati egyházban öt volt,

ú. m. az els 112.3. Rómában II. Calixtus pápa
alatt ; a második 11.39. II. Ince pápa alatt ; a har-

madik 1179. III. Sándor pápa alatt; a negyedik
1216. III. Ince pápa alatt ; az ötödik 1612— 17-ig.

A zsinatok sorrendjében Így következnek egy-
másután : 9-ik, 10-ik, 11-ik, 12-ik és 18-ik. Eze-
ken kívül több kisebb zsinatot is tartottak a La-
teranban.

Latericia (Lateritia, Latricia, Latorche), Ma-
gyarország középkori vízrajzában a. m. Latorcza.
£.aterlgradae (áiiat), 1. Keszegjáró pókok

és Pókok.
Laterit, sok vasat tartalmazó téglavörös, lika-

csos agyag, amely a trópusok alatt mint különféle
közeteknek a mállási terméke keletkezik. Afriká-
ban, Ázsiában és Dél-Amerikában helyenkint több
méter vastagságban borítja a felszint. A bséges
ij.-kelotkezést a sok csapadék és nagy h idézi

el. A L.-ben többnyire fel lehet ismerni a hidrar-
gillU-j>ikko\yeket, amelyek között kvarcszemek
ós va.srozsda foglalnak helyet.

liaterna (lat.), mai kézi lámpáinkhoz hasonló
eszköz az ókorban, melynek oldalai olajos hólyag-
ból, szaruból, késbb pedig üvegbl készültek.
Belül olajos mécses égett. Az ilyen L.-t éjjeli

utakon használták a rómaiak ós a rabszolgák,
akik ket szállították, laternarü nevet viseltek.

Laternakópek. A közönséges «bvös lárapá-
val» (1. o.) üveglapra festett áttetsz képeket le-

het vetíteni, melyek színezése a felfogó ernyn
is látható. Sokkal szebb színes képek keletkez-
nek, ha egyazon színes tárgyról (pl. virágcsokor-
ról, sznyegrl stb.) három fotográfiai fölvételt
késziicnek vörös, illetve zöld és kék üvegen ke-

1

resztül. A fotográfiákon az alak és rajz ugyanaz,
de a részletekben a színek szerint eltérések van-
nak. Ha most a három fölvételnek megfelel-
diapozitív képeket egy-egy vetítlámpa elé helye-
zik, melyek a kép fölvételének megfelelen vö-
rös, illetve zöld- és kék üveglappal vannak el-

látva és a vetít-lámpákat úgy állítják be, hogy
a vetített képek az erny ugyanazon helyére ke-

rüljenek, az egyesített kép igen szép, élénk és hü
színezésben mutatkozik. Vörös és kék üveglap
segélyével sztereoszkópikus vetítés is eszközöl-
het.
L.aterna magica (lat.), 1. Bvös lámpa.
Laterza, város Lecce olasz tartomány Taranto

kerületében a L. mellett, (i9ii) 7983 lakossal.

l<atet anguis in berba (lat.) a. m. klgy6
lappang a fben, szálló ige, melyet Vergilius hasz-

nált elször Eclogáihan 3, 93. A látszólag kelle-

mes és könny dolognak veszélyes és nehéz vol-

tát szokták vele megjelölni.

liatb., természetrajzi nevek után Latham
John angol zoológus nevének rövidítése; szül.

Eltham-ben 1740 jún. 27., megh. Romsey-ben 1837
febr. 4. Londonban mint orvos mködött s külö-

nösen a madarakat tanulmányozta. Nagyobb
munkái : General synopsis of birds (London 1781—
1801, 8 köt, németül Nürnberg 1792-1818);
Index ornithologicus (London 1791, 2. kiad. 1802)

;

General history of birds (1821—24, 10 köt).

Latham (ejtsd: lésaöm), Róbert Gordon, angol
nyelvtudós és etnológus, szül. BilÚngboroughban
1812 márc. 24., megh. Putneyben 1888 márc. 9.

Nyelvtudományi mvein kívül számos etnoló-

giai munkája érdemel említést : Natural History
of the Varieties of man (1850) ; The Ethnology of
Europe (1852) ; Varieties of the Humán Species

(1855). Kiemelendk még : Elements of Compa-
rative Philology (1862) és Dictionaiy of the
English Language (1864—70, 2. köt.) L. a lon-

doni Philologieal Society egyik megalapítója volt.

Láthatár, 1. Horizon.
Liatliraea L., vicsor, vicsorgó, rejtekfü (növ.),

az Orobanchaceae (Szádorfélók) család génusza;
5 faja közül 3 Európában, 2 Japánban honos,
fák gyökerén élsköd húsos, rózsaszüiú v. fe-

hórszái-ú növény (1. az Élsköd növények I. mel-
lékletén). Földalatti száruk fehéres, elágazó,

húsos pikkelylevelektöl sinln borított ; loldfeletti

száruk számos, egyoldalra forduló virágot visel,

ezek csészéje 4—5 hasábú, pártája 2 ajkú, jóval

a tennésérés eltt lehull. A L. squamaria L.

(konya vicsorgó) árnyékos erdben, fkép a
mogyoró és a bükk gyökerén élsködik. Pár-
tája liláspiros, csészéje halványpiros, 4 hasábú,
fürtje, pikkelylevelei pirosak. Nyugat- és Dél-
Európában a L. dandestina L. van elterjedve.

Földalatti szárának vékony, megrövidült ágai
vannak, fürtje néhány nagy, ibolyaszín virágból

áll. Szívógyökereivel az éger-, nyár- és krisfa
gyökérzetét támadja meg. Franciaországban
Loire Inférieure départoment szölliten bizonyult
igen károsnak. A megtámadott tkéket teljes

gyökérzettel ki kell ásni ós megsemmisíteni. Ná-
lunk nem fordul el.
Liatbria (állati, a Kotinga-félékhez tartozó

amerikai madárnem.
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I<athyrÍBma» ilat). Idült mérgezés, melyet
boreófélék : Lathyrus oicora L., L. aativus és Cly-

menam L. idéznek elö. Az emiitett hUvelyesek

huzamos és kizárólagos élvozete után szokott je-

lenticezni s a geríncvolöoek és a harántcsíkos

izomzatnak bénulásában, illetve még nem eléggé

ismert elfajulásában áll. Allatokon is kifejld,
Így disznókon, lovakon, mely ut^^bbiak hónapokig
tartó betegeskedés után fuldoklás közben pusz-

tulnak el. Az emberen éazlolhotó L. elég hirte-

len keletkezik, ágyéktáji fájdalmakkal, lázzal,

izomreszketéfisel, vizelotvisszatartással, nemi te-

hetetlenséggel jár és ritkán múlik el teljesen. Sok-
szor bénaság marad utána az alsó végtagokon.

A L. oka némelyek szerint egy a lath>TU8- fajták-

ban elforduló g>-antasav, mások (Astier) szerint

egy illó alkaloida, a lathyrin. Francia-, Spanyol-
ée Olaszországban, továbbá Indiában már több íz-

ben end&nikosan jelent meg e baj, fképen a
férfilakosság között. V. ö. Schuchardt, Deutsch.
Archiv f. klin. Medie. (1888, 312. 1.).

L«thjrras L., lednek (növ.), a Hüvelyesek pil-

langós virágú génusza ; 100 faja alacsony fú,

számos faj azonban kacsokkal kapaszkodik és

nuigasra felfut. Levelük párosan szárnyas, pál-

hájuk többé-kevésbbé nyilas. Viráguk kék, ibolya

Y. rózsaszín, fehér v. sárga, bibeszálak kiszé-

lesed. Lapos V. hengeres hüveljükben számos
gömböly v. szögletes mag van. Hazájuk fkép
az É.-i földgömb, csak kevés van Dél-Amerika és

Afrika forrtövi részén. A L. saiivus L. (vetési

lednek, csicseii borsó, szeges borsó), egyéves,
30—60 cm. magas. Levélszámya 1 pár van. a
levélgerinc 3 kíicsban végzdik. Hüvelye a csú-

csán görbült és kétszárnyú, különben összelapí-

tott Magva hüvelyenkint 2—3, szabálytalanul
szögletes, sárgásfehér, vöröses v. ibolyásbama,
keményítben dús. Hazája a Földközi-tenger vi-

déke, itt nagyobb mértékben (pl. Románia), Kö-
zép-ÉnrópálMin kisebb mértékben termesztik. Táp-
láló zöldtakarmány : magva fzelék és takar-

mány, úgy élvezik, mint a borsót, de íze nem
olyan kiváló. Nálunk is termesztik, sok heljt el-

vadul. Egy másik Dél-Európában termesztett faj

a L. cicera L. A L. praíensvf L. (réti lednek, par-

lagi bükköny, sárga boróka) ével, 30—100 cm.
magas, szára kapaszkodó, szögletes, virága sárga.

Nyirkos réten bven terem, st a füvet is el-

nyomhatja, de különben mint széna igen tápláló

takarmány. A L. tvberosus L. (gumós lednek,

baraboly, mogyorós bükköny, földi mogyoró),
ével. Virága élénkpiros, illatos. Fkép vetés-

ben találni. Gyökere gumós, gumói mogjoró-
nagj^ságúak, kivül feketék, belül fehérek. Sós
vi:£en megfve igen Ízletes, gesztenyeizQ eledelt

adnak, különösen a tatárok kedvelik. A sertés is

eszi ; tavasszal a földból kitúrja, ugaroláskor az
eke forgatja ki. Vetésben e növény nem alkal-

matlan. A L. silvestris L. (erdei lednek, kakuk-
V. kávéborsö) kóró. Szára hártyás élú, kapasz-
kodó. Virága 4—12, rözsaszlnú. Fejlett gyö-
kérzeténél fogvA igen alkalmas növény köves
talajon a kzetek lazítására, ily helyen takar-

mánynak termesztik. 8—10 nappal elóbb hasz-

nálhat<i a lucernánál, fagj'ok nem bántják. Szé-

nája igen tápláló. Mint zöldtakarmány U hasz-

nálható. A harmadik évben adja a legbvebb
termést. Mint kerti vürág is ismeretes. Csinos
kerti növény a L. odoraiuj L. (kerti v. spanyol
lednek), a L. tingitanus L. (afrikai lednek), a L.
latifolius L., a L. clymenum L. Gyakori erdei

növény a L. ifemus (L.) Bemh. (Orobus vema«
L., tavaszi lednek, kakukborsó). Virága több

nyire 4, bíborszín, késbb kék.

L.«tl, 1. Lassi.

Latiano, város Lecoe olasz tartomány Bríndisi

kerijletében, (i9ii) 8191 lak., olajgyártással.

Latiarca 'illat). 1. CwuUaea.
Latiatnc feleym znmtuchel mic vogmac, a

Halotti beszéd (1. o.) kezd mondata.
I>atielavil (lat), a rómaiaknál azok a férfiak,

akik a széles bíborszegély Gatus clavus) tunikát

viselhették ; a köztársaság idejében a szenátorok,

1. Angu.sticlaxni.

lAitifandlum (lat.). Természeti vagy jogi

személy tulajdonában lev igen nagy kiterjedés

földbirtok. Hogy milyen nagy kiterjedésnek kell

lenni az ilyen földbirtoknak, hogy L.-nak tekint-

sék, az országonként és az idk folyamán is vál-

tozó. Pár é^lizede nálunk még csak a 10,000
kat. holdon felüli uradalmakat nevezték L.-nak

;

ma már az öOOO kat. holdat meghaladókat is

annak tekintjük. A L. fogalma még a Tómaí
köztársaság utolsó századaiban keletkezett, ahol

egyes patríciusok a közföldek : az ager publicus

nagy részét maguknak foglalták le s a rab-

szolgagazdálkodás megteremtésével a szabad la-

tin parasztosztály birtokait is összevásárolták.

A L.-ok hazája ma Angolország (különösen

pedig ír- és Skótország), Olaszország, ! Orosz-

ország, Németországnak E.-i és ÉK.-i része, to-

vábbá hazánk is, ahol az ország egész területé-

nek mintegy hatodrésze L. (pl. az Esterházy
hercegi család L.-a 421,000 kat. hold ; Schönbom
grófé 226,000 kat. hold stb.).

A L. nagy nemzetgazdasági veszélyt rejt ma-
gában. Ezt már Plinius is felismerte, midn
História naturális cím munkájában azt mondja,
hogy a L.-ok tették tönkre Italiát («Latifundia

perdidere ltaliam»). A L. károsan befolyásolja a

népszaporodást, a népességet kivándorlásra kény-

szeríti, mert kevésbbé belterjes gazdálkodásával

nem tud aránylag annji embert eltartani, mint
a kisebb birtokok. Nag>- jövedelmet biztosítván

birtokosának, azt földjei egy részének parlagon

hevertetésére is bírja (pl. Angolország és Olasz-

ország nagy fúri vadászterületei), k L.-okat

többnyire bérbeadás útján kezelik, mert házi

üzemben tartásukra különben igen nag>' forgó

töke kellene. A bérbeadás, különösen pedig a
nagybérKtt kezén, újabb nemzetgazdasági ve-

szélyt rejt magában, mert a földnek kiozs^ásá-
sára s a mezgazdasággal foglalkozó népesség

elnyomására vezet. Ezt igazolja Románia pél-

dája, ahol legújabban törvényt kellett hozni,

h<%7 sgy kézbe öOOO ha.-nál nagyobb kitérje

désú ingatlant bérbeadni nem szabad. Nálunk
az utolsó évtizedekben lefolyt földeldarabolások

(parcellázások) számos L.-ot megbontottak.

La Tigra. Az sember csontmaradványainak
egyik lelhelye Dél-Amerikában. Ganesa A.

ugyanis 1888. La Tigra és Seoo között (Buenos-
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Aires) egy koponyát és törött csontvázat ásott ki,

melyet Lehmann Nitsche diluviálisnak állapított

meg. A leletet a la plata-i múzeumban rzik.

Latimer (ejtsd: letimer), Hugh, angol reformátor,

szül. Thurcastonban (Leicester) 1490. vagy 1491-

ben ; máglyán halt meg 1555 okt. 16. VIII. Hen-
rik angol királynak Aragóniái Katalinnal való

vitájában tnt föl elször, amennyiben mint a
cambridgei egyetem részérl kiküldött vizsgáló

bizottság tagja, a király mellett nyilatkozott, ki

aztán öt udvari káplánjává, majd 1535. worcesteri

püspökké tette. Henrik uralkodásának vége felé

a reakció pártja kerülvén uralomra, oz L.-t a
Towerbe záratta. VI. Eduárd lépvén Angolország
trónjára, L. kiszabadult, de Eduárd halála után
újra börtönbe vetették 1554., s a következ év-

ben Ridley reformátor-társával megégettetett.

Egyházi beszédeit ismételten kiadták Londonban
1825. két s 1845. négy kötetben. Életrajza meg-
jelent Tidloch Leaders of the Reformation cím,
1859. kiadott mvében és önállóan Latimer
címen, Demans által 1869. kiadott életiratában,

valamint Carlyle R. M. által 1899. írott mben.
Latin, adók. Modrus-Piume vm. ogulini j.-ban,

(1910) 672 szerb lak. ; u. p. és u. t. Plaski.

I^atinae Feriae, si ünnep az ókori Itáliá-

ban, melyet a latin törzsek Juppiter Latiaris tiszte-

letére ültek meg. Az ünnep színhelye az Albalonga
felett emelked Albai-hegy volt. Mikor aztán Róma
a latin szövetségnek élére állott, a latin ünnepbl
római ünnep lett. Az ünnepre minden szövetséges
város küldött képviselket, akik mezei terménye-
ket hoztak magukkal és a feláldozott fehér bikából
mindenikük kapott egy részt. Az ünnep tartama
alatt szünetelt minden közügy, úgyszintén üzlet

és háború is ; ellenben nagyban járták gladiáto-

rok harcai és egyéb versenyjátékok.
Latin árbocozat, 1. Csónak.
JLatina via, fontos ókori római hadiút, mely

a Trerus és Líris völgyein át vezetett Rómából
Casilinumig, ahol a via Appiába torkollott.

Latin betk, 1. Antiqua, írás. Helyesírás.
Latin császárság. B névvel jelölik a IV. ke-

resztes hadjárat vitézei által 1204. Konstanti-
nápolyban és a Keletrómai birodalom romjain
alapított császárságot (1. Keresztes háborúk).
Elejétl kezdve magában hordozta a bomlás csi-

ráit, és fejedelmei, elkezdve Flandriai BoMui-
ívm végig szerencsétlen kormányt vittek. Bal-
duin utóda. Flandriai jHeTíHA: (1205— 16) ugyan
némi sikerrel harcolt a bolgárok ellen, de a
Courtenay-családból származott utódait végké-
pen elhagyta a szerencse. Az utolsó császár, II.

Balduin (1228—61) összes tartományait elvesz-

tette és 1261. Palaiologos Mihály niceai császár
vezére, Strategopulos Alexius még Konstantiná-
polyból is elzte Balduint. Ezzel a L.-nak vége
volt. (li. Keletrómai birodalom)

Latin egyház, a róm. kat. egyház v. nyugati
egyház, ellentétben a keleti v. görög kat. egy-
házzal.

Latin éremszövetség, 1. Ermeegyezmény.
liUtlnf, 1. Jjdtinok.

Latini, Bnnwüo. 1. Brumtto Latiul.
Latin irodalom, bár nem igazán eredeti, mert

a görög irodalom hatása csaknem mindenütt érez-

het, de inkább csak a forma idegen, a tartalom
többnyire római, s római szellem, praktikus érzék
nyilvánul meg benne. Öt századon keresztül (Kr. e.

753-240) Rómának nem volt tulajdonképi iro-

dalma. Küls háborúk és bels villongások fog-

lalták le az elméket. A kultúra jóformán csak a
jogi ismeretekre terjedt ki. A vallás gyakorlata,
jogi ismeretek és hadi erények voltak a nevelés
céljai. Appius Claudius Gaecus censort (Kr. e.

312) szokás els római író gyanánt említeni.

Cicero még olvasta a Pyrrhus király ellen tartott

híres beszédjét és saturnusi versekben írt szen-

tenciáit. Voltak ugyan Rómában vallásos énekek,
halottsirató dalok, de fontosabb volt ezeknél a nép-

költés fescenninusa, mely nem egyéb, mint sza-

badszájú bohózat ; a satura, melyet etruriai kóbor
komédiások vittek be Rómába s mintegy a dráma
csirája volt és az atellana vagy oskns bohózat,

mely a campaniai Atellából került Rómába, szin-

tén drámai rögtönzés, mely a Kr. e. I. században
irodalmi mfajjá fejldött. A prózának is vannak
nyomai : egyes papi testületek feljegyzései, ka-

lendáriumszer könyvei, a konzulok lajstroma,,

állami szerzdések, okiratok stb., de ezek a gallus

tzvész alkalmával elvesztek. Az Annales maximi
maradványa a Pásti Capitolini, mely a konzulok
és triumfáló hadvezérek lajstromát foglalja ma-
gában s ma a capitoliumi múzeumban látható.

A római állami és magánjog els följegyzése a
Kr.e. 451—450-bl származó Xll táblás törvény,

a római ifjú els olvasókönyve.
A római müü-odalom — görög hatás alatt —

Livius Andronikosszal, Homeros fordítójával,

görög tragédiák és komédiák átdolgozójával kez-

ddik (Kr. e. 240). A római irodalomnak els kor-

szaka a rairodalom kezdeteit foglalja magában
és Kr. e. 78-ig tart. A görög és görögutánzó
Andronikosszal szemben a tsgyökeres rómaiság
képviselje Cn. Naevius, a görög tárgyú és görög-

bl átültetett szinmü (fabula palliata) mellett ere-

deti, hazai tárgyú drámákat is írt (fabula prae-

texta), Bellum Punicum-ában pedig az els pún
háború történetét önti eposzba s formájául az ós

római saturnusi verset használja. A fabula pal-

liata legkiválóbb mvoióje T. Maccixis Plautns
(Kr. e. 254—184), kinek 21 vígjátéka maradt
reánk, melyeknek világirodalmi hatása rendkívül

nagy. Plautns a nép nyelvén, a nép szája- ize sze-

rint irt a színpad számára, A tlnomabb miro-
dalom igazi megalapítója Q. Ennius, ki Annales
c. eposzában elször használja a görög hexametert
s a színpad számára is sokat dolgozott. Unoka-
öccse, M. Pacuvius Sophoklest iparkodott má-
solni, de nem szolgailag. Cicero és kora benuo
látta Róma legnagyobb tragikusát. Statius Cae-

cilius Monandrost követte. Egyiktl sem maradt
jelentékenyebb részlet. Elllenbon mind a 6 komé-
diája fönnmaradt az Afrikából származó P. Te-

rentim Afernek (megh. 159), kiar(')mai szalonok
finomabb nyelvét alkalmazta, de mint Plautusnál

kisebb tehetség, sokkal pontosabban ragaszkodott
a görög eredetihez, különösen Menandroshoz. Pa-

cuvius nyomain haladt L. Aaiiis. ki számos pal-

liatán kivül két praetextát is írt s igen nép.szer

volt. -A római tárgyú vígjátéknak három fkép-
viselje Titinius, T. Quinctius Atta (megh. 77) és
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/.. Afranius, ki Mpnandros és Terentins köve-

tje vu!t s bátran átvette azt, a mit másoknál jó-

nak talált, vagyis plagizált A szaturátK)!. mely
hajdan népies drámai rögtönsés volt már Kiiiiius

vegyes tartalmú, már nem drámai költeményt
fejlesztett s nyomán haladva C. Lucilius (Kr. e.

ISO 10M1 teremti meg a mai értelemben vett

int fonákságokat, ferdségeket gúnyoló
t, a római irodalom legeredetibb m-

faját, ivar, hogj- 30 könyvre terjed szatíráiból

t-sak gyér töredékeink vannak.

P)' 'lom. Mlg a költésxetet többnyire

ala(>< uiegen, félgörög emberek mvelik,
a kéáúbb íejlúdött prózát a római arisztokrácia

veszi kezébe. Az elsó Írók (Fabius Pictor, Cin-

ciuí! Alimentu;;, Postimiius Albinus) görögül írnak
római történelmet, de föllép a hellenség nagy
eUene, M. Frcius Caio (Kr. e. 234—149) s Origi-

nes-ében (Róma ée az itáliai városok eredete) s a
Mezgazdaságról (De agri cultora) Irt fenmaradt
müvében és szónoklataiban megteremti a latin

múprózát. Hlree szónok, g^Tijtó hatású volt C.

Gnuxkua is. A Gracchusok kora általában föl-

lenditi az ékesszólást Szónoki Lskolákat nyitot-

tak s egy ismeretlen (Comiflcius?) megírta a
retorika kézi könj-vét (Auctor ad Herennium). Az
ideeen befolyástól mentjogtudomántpiak legje-

Icí^bb müvelje Q. Mucius Scaevola fpap, ki a
polgári jogról Irt nagj'obb munkát s a jogi fogal-

mak meghatározásával nagy hatást tett a késbbi
jogi mvekre. A pergamoni tudós Krates Rómá-
ban idzvén megalapította a fllológiát, mint tudós

niatizálást. Az els római filológus L. Aelius
római lovag (szül. 150 Kr. e.), ki a régibb

romai irodalom termékeit kutatta és mag}"arázta.

A római irodalom aranykora, melyben a
iTorüg befolj'ás teljes diadalra jut, Kr. e.78--Kr. u.

1 í iií terjed. MegktUönböztetik benne Cicero és

Augustus korát.

I. Cicero kora. a) Prózai irodalom. Az ázsiai

szaggatott dagályos stílus képviseljét. Q. Hor-
toiyijtíí csakhamar felülmúlja M. Tulliiis Oicero
(Kr, e. 106—43), ki a rhodusi .Mólon iskolájában

keresetlenebb eladásmódot, periodikus stílust

tanult. Szónoklataival, retorikai mveivel, a gö-

r<'S bölcseletnek Rómába átültetésével s a kor-

történetre annyira fontos leveleivel a latin próza
fejedelme lett s minden késbbi kor fleg tle
tanulta az írás mvészetét Míg Cicero a formá-
nak. M. Terentius Farro, hires polihisztor a tarta-

lomnak az embere. Korszakos volt római régiség-

tudománya. Fennmaradt a mezgazdaságról irt

3 könyve s a Lingua Latina-nak mintegy ötöd-

része. 74 mvet írt 620 könyvben, prózát és köl-

teméiiNt. A történetü'ásnak jeles mveli voltak.
" "/ve a kisebbeket, J^uittts Caesar emlékiratai

nientarii de bello Gallleo és de bello Civili),
' '

t: a tettek beszélnek, mtlvészi mesterké-
kei, nemes egyszertségfikkel és remek

laiiu-.i^ likkal minden idben nagy megbecsülés
es tanulmány tárgyai voltak- Caesar més inkább
sak anyagot gjtljt, múvészi formát nem keres
zámára ; ily szempontból Róma els történetírója

'\SallnstÍHS Crispiis (Kr.e. 86— 34),kia Jugur-
thával való hábon'iról és Catilina összeesküvésé-

rl szóló monogratíáiban (a Históriáé ^veszett)

pragmatikus összefüggésükben mvészileg cso-

portosítva, lélektani megokolással^egységes, teljes
korképeket rajzol. Cornelius Nepos már világ-

krónikát írt, mely elveszett ; a külföldi hadvezé-
rekrl szóló könyvébl 23, s a római történetírók-

ról szóló könyvbl fennmaradt két életrajz kriti-

kátlan, sekélyesen moralizáló történetírónak és
gyönge stilistának mutatja.

b). Költészet Cicero korában. A szinköltészet

régi mfajait, a palliatát és togatát az Atellana

és mimus szorítja ki. A népies eredet Atellanát

Pomponius ésNoviiis fejlesztik irodalmi mfajjá,
bár nyelvtik és tárgyaik elég alantas színvonalon

mozogtak. A táncból, énekbl és párbeszédbl
összerótt, operett-szer niimusnak, melyben már
nk is fölléptek, két irodalmi mvelje volt
Decimus Laberius római lovag és a rabszolga-

származású Publilius Syrus. Annak egy hires

prológja, ennek nagyszámú sententiája maradt
fenn. A didaktikus eposznak kiváló mvelje akad
T. Lucretius Canisban (97—53), kinek filozó-

fiai tankölteménye, a De rerum natura a római
irodalom egyik legsajátosabb, legnevezetesebb

terméke. Lucretius a költi nyehmek is megte-
remtje. Legtöbb ideig hallgatott Rómában a Ura.
A római ember állami, vallási függésében nem
fejthette ki egyéniségét oly szabadon, mint a gö-

rög. A régi görög lira pedig sem formailag, sem
tartalmilag nem volt könnyen utánozható. Ezért

a transpadánus (Pón-túli) ifjú költk csoportja

a hozzájuk közelebb es alexandriai tudós gö-
rög költészetet kezdte utánozni a kisebbszabású

mfajokban, min a kis-eposz (epyllion), elégia,

epigramma. Legkiválóbb volt köztük C. Valerius

Catullus (Kr. e. 87—53 [?]), Róma legbenssége-
sebb, legzseniálisabb lirikiisa, a szociális költészet

els mvelje. Kár, hogj- ifjan halván meg, íz-

lése teljesen ki nem forrhatott. De fennmaradt
116 kisebb-nagyobb költeményének jórésze így
is megannyi gyöngye a római költészetnek.

II. Augustus kora. a) Költészet. A monar-
chia pártolta a költészetet, mert érdekeinek el-
mozdítójává iparkodott tenni. Vezet férfiak, me-
cénások állanak el, irodalmi körök alakulnak,

könyvtárakat alapítanak, szónoki és költi fel-

olvasásokat rendeznek. Az elveszett szabadságot

a mvészet fényének kellett pótolni. Uttoozni
kell a görögök finomságát s nem a népnek kell

tetszeni, hanem a mvelt beavatottaknak. Az üro-

dalmi körök közt vezet szerep Maecenas körének
jutott. Ö szolgálta leginkább az uraUa)dó érdekeit

vonta magához a legkiválóbb tebets^ket
Asinius Poüio köre a köztársasági bagyománytdc
kultuszában ellenzéki szellemben mködött s visz-

szavonult a politikától. Még visszavonultabb volt

a Messala köre, melynek Tibullus volt a lelke.

E kor legnagyobbhatású költje P. Vergilius

Maró (Kr. e. 70—19.), ki Theokritos nyomán
elször a pásztori költészetet (Bucolica) mvelte
(allegorizáló irányban), Aeneisében Homerost utá-

nozva megteremtette a monarchia eposzát de
legtökéletesebbet Georgica c. a mezgazdaságról
szóló tankölteményében alkotott. A régi görög
lira nyomán haladt a fejlett izlésú, sokoldalú

Horatius (Kr. e. 65—8), kinek lírája (ódák, epo-

dósok) nem a magávalragadó lelkesedés éskzve-
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tétlenség, hanem az elmélyed tanulmány s józan

életbölcseség örök érték termékei ; szatírái, de

kivált költi levelei (epistulae), mely mfajnak ö

a megteremtje, filozófiai tanulmányainak, élet-

tapasztalatainak, elmélkedéseinek legérettebb

gyümölcsei. A szatírán kívül legeredetibb költi
mfaja a római irodalomnak az elégia. Bár ebben

az alexandriai költket követték, de epikus jelle-

gét lírikussá tették és saját élményeikkel, szerel-

míik örömével és bújával sztték át. A szerelmi

elégia els mvelje Gomelius Gallus (Kr. e.

69—26), legkiválóbb képviseli Tíbullus, Proper-
tiusés Ovidius. Altrius Tihullusnak (Kr. e. 54—19)
különösen Deliát ünnepl elégiáit meleg érzés,

szolid mélabú, naiv természetszeretet, egyszer-
ség és mély kedély jellemzi. Propertius (Kr. e.

•47—l-i [?]) elégíáinak 3 els könyvében Cynthíát

ünnepli s a képzelet gazdagságában, az érzés mély-
ségében, erben és változatosságban messze meg-
haladja Tibullust. A tudós apparátus nem teszi

költeményeit hidegekké. 4-ik könyvének ballada-

szer elégiái nagyobbszabású ú. n. oknyomozó
(aetiologiai) elégiák, melyek alexandriai nyomo-
kon indulnak, de példát adnak a heroidára és az

olyan költemónyfajra, melyet aztán Ovidius m-
velt Pástijában. Utolsó költeményét, mely egy
római matróna emlékét ünnepli, méltán nevezték
el az elégiák királynjének. A forma mvészete
tetpontját éri el, de a tartalmi becs alábbszáll

P. Ovidius Naso (Kr. e. 43- Kr. u. 17.) költé-

szetében. Bravúros verselése nem ritkán költi
játékot, st gyakran léha érzékiséget öltöztet csil-

logó formába. Sokoldalú, nagytehetség, kiváló

nyelvmvész. A szerelmi elégián kívül (Amores,
Ars amatoria stb.) Propertius nyoméin Fasti c. ér-

dekes költi naptárt írt ; 15 könyvre terjed Me-
tamorphosese pedig a mitológiai tudás egész tár-

háza, az ókor Dekameronéja. A szinköltészet csak-

nem egészen leszorult a térrl ; egy-egy könyvdrá-
máról van tudomásunk, de ránk semmise maradt.

b) Próza. A történetírás játssza a fszerepet.

Legfontosabb, legbecsesebb a patavinml T. Livius
(Kr. e. 59—Kr. u. 17.) római történelme (ab rbe
condita), nem pragmatikus történelmi munka, de
szép ós lelkes, nagy hatású, kedves olvasmány.
Trogus Pompmis nagy munkája (Históriáé Phi-

lippicae) elveszett, csak kivonata maradt fenn

Justinustól. Egyéb tudományos munkák közül

fontos a régi latinság ismeretére Verrius l^laccus-

nak a szók jelentésérl írt nagy mve, melyet
késbb Festus kivonatolt s e kivonatnak is csak
kivonata maradt fenn Paultis Diaconus VIII. sz.-

boli longobárd történetírótól.

A római irodalom ezUstkora Augustus ha-

lálától (Kr. u. 14) Hadrianus trónraléptéig (117)

tart. Augustus utódai alatt a szó, a gondolat bör-

tönbe volt zárva. Vespasianus és TItus szolidobb

uralma nem adhat új életet a hanyatló irodalom-

nak. Csak Nerva és Traianus alatt lendül fel egy
kissé, hogy azután ismét visszazökkenjen. A
szellemi élet középpontjaivá a rétori iskolák lesz-

nek, de csak üvegházi virágokat termelhetnek.
A tudományok terjednek, de a szépirodalom, a
költészet mindinkább hanyatlik.

a) Költészet az ezüstkorban- Az epikusok közt
kiválik M. Annaeus lAtcanus retorikus, pateti-

kus, de áradozó, jellemz erben és kompozíció-

ban szkölköd Plvarsaliájával, melyben a Cae-
sar és Pompeius közötti polgárháborút énekli

meg. C Valerius Flaccus Jason és Medea görög
mondáját dolgozza fel befejezetlen Argonautlka-
jában élénk képzelettel, színes, eleven eladással,

de szónoklás sallangokkal, mélység és átérzett

igazság nélkül. Nagyobb hatással volt korára

P. Papiniiis Statius (Kr. u. 45— 96), ki Domitia-
nus császár kegyével is dicsekedett. Alkalmi rög-

tönzésszerü költeményei 5 könyvben maradtác
fenn Silvae címen, eleven képzelettel, leíró te-

hetséggel, de sokszor hazug érzéssel, hízelgéssel.

Nagy eposzában, a Thebais-han a görög míto-

szok világához fordul, mint Valerius Flaccus, s

Bteokles és Polynikes testvérharcát énekli meg
sallangos, hatásvadászó eposzában, melyért nem-
csak kora, hanem a középkor is lelkesedett. Mi
azonban többre becsüljük töredéknek maradt
Achilltisét, e kedves heroikus idillt, mely Achil-

les gyermekkoráról rajzol bájos képet. T. Silius

Italicus-nak (25—101) Livius nyomán írt hossza-

dalmas eposza, a Punica, a II. pún háborút be-

széli el hibátlan, de életr és léleknélküli versek-

ben. Nemzeti érzése s eleven csataleírásai azon-

ban elismerést érdemelnek. — A császárok rom-
lott korában Juvenalis szerint nehéz volt szatírát

nem írni. Azonban a szatiralró csak társadalmi

és irodalmi téren mozoghatott. A. Persius Flac-

cus 6 szatírája részben versbe foglalt sztoikus

értekezés és éretlen iskolás bölcseség, de szép

bennük a sztoikus erény kultusza. A római sza-

tíra betetözje Decimus Jwmis Juvenalis (60—
140), ki szatíráiban Traianus alatt öntötte ki lelke

keserségét, mely benne Domitianus rémuralma
alatt meggyülemlett ; így nem élkrl, hanem hol-

takról beszél. Nem mulattat, mint Horatius, nem
oktat, mint Persius, csak megdöbbent, föllázít és

irtózatot kelt az erkölcstelenség, romlottíiág sötét,

kietlen képeivel. Nagyon érdekes az a szatirikus

erkölcsi regény, melynek töredékei Petronii sa-

tirae címen maradtak reánk. Nyilván C. Petro-

nius Arbiter írta, a Sienkiewicz Quo Vadis-ából

mindenki által ismert arbiter olegantiae. E ki-

tn, de sokszor obscén korképnek legérdekesebb

része a Trimalchio lakomája, egy gazdag par-

venü otromba fényzésének [wmpás rajza. A mese
mfaját, melyet a görög Aesopus tett irodalmivá,

Phaedrus vezette l)o a római irodalomba. Job-

bára Aesopus meséit öntötte könnyen folyó ver-

sekbe, melyek minden késbbi meseíróra hatot-

tak. De legszerencsésebb mfaj volt e korban az

epigramma, mely Martialis-h&n (40—103) pár-

ját ritkító mesterére talált, kinek világirodalmi

hatása is csaknem páratlan. A dráma teljesen

hátt<^rbe szorult a gladiátorok és vadállatok véres

látványai mellett. T. Pomponius Secundus (Kr.u.

44 táján) volt az utolsó, ki még a színpad szá-

mára írt ; Annaeus Senecá-nak, a nagy filozófus-

nak 9 drámája, megannyi könyvdráma, csupa
tragikus szónoklat igazi jellemfostés ós szinpaid-

ismoret nélkül, de gondos verseléssel, rafflnált

mvészettol.
b) Próza az ezüstkorban. A szabad szó mognó-

múlását legjobban sínylette a történetírás. Kgy-
egy szókimondó, mint C. Sevorus vagy Cromu-



Latin Irodalom 539 Latin nyelv

tí<!< ("'ordas életével lakolt. Csak hixolgúk boldo-

L ; ak. Az aljas hizolgés termékoi C. Velleius
; , J////C Hi-toria Romána c. vUágtörténeto és

nu8 Nevezetes tettek és mondá-
. kritikátlan anekdota-halmaza.

1 kos zamatú, tiszta nyelvQ törté-

I j \\i Q.Curtius Rufus'^.^QXiAov
t i; neteben. Ctjodálatos, hogy ez a kor szülte

K n i legnagyobb s a világnak is egryik legna-

-> ' t:' ' P. Comeliiís Tacitust.ki
i "

; - !' iban (Agricola, Germania),

t uu^y müvében (Annales, Históriáé)

I kritikát, csodálatos ember- és világ-

iaméi kutatja a tények
k rcdóit. Szemléletes,

: stiiusít meito a tartalomhoz. A ftlo-

váló mvelje akadt a drámaíróként
.11 liuiitctt L. AtU' •

'^' cíí-ban (Kr. e. 5

—

'\r. u. 39). Élvezhet'V m senki som tár-

' ''"\ a bölcselet é* h.^.-.,..-í.íii kérdéseit. A ko-

rnak is 6 adott fizikát Naturales Quaestio-

n. A keresztény egj'házatyák hajlandók
\ .: uí ót maguk közé számítani. Az ékesszólást

< -ak az iskolák mvelték. Az elsó szónoki iskolát

M.Fabiui Quiutilianus (35—96) nyitotta s Insti-

:tii f'r.tt.'ririjában megírta az ékesszólásnak
- tankönyvét. A Ciceróhoz való

i' ti s elitéli a Seneca-féle mozaik-
lAüsi. A termeszottuJománynak az idósb Pliuius
23— 79) volt a mvelóje, kinek História Natura-
sa tudományos kritika nélkül, könyvekbl me-

• r«tt adataival egész enciklopédiáját adja a ter-

ttudományoknak és hosszú ideig nagy to-

; volt. Öccsének, a Cicerót utánzó ifjabb

r "í.9-nak érdekes levélgyüjteménye maradt
ft';i!;. bonno Traianus császárral való levelezése.
'' "-

i\ mezgazdaságról Irt egyszer, izlé-

müvetT Fron/t.'U/5-nak a római víz-

\' u.rviul irt müve ma is fontos Róma topo-

^-niüaja szempontjából.

A vaskor (Kr. u. 117—476) az irodalmi ba-

rokk és rokokó korszaka, melyben a csillogó,

li-^ ! kotlon forma fejére burjánzik a bels tar-

lak. A barokkirány megindítója Hadriajius
;•. ki Catót többre becsülte Cicerónál, Eu-

I.:.. \ :.- i-nál. Az afrikai latinságnak és

í li kk / l-l. iv fképviselje J/.Cor/íe/í/í.si^ron<o

íiX)—175), kinek h követje Aulus Gellius, a
'.><*tos Atticae c. kompilációjával, mely a költi

''>k és kivonatok kincsesbányája. A korszak

A való a Bervigilium Veneris (Vénusz éjjeli

>) c, kedves költemény, melynek talán P.
V Florus a szerzje. Utána a költészet el-

í : ;; _ ;n. ha csak a versbeszedett metrikákat, grara-

inatikákat, orvosi recepteket nem akarjuk költé-
' - —".]. Csak najTTsokára találkozunk

: érdoml költvel, ú. m. D. Mag-
ái iIV. sz.). kinek Idylliumai, ki-

itleiras a Rajnán és Mosolen Bin-

._ ..'azi költi érzékrl tanúskodik;
római költként eml^etett Claudius
-szál, ki Proaefinna eh-aHUa cím

:i eposzában l^\ és ra-

L\ isaival érdemli k :.

A széppróza terén a regény luuik lel, meljTiek

mvelje az afrikai Apuleius (Kr. u. 150), ki f-

lUvni Ha^ Uxüíona. XJt. \t.

mvében, az Arany szamárban (v. Metaraorpho-
seon libri XI) fantasztikus, szatirikus erkölcsre-

gényt nyújt pompázó, viríigos, ékes egj'veleg-

stílusban. Egyéb prózai fajok közt legfigyelemre-

méltóbb a történetírás és a jogtudomány. Abban
Suet&nius (75-160) tnik ki a 12 els császár
életrajzával, Florus a római történet szónoklás
vázlatával ; Eutropius (IV. sz.) Breviáriuma,
eléggé pártatlanul, egyszer nyelven vázolja

Róma t<>rténetét. A görög Ammianus Marceüi-
ntts katonás ^yene^ggel, józan ítélettel, de ci-

kornyás, homályos nyelven tárgj-alja a római
történelmet ; fenmaradt könyvei (XIV—XXXI) a
353—378 évek története. Legmaradandóbbat al-

kotott ez a medd kor ajogtudomány terén . Salviiis

JuHanits Hadrianus idejében írja meg nagy Di-

gestáját, majd Gaius írja meg a népszer Institn-

tiót. Legkiválóbbjogász Pa^í/íúi«í<í(Quaestiones,
Responsa), kinek mködését folytatták tanítvá-

nyai, Ulpianus és Július Paulus, kik az egész
birodalom számára egységes törvénykönj-vet kí-

vántak adni. Utánuk hanyatlásnak indult a jog-

tudomány, míg végre Justinianiis cáá.szár egy
tudós bizottsággal, melynek élén Tribonius állott,

az egész római jogot koditlkáltatta s a római jog
teljes rendszerét egybefoglaltatta. A teljes gyj-
teménj^ Dionysim Gothofredus adta ki (1583)
Corpus iiiris civilis címen.

Említsük meg még a grammatikusokat. Had-
rianus alatt nev. grammatikus Q. Terentius Scau-
rus; a IV^. sz. közepén C. 3/anM5 Vidorinus.
Ekkor élt Aelius Donatus, kinek Ars gramma-
ticája alapvetvé vált a késbbiekre nézve. Az
V. sz.-ból Priscianus Institutiones grammatica-
lese igen becses.

A keresztény L.-nak költi része fkép az isten-

tiszteletre vonatkozott, mely a vallásos énekeket

új tartalommal látta el. A szentatj'ákon kívül ne-

vesebb költök : Prudentius és Paulinus. A pró-

zában a nyugati szentatyák :Cyprian US, Hilarius,

Ambrosius, Hieronymus, Augustinus; továbbá
Tertulllanus. Ijactantius, Firmicus Matemus stb.

állanak e kor írói közt legmagasabb színvonalon.
IroJiihm. A ré^bb feldlgoxáaotc kOzfil me^mlítjük Bem-

hardyt : Grandrics der rom. Litt, 6. kiad. Bnaiucbweis
1878 éa Teaffel : Qeschichte der rOmiacbeB Litt.-t, meljret
8cliwab« 1890 t6I 5. Uadáab&D bocaát kSira. Kitdnö Jellem-
zéseket ad a római irodalomról Homatea ROmiacbe Oe-
schieht^Je. Szép feldolgozáa RibbeckMl OeacUciite der rA-

mia^ea Diektno?, Stnttgart 1887, melyet Csiky O. fordit^
sib»B Akadémiiak adott ki. Legjobb tudomáDTos késikfiayr
Scbau müve, Gescb. der rfiat LitL bis Jastikiaa, MOaehea
1890—92-ig. Legújabb magaa sziovonalá feldolgotáa IíM
kCnyve, melyaek eisA kAtete 191S. Jelent meg. Népaserfaa
irt, alapos 6«azefoglaláct adCaengeri Jáao« a Heiorick-féla

Bgyetemes IrodaloratSrténet IL kOtetébea. Á keresitéay
latin k01t4«etrAl legalapoMbbaa tAiékoiUt Maaitioa: GeaeÉ.
der chrigtl.-lat. Poeaie bia nir Mitte de* 8. Jalutnnderts.
Stuttgart 1891.

Latin iskola, 1. Gimnázium és Középiskola,
Latinista, latin nyelvbúvár, a latin nyelvn^

alapos ismerje.
liatiuitttH calinaria, 1. Konyhalatiiiság.

Latinizmus, 1. Ixitinosság.

Latin kereszt, 1. Kereszt.

Latin nyelv (v. római nyelv), az indogermto
nyelvcsalád itáliai dialoktusainak eg>'ike, annak
faliskus-praonostei csojwrtjához tartozik : elször
Latiumban, majd egész Italiában eltorjedt s a ró-

mai birodalom nagy kiterjedése idején belle

s«
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ágaztak ki a neo-latin vagy román nyelvek. A L.

fejldése történetében meg kell különböztetnünk

a köz- V. népnyelvet (sermo rusticus) az irodalmi

V. müveit nyelvtl (sormo urbánus), melyek korán

külön váltak és egymástól függetlenül fejldtek.

Az irodalmi L. történetét az irodalom korszakai

szerint oszthatjuk fel. Az srégi latinság kora

Kr. e. 240-ig terjedt. Ezt töi-edékesen fenmaradt

vallásos énekekbl, törvénytöredékokbl, felira-

tokból (Scipio Barbatus síremlékén) ismerjük

valamennyire. Ebben még kevés eltérés lehetett

a nép- ós mCmyelv közt. A régiós latinság (latini-

tas prisca, archaiea) alatt, mely Ciceróig tart, a

kett mindinkább eltért egymástól. Cicero meg-
állapítja az aranykori irodalmi latinságot a pró-

zára nézve. Kiegészítik ezt a költi nyelv végle-

ges megállapításával Augustus korának költi.

Az ezüstkor latinságát a prózai és költi stílus

egybekoveréso jellemzi. A Kr. u.-i II. sz. stílusa

archaizáló volt, t. i. a Cicero eltti írók latinsá-

gát utánozta. A II. és III. sz.-ban sok különös, ide-

gen elemet vitt be a L.-be az afrikai és a gall

latinság, keleti elemekkel a kereszténység tarkí-

totta. Az egyházi írók t. i. gyakran a különböz
tartományokban megalakult, idegen elemekkel

tarkított nyelvet használták. A nyugatrómai bi-

rodalom bukása után a L. még sokáig fenmaradt,

mint a nyugatrómai egyház, a törvények s a klasz-

szikus mveltség nyelve (1. Középkori latin iro-

dalom). Ezalatt azonban a provinciákban elter-

jedt népnyelv a legyzött népek nyelvével érint-

kezve megannyi lokális dialektussá olvadt, me-
lyekbl elször a latinitas média (majd inflma),

majd lassanként az ú. n. román nyelvek alakultak.

A XÍV. sz.-ban Itáliában Petrarca ós Boccaccio

helyreállították a klasszikus L. becsületét s ettl
fogva egészen a XIX. sz.-ig a L. lett a tudomá-
nyok nyelve, XIV. Lajosig a diplomáciáé is. Leg-

tovább tartott a L. használata nálunk. Lengyel-

es Angolországban. A pápa bulláiban a L.-ot hasz-

nálja. Ma is gyaki-an írnak ülológiai, teológiai,

jogi ós orvosi szakkönyvekot latinul.

A L.-ot már a rómaiak kezdték tudományos
alapon tárgj'alni s a római grammatikusok állás-

pontjánál a középkor som emelkedett feljebb.

Donatus (1. o.) nagy tekintélynek örvendett. A
régi rendszerrel az olasz humanistáik kezdtek sza-

kítani. Laurontius VaUa Elogantiarum libri Ví.

c. mxivében gramoiatikai és stilisztikai szabályo-

kat ad rendszertolonül. Fontosak a német Me-
lanchthon s a francia Raméo iratai ; a spanyol
Sanchez de las Brozas munkája (.Minerva seu de

causislinguaelat.commontariutí, Salamanca 1587)
mintául szolgált a késbbi gramm, rendszerek-

hoz. Minden eldjét felülmultíi Gerh. Joh. Vas-

.sius (Aristarchus sou de arte gramm, libri VII,

Amsterdam 1635, i'ijabban Halló 1832). Valóban tu-

dományos alapon újabban Fr. Ritschl és Corssen
kezdték tárgyalni a L., nevezetesen a régi latlnság

grammatikáját. Az alaktant legteljesebben Neue,
a mondattant történeti alapon Úrager, a latin

stilisztikát Nagelshach dolgozta ki. Rendkívül
fontos anyagot szolgáltatnak a feliratok (Corpus
inscriptionum latinaruni, Boriin 1863). Becsesek

Reisig, továbbá iín<í.w fololva.«?Asal a latin nyelv-

tudományról s fontos tájékozta t(') HUbner Grund-

riss-jo. A Blasa-Landgi'af-fólo Historische Gram-
matik öt kötetre van tervezve, de még csak I .

kötete jelent meg (Stolztól) s a Ill-iknak 1. füzete.

Kiváló Lind-my angol nyelven írt mve (The

latin language : németül Nohl-tól) ; Sommer Hand-
buch-ja (Han^buch dor lat. Laut- undFormenlehre,
Heidelberg 1902) ; Riemann és Goelzer Plioné-

tique et étude des Formes Grecques et Latines-ja

(Paris 1901) és Syntaxe-ja; ZumpU Kühner, Krü-
ger, Schultz, Ellendt stb. latin nyelvtanai. Nálunk
Bartal és jTfaímosuskolai nyelvtanai (a Mondat-

tan Gyomlay Gyula átdolgozásában), Bartal gö-

rög-latin hangtana és a Csengén, Jánoséi érik el a
tudományos szinvonalat. A lexikográíiai mvek
közt nevezetesek ForceUini Totius Latin itatis

Lexicon-a (Padova 1771., új kiadása Corradini-

tól u. 0. 1864—69) és a német akadémiák tudós

bizottsága és Vollmer fszerkeszt által kiadott

8 12 kötetre tervezett nagyszabású Thesaurus
linguae Latináé, mely füzetenként jelenik meg.
A középkori latinságra nézve Du Cange Glossa-

riuma s Bartal Antal Középkori Latinság szótára

tájékoztatók. Jeles szótárak a Klotzó, Georgesó,

Freundé. A szinonimikát Döderlein dolgozta ki,

etimológiai szótárt Vanicek, legújabban Walde
írt. Nálunk ma is figyelmet érdemel a Páriz-

Pópat-féle Dictionarium Latino-Hungaricum ; az
újabbak közül leghasználhatóbb Finúly Hemikó
(A latin nyelv szótára, Budapest 1884).

A L. kiejtése még manapság is nagyon inga-

dozó és különböz az egyes nemzeteknél, mint-

hogy többé-kevésbbé mindenik a maga nyelvének
kiejtését alkalmazza a latinra. így pl. a francia

a regibus-t így ejti : rédzsibüsz, a dulce decus

meum-ot így : dülsze deküsz meom. A kiejtés sok
kérdése a régi korra nézve ma sincs tisztázva.

Egyes megállapítások, pl. hogy a régi rómaiak
a c-t mindenkor k-nak ejtettek (tehát Kikorót

mondtak) ; vagy a t-t mindig t-nek ejtették (tohát

nuntiust mondtak), nem egykönnyen változtathat-

ják meg a megrögzött kiejtést. V. ö. Seelmann,
Die Aussprache des Latéin (Heilbronn 1885);

Comvay, The rostored pronunciation of Greek and
Latin (Cambridge 1895).

Latinok (latini), Latium lakói és Latinus utó-

dai. Történetileg az italikusoknak egyik ágát al-

kották (1. Itália és Tjatium). Közjogi tekintet-

bon eredetileg a latin szövetség (Róma, Latium,
a homikok) városainak népe, majd a latin hábo-

rúk végeztével Itómához csatlakozó városok lakóig

akik kíilönböztek a sociusoktól (kiváltságos szö-

vetségesek), de még a csupán magánjogot gya-
korló peregrinusoktól is. 13 városok lakóiból

vett gyarmatosok késbb szintisn részesei let-

tek a jus Latinummal járó kiváltí«igoknak,

noha gyarmataik (coloniao Latináé) jóval kivüí

estek a voltaképeni Latium területen. Az ó elne-

vezésük L. coloniani. Ettl megkülönbözt<?ten-

dk a L. Jwiiani, azok a szabadon bocsátottak,

akik Tibcrius alatt a lex Junia Norhana által a
latin koloniákéiioz hasonló jogviszonyba kerültek.

Latinosság, latinizmus, a. m. a latin nyelvet

jelloni^ü s>:ólásmód, kivált ha más nyelvben alkal-

mazzák, ahol nem volna helye. A magyar iroda-

lomban számos L. terjedt el a középkori egyházi
és tudományos latinságból. A régi magyar nyelv-
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omlékok többnyire latinból való szolgai fordítások,

s azért a szók használatában, a szólások alkotá-

sában s a mondatszerkesztésben, kivált pedig az

igomodok használatában számos L.-ot alkalmaz-

tak. Pl. Miután a rómaiak c//b^/í</MA- fo/«a a tar-

tományt, helyett : elfoglalták ; nem tudták, ki A-ö-

vetíe légyen el e tettet, e helyett : köthette el (Innen

fönn Is maradt ez a szólás : Ki lég:)'en az úr ?)

Újabban a latin nyelv térvesztésével s a német
irodalom növekv hatásával latinosságaink helyét

jobbára a németességek, germanizmusok foglal-

ták el. V. ö. Helyes magyarság (Budapest 1903).

Latinovac, adók. Pozsoga vm. pozsegai j.-ban,

(1910) 338 szerb, magj'ar és horvát lak., vasút-

állomás ; u. p. és u. t. Caglin.

Latin pénzegység, latin pénzszövetség, 1. Ér-
meegyeznifwj.

Latintis, a latin nép mondai névadó se (heros

r>pon>-mn.>{>, Latinm királya, Faimus isten és Ma-
rica nimfa fla. A Trójából Itáliába kerül Aeneas
az ó loányát, Laviniát veszi Mo8égúl{l. Aeneas).

Latin vitorla, háromszöglet, hegj^es csúcsok-

ban végzódó vitorla, melyet egy hosszú, csaknem
függélyesen álló vitorlarúdra öltenek. A rúd hosz-

szabb, mint az árboc, vagyis az árboc ormán túl ér.

Latirizmns, 1. Lathyrismus.
Latisana, város és kerületi székhely Udino

olasz tartományban, a Tagliamento balpartján,

(lüio) 6391 lak., selyemtermeléssel, plébániájában

Paolo Veronese egyik képével.

LatUode (franc, «}t8d:—tfld) a. m. szélesség,

a

mozdulatok fesztelensége ; latitudinális (a latin

latítndo-ból), a földrajzi szélességre vonatkozó.

Latitndinárinsok néven az anglikán egyház-

ban (l. 0.) a XVII. .<z. közepe körül keletkezett ama
mérsékelt szellem pártot értették, melj-nek tag-

jai belát\'án, hog^' a különböz vallásfelekezetek

között folyt szenvedélyes és néha véres küzdel-

mek egjeseknek s az államnak mennyi keser-
séget éa szenvedést okoznak, igyekeztek a fele-

kezeties szenvedélyt mérsékelni és bár k maguk
a püspöki vagy anglikán egyház kötelékében

maradtak, de a más felekezetUektl sem tagadták

meg az üdvözülés lehetségét, vagyis az üdvhöz
vezet utat szélesebbnek (latus a. m. széles) tar-

tották, mint a püspöki s a katolikus egyház ; má-
sik jellemz vonásuk az volt, hogy k a törté-

nelmi és természettudományok újabb vívmá-
nyai ell nem zárkóztak el, még ha azok a hit-

cikkeket érintették is.

Latitim, az ókori Itáliának vidéke. Eleinte

csak azt a kis területet jelentette, melynek ha-

tárai D.-on és É.-on a Tiber folyó, K.-en az Albai-

hegyek, Xy.-on a tengerpart. De csakhamar egyre
nagyobb területre terjed a név, Róma szétrob-

bantja a latin szövetséget és eláll a régi L.

(L. antiqnum v. vetus), melynek földje a Tiberis-

tl lenyúlt egészen a ciroeji hegyfokig (Capo di

Monté Circelío). A római hódító háborúk befejez-

tével a fentebbihez került a hemikek, volszkok,

anmnkok és aequek területe, úgy hogy az Így
alakult L. nomon v. adieclum elterjedt egészen

a Lirisig (Garigliano). Folyói : a Tiberis és mel-

lékfolyója az Anio (Teverone), a Liris (Garigliano)

és mellékfolyója a Trerus (Sacco). Tavai : a La-

cus Albanns (liago di Albano) és a L. Nemorensis

(L. di Nemi). Ezektl D.-re a tengerpart felé vol-

tak a pomptini mocsarak. Fbb városai : Róma,
Tusculum, Labicum, Volitrae, Álba Longa, Norba,
Tibur, Praeneste, Fregellae, Comiculum, Fidenae,

üabii és a tengerparton : Óstia, Laurentimi, La-
vinium, Ardea, Antium, Circei, Tarracina(Anxur),
Caieta, Mintumae. A L. nev terület lakói, a la-

tinok (1. o.) a történeti idk beálltával már mint
L. sbirtokosai lépnek elénk. Nagyon jókor egy
30 városból álló városszövetség tnik fel, melynek
lakói a Prisci Latini. Késbb e városszövetség-

ben Álba ragadja magához a vezérszerepet, szá-

mos gyarmat rajzik ki belle, egyebek közt Róma
is, mely egy ideig versenytársa az anyavárosnak,
majd fölébe is emelkedik. A szövetséges városok
közül eg>'e.sek megkapták a római civitas-t, má-
sok függ helyzetbe kerültek. Kr. e. 90. a lox

Júlia által az összes latin városok megkapták a
teljes római polgárjogot s ezzel a jus Latini
egészen eltnik Itáliából, de mint nemzetközi jog-

viszony átment számos külföldi városra.

Látka, Málnapatakhoz tartozó puszta Nógrád
vm. losonczi j.-ban, (i9io) 525 tót lak. ;üvegtábla-

gj-árral.

Latkócz (azeltt : Látkócz), kisk. Trencsén vm.
báni j.-ban, (i9io) 63 tót lak., u. p. és n:X Zay-
ugrócz.

Latkóczy, 1. imre, politikus, szül.Nyitrán 1848
szept. 4., megh. Lassnitzhöhén 1908 okt. 23. Jogi
tanulmányainak végeztével eleinte vármegyéjé-
ben vállalt hivatalt, 1884. szabadelv program-
mal Nyitrán országgylési képviselvé választot-

ták s tíz éven át egyike volt a kormánypárt osz-

lopos híveinek. 1895-ben a belügyminisztérium
államtitkárává nevezték ki, 1900. a közigazgatási

bíróság alelnöke lett s 1906. megkapta a titkos ta-

nácsosi címet. 1908 októberében egy gyógyszOTtár-
kijárás ügyébl kifolyólag rábizonyították a meg-
vesztegetést, miro állásától fölmentettünk. A stájer-

országi Lassnitzhöhén egy szanatóriumban a
meghurcoltatás következtében öngyilkos lett.

2. L. MUiály, író, szül. Nyitrán 1857 márc. 24.,

megh. Budapesten 1906 aog. 19. 1883-ban soproni,

1886. eperjesi, 1895. losonczi, 1900. budapesti

fgimn. tanár lett. Eperjesi tanársága idején a
Széchonji-kör titkára volt. 1893-ban a filológu-

sok bécsi vándorgylésén eladást tartott a
Pervigilium Veneris szerzjérl és idejérl. Ne-
vezetesebb mvei: Tihullus el&pái (Budapest

1881) ; Költemények prózában Turaenyev után
(u. 0. 1882) ; A renaissance egy elfeledett nalakba
(Elisabetta Joanna Westonia. Eperjes 1891) ; Ma-
gyar szentegyházak regéi (Budapest 1898) ; Ma-
dách Imre sei (u. o. 1901). A Szinyei-Merse

kódexet, melyet fedezett föl, ismertette a Phi-

lologiai társaságban (1899). Halála után jelent

meg fordításában Enripidos Herakleso a Csengén
fordította Hippolytosszal együtt (Akad. kiad.,

Budai)est 1909).

Latkóczyné, színészn, 1. Lendtxiy., 1.

Látlelet (visum repertum), orvosi vélemény
halottszemle, boncolás, testi sértés stb. esetében.

Latmosz, hegylánc Káriában, ^liletosztól K.-re,

ehhez fzdik Endymion és Selene mondája ; a
középkorban 1 1 kolostor állott rajta egy archi-

mandrita fOnhatósága alatt s ekkor Latrosznak

M*
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nevezték, késbb ezeket a törökök lerombolták

s a hegyet 5 csúcsáról Bes-Barmak-daghnak («öt

ujjú hegy») nevezték el. A régi L.-öböl (a Makan-
drosz torkolatában) ma Akisz-Csáj nevet visel.

Látnók, 1. Próféta.
Latobikok (íatobici, latovid), ókori kelta nép-

törzs Pannónia DNy.-i végében, nagyobbára a mai
magyar határon túl.

Latobrigok (latobrigi), gallus néptörzs, mely

a helvétek és raurakok szomszédságában, aRajna
folyó kútfejénél lakott.

Látóérzék, 1. Látás.
Látóhártya, 1. Jjátószerv és Látás.

Látóhatár, 1. Ég és Horizon.
Látóideg (nervus opticus), a II. agyvelöideg,

mely a szem által felfogott fényingert vezeti az

ag>'velbe, 1. Agyvelöickgek, Látószerv.

Látóideg-gyuiadás támadhat a koponyaüreg-

ben keletkez különféle betegségek következté-

ben, amilyenek az agy és agyhártyák daganatai,

gümökóros és bujakóros megbetegedései. Ilyen

esetekben a L. szemtükör segítségével felismer-

het. L.-t okozhatnak az orral szomszédos ú. n.

melléküregekben támadó gonyodések és külön-

böz mérgezések (dohány, alkohol, ólom, arzén,

szénkéneg stb.). Különösen gyakoriak a krónikus

dohány- és alkoholmérgezéstöl ered L.-ok. Ezek
rendszerint meggyógyulnak, ha az illet beteg a

dohányzást és ivást idejében abbanhagyja. A
többi L.-ok lefolyása attól függ, hogy az okozó

baj gyógyítható-e. A gyuiadás, ha sokáig tart,

elsorvasztja a látóideget és vakságra vezet, 1.

Látóideg-sorvadás-
Látóideg-sorvadás, külsleg nem látható és

csak szemtükörrel felismerhet baj, amely vagy
látóideg-gyuladásnak (1. o.) következménye, vagy
pedig a központi idegrendszer valamilyon beteg-

ségétl ered. Leggyakoribb a gerincvel-sorva-

dás (tabes) okozta L., ritkább a paralysis progres-

siva és a sclerosis multiplexnek nevezett gerinc-

vel-betegség okozta L. Különböz mérgezések
(methylftlkohol, atoxil, íllix mas) szintén elsor-

vaszthatják a látóideget. Elsorvad a látóideg

olyankor is, ha lefutásában megsérül, ami külö-

nösen a koponyacsontok törésekor és a halántékot

ér lövések után fordulhat el. A L.-ban szen-

ved betegen csak addig lehet esetleg segíteni,

amíg a sorvadás nem teljes. A már elsorvadt ideg-

rostokat semmiféle módon nem lehet életre kel-

teni. Az ilyen szemek gyógyíthatatlanul vakok.

Latolgatás, fleg az a gondolkodás, mely a

valamely nézet mellett és ellen szóló okok súlyát

vagy az elhatározás ellentétes esélyeit méregeti.

Látólik, 1. Szemhogár.
Látomájiy, látomás, álomlátás i\&t visio), a

szem órzékcsalódása (1. Érzékcsalódás), de legin-

kább a vallási élet körébe tartozó érzékcsalódá-

sokra használatos (természetfölötti alakok meg-
jelenése, azok beszédének hallása stb.), tehát igen

sajátságos föltételektl függ és többnyire csak

erre a körre szorítkozó rendellenesség a lelki élet-

ben.Akinok L.-ai vannak (visionarius), rendszerint

elbb sanyargatja testét, egész képzelete a L. vá-

rása folyti'm a logizgatottabb állapotban van, min-

den egyéb dolog elvész számára, valója szint<^ erre

az egy pontra koncentrálódik. Ezzel rokon álla-

pot : maga magát látni (gyakori a német romanti-

kus irodalomban : Doppelganger), vagy az ördö-

göt érezni magában, vagy a távolba látni s több

eféle. A spiritista L.-ok is ide sorozhatok, fleg
amennyiben a távolságra, legyen az tér- vagy id-
beli, vonatkoznak. A rendkívüli álomlátá^ok is,

melyek azután állítólag megvalósulnak, ide soroz-

hatok. Újabb idben a lourdesi L. vált világhírvé.

La Tombelles, francia zeneszerz, szül. 1854-

aug. 3. Parisban. Megnyerte a Chartier-dljat.

Zeneelméletet tanít a Schola cantorum-on. Mvei

:

zenekari dalok (Suite Féodale, Impressions natio-

nales) ; operett (Un réve au pays du bleu, 1892).

Látómez, 1. Távcs.
Latomia (gör.), kbánya, ezeket gyakran töm-

léül használták, ilyen tömlöcökként legismer-

tebbek a régi Szirakuza L.-i.

Latona, 1. Létó.
Latopolis, Esznek (I. o.) régi neve.

Lator, gonosztev, rabló ; bujálkodó férfi. A
bibliában jelenti azt a két gonosztevt, akik Jézus-

sal együtt, oldala mellett, voltak keresztre feszítve

és azon meg is haltak. A jobboldali L. megfeddette
Jézust káromló társát és bünbánólag könyörgött

:

ccüram! emlékezzél meg rólam, midn országodba
jutsz», mire Jézus e vigasztaló szavakat intézte

laozzá : «Bizony mondom neked, ma velem leszesz

a paradicsomban)). Neveiket nem tudjuk. A hagj'o-

mány szerint : Gesmas és Dismas. A római Mar-
tirologiimi a töredelmesL.-ról, anélkül, hogy nevét
fölemlítené, márc. 25. emlékezik meg, a görögök
azonban 2 nappal elbb ühk az emlékét.

Lator György, Petfi Sándor egyik írói álneve.

Latorcza, a Bodrogot összetev folyók egyike.
Ered az ÉK.-i Kárpátokban, Bereg vm. É.-i hatá-

rán Latorczafönéi (Laturka), Hársfalván alul kezd
völgye tágulni, Munkácsnál kiér az Alföldre s itt

törmelékkúpján több ágra bomlik, egy része csa-

tornázott. Csap mellett a Tiszától csak 2 km. -nyíre
van, a Laborcz mellé folyva, közel txnnak az Onda-
vába való ömléséhez, az utóbbival egyesül s a Bod-
rog nevet veszi fel. Hossza 190 km., vízvidéko

2878 km«. Áradásainak elhárítására már 1816—
182i-ig épült egy 4780 m. hosszú csatorna ; 1844.
Csapnál a Tiszába szerették volna vezetni, de nem
lehet, mert mélyebben van, mint a Tisza. 1874 ótív

a beregvármegyoi ármentesít táraulat a L., szabá-
lyozását annyira vitte, hogy Lucska és Ásvány
közt 26 km. hosszú töltést épített a vidék ármen-
tesítéséro. Az 1914— 15-iki háborúban a L. völgye
heves harcok színhelye volt. L. Világháború.
Latorczaf (azeltt: Laturka), kisk. Bereg

vm. alsóvereczkei j.-ban, (i9io) 639 rutén lak.
;

u. p. és u. t. Alsóvereczke.

Latorkeresztek, Y villaalakú kereszt, melyre
a gonosztevket felfeszítették. Különösen a két
gonosztev keresztje, kik Jézussal egy idben vol-

tak keresztre feszítve. Mind a két keresztet Jézus
keresztjével egj-ütt Szt. Ilona találta meg Jeru-
zsáloniben.

Latorpók (Tibelltis, állat). 1. Pókok.
hikibszarv (organon visti^s ; 1. az ábrrítj, a lény-

sugarak megérzésére és a látásérzésok kialaku-
lására szolgáló érzékszerv, összes készülékeivel

együtt. Perifériás része a szem, mely a végkészü-
lékeket tartalmazza, összeköt részei azok a rövid
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rostok, melyek a látóhártya pálcika-<saprétegét

a dácsejtréte^^l öeszekötik, központi centrális

része pedig a látóhártya dÍK'sojtréteg»\ a látóideg,

amelv *"" • ''^reeztezödve (chiasma) a látóküteg-

ben < >lytat('>dik, valamint az agyalapi

dúcuoj...^ ,.".otelep, küls térdeetest, elüls iker-

halom) 08 az agyvelökéregnek megfelel részei

(cunens, a nyakszirti lebeny bels felszinén). A
látbártyában keletkezett érzéeek a dácsejtektl

elször a látóidegbe jutnak. A látórostok utján

aztán az izgalom részben az ag^'alapi dúcokhoz
jut, ahol a szemizmokat kormányzó idegek, vala-

mint az arcideg magvaival jut ösezeköttetésbe

(ezen az úton történik a látással kapcsolatos re-

flexek kiváltása), részben azonban a megfelel
agyvelkéreghez jut, amely a voltaképeni szék-

helye a látási képzetek kialakulásának. Mivel a

látóideg részben keresztezdik, még pedig úgy.

A lát^oerr és » látóMegrostok lefutása.

A látóhirtys ; No UUAMeg ; CV Utóideckensitesödés : Tro
látókfiteg ; Tko látótelep ; 0/1 oldaM térdes tast ;

Qm. elfiisd

ikertelep ; 0» sgyvelfikéreg ; CG s látókOteches csatlakozó
rostok, aaelrek a látással Biacseaek fissatfftmsbea ; i. «• a
látógyfikér eredése ; 9m a ayakaditl karéj nTflíráiijni rostjai.

hogy mindkét látöhártya bels oldaláról jöv
rostok a másik oldalra térnek át, mindegyik ag>-
velfél mindkét látóhártya azonos oldalát látja

el (a bal féltoko mindkét szem baloldalát, a jobb
pedig jobboldalát) ; illetóleg, mivel a fénysugarak
a szembon keresztezdnek, mindkét szem látó-

terének ellentétes oldalával van összefüggésben.
Az agyvelkéreg megfelel részének elpusztulása
mindkét szem azonos, féloldali vak.'^tigám vezet

;

ú. n. lelki vakság következik be, mert a fény-
sugarak reflexeket válthatnak ki, de az illetó

azokat értékelni nem birja. A látóköteg elpusz-
tulása ugyancsak hasonló tünetekre vezet, de a
reflexek is elmaradnak. A keresztezdés (chiasma)
elpusztulása mindkét szem bels oldalának meg-

vakolására veaet, tehát ilyenkor a látótér küls
része vész el. Végül a látóideg sérülése féloldali

tolje.s vakságra vezet — Az áüatok látószer\'eire

vonatkozólag 1. Fént/érzszervek és Szem.
Látószög, az n szög, amelyet valamely m^-

nézett tárgy határpontjairól a néz szemig kép-
zeletben húzott vonalak közrefognak- Nagy tár-

gyak és a szemhez közeles tárgyak nag>'obb
L.-et vetnek, mint a kicsinyek és távollevk. A
L. nagysága szabja meg a szem ideghártyáján
keletkez kép nag>'ságát. L. Látás.
Látótelep (fhalamus opticus), az agyvel tör-

zsének egy része, mely pL a madarakon igen jól

fejlett, 1. Agyvel.
Látótengely v. látóvonal, a szemtengely meg-

hosszabbítása addig a tárgyig, amely felé a szem
irányítva van. Így nevezik a messzelátó tengelyét

is, vagyis azt az egyenest, mely a lencsék közép-
pontjait összeköti.

Látótér, az a terület, amit fejünket ésszemünket
mozdulatlanul tartva a térben egyszerre látunk.

Ennek kiterjedése egyik-egyik szemre nézve ki-

felé, vagyis a halánték! oldialon 90», aláfelé mint-
egy 85», befelé vagyis az orr felé mintegy ö®, föl-

felé csak 45». Azonban e számok egyénenként vál-

toznak. Ha az ember két szemmel néz, két szeme
látótere részben egj'bevág, a nézett pont síkjában
metszi egymást, Így aztán a L. teljes 180?-nyi ter-

jedelmet ér el hiaránt irányban, a többi ü^nyban
azonban nem változik. Ha szemünk nem irániul
valami tárgjTa, hanem mozgatjuk jobbra, balra,

föl és le, akkor a L.-bl néztér lesz. Kz nagyobb
terjedelm. Hemiopia esetóben a L.-nek csak a
fele van meg, másik felében nem érzékel a szem.
Glaukomás szem látóterében a be- és fölfelé eeö
rész csorba. A látóideg-sorvadást a L. minden
irányban való megszúkülése kíséri. Legjobban
megszkül a L. a kemeralopia vagyis esteli

vakság folytán.

La Touche (ojtsd: latos), Gaston, francia festö,

szül. Saint-Cloudban 1854., megh. Parisban 1913
júl. 12. Manet tanítványa. Eleinte szobrászattal,

majd rézkarcolással foglalkozott, azután natura-

lista tárgj'ú képeket festett (Egy fiú temetése
Normandiában, Az anzini sztrájk), a biblia jelene-

teit próbálta modern környezetbe állítani (Jézus

8zületóse,Az emausi tanítványok), míg végre meg-
találta a képességeinek léginkábbmegfelel tárgy-

kört : a rokokoizú gáláns ünnepségek ábrázolást.
Utóbbi dekorativjellegil képei közé tartoznak : A
gázló ; Éjjeli ünnepély stb.

LaTonr (oKsd: utdr), 1. Maurice Qitentin de,

francia festó, szül. St. Quentinben 1704 szept. ö.,

megh. u. o. 1788 febr. 18. Parisban tanult. Paaztell-

képmásai. melyekkel 1737 óta szerepelt a párisi

szalonokban, csakhamar igen nagy megbecsülés-

nek örvendtek, úgy, hogy L. a királyi udvar és a
fnemesség kedvelt arcképfestóje lett. Korának
hires emberei közül elkészítette Voltaire, Rous-
seau és D'Alembert arcképeit. Mveinek legna-

gyobb sorozata (80drb.) a saint-quentini múzeum-
ban van ; mások a párisi Lou\Te-ban, az amiensi,

genfl muzeumokban, a drezdai képtárban, stb.

L. a rokokó-kor legjellemzbb és legkiválóbb

arcképfestinek egyike; képmásainak tetszets

megjelenése mögött gyakran mély jellemz er



Latour — 534 — Látszat

rejlik. V. ö. Champfleury (Paris 1886) ; Tourueux
(u. 0. 1904) ; Lapauze (u. o. 1905) monográfiáit

;

u. a., Les pastels de Maurice Quentin de L. a

8aint-Quentin (u. o. 1899).

2. L., abbé de, írói álnév, 1. Cliarriere.

Latour (ejtsd: utúr), 1. Antoine Tenant de, fran-

cia író, szül. St. Yrieixben (Haute-Vienno) 1808.,

megh. Sceauxban 1881 aug. 27. Irt egy kötet ver-

set, fordított olaszból és spanyolból, de legkivá-

lóbbak a spanyolországi viszonyokat ismertet
mvei, melyek a helyszínén szerzett alapos tárgy-

ismeretrl tanúskodnak. Ilyenek: Études sor

VEspagne (1855) ; L'Espagne réligieuse et litté-

rairo (1862) stb.

2. L., Gustave, gróf, francia író és politikus,

szül. Tréguierben (Cötes-du-Nord) 1809., megh.
u. 0. 1893 okt. A harmincas években egy ideig

az osztrák hadsereg kötelékében állott és ^Iagyar-

országon szolgált, majd visszatért hazájába s 1851
után többször volt tagja a parlamentnek. A ma-
gyar viszonyokat rajzolja meleg szeretettel : Scé-

nes de la vie hongroise (magyarul Ágai Adolf

fordításában. Pest 1861) és Nouvelles scénea de

la vie hongroise (1864) c. köteteiben.

Latour (Baillet de L., ejtsd: bájjé dö latür),

Theodor, gróf, osztrák hadügyminiszter, szül.

Linzben 1780 jún. 15., megh. Bécsben 1848 okt.

6. Atyja L. Maximilián gróf, osztrák táborszer-

nagy s a hadi tanács elnöke volt (szül. 1737.,

megh. 1806 júl. 22.). L. végigharcolta a Napóleon
elleni háborúkat (1800—14) s vitézségével kiér-

demelte a Mária Terézia-rendet. 1846-ban tábor-

szeniagyságra emelkedett s 1831 óta János f-
herceg helyettese volt a cs. kir. mérnökkari f-
hivatal igazgatóságában. 18-í8-ban hadügyminisz-
ter lett, de esküdt ellensége volt úgy az új osztrák

alkotmányos életnek, mint Magyarország állami,

különösen katonai önállóságának. Titokban a
magyarországi hadparancsnokokat a magyar kor-

mány ellen engedotlenségre biztatta, késbb pedig
Jellachichot nyíltan segítette pénzzel és fegyve-
rekkel. Mikor Jellachich a pákozdi vereség után
Bécs feló hátrált, L. 184-8 okt. 6. egy gránátos
zászlóaljat indított Pozsony feló, de a bécsi nem-
zetrség feltartóztatta ezt, a felbszült tömeg pe-

dig L.-t a hadügyminisztérium épülete eltt ke-

gyetlenül meggyilkolta és holtestét egy lámpa-
vasra akasztotta. — Unolcája, L. Vincenz Kari
3ía.r gróf (szül. 1848 okt. 5., megh. 1913 dec. 4.),

Gautsch báró kormányában 1897 nov.— 1898
márc. közoktatásügyi miniszter volt.

Latour d'Auvergne (ejtsd: latr doverny), Tliéo-

phile Malo Corret de, szül. Carhaixben 1743
'nov. 23., megh. Oberhausen mellett 1800 jún. 27.

A fekete muskétások ezredébe lépett sl782. Ma-
hon ostrománál tüntette ki magát. Mint kapitány
vált meg a-haelseregtl 1795., de 1799. mint köz-
gránátos újból belépett s Oberhausen mellett esett

el. Vitézségéért Napóleon a hadsereg clsö gráná-
tosának nevezte ki ós meghagyta, hogy nevét ha-
lála után is felolvassák ezrodo névsorában. 1889.
a bajor konnány engedelmével tetemeit kiásták
éa aug. 4. a párisi Panthoonban helyezték el.

Latour-Maubourg (^jtsd.- latúr-mobúr), Marié Vic-

tor de Fay, marquisde, francia tábornok, szül.

1766 febr. 11., megh. 1850 nov. 11. Mint testr-

hadnagy megmentette Mária Antornette királyné
életét 1789 okt. 5—6. éjjelén, mikor a párisi cs-
cselék Versaillesban a királyi palotába akart ha-
tolni. 1792-ben Lafayette vezérsége alatt har-
colt s azzal együtt került az osztrákok fogságába.
1797-beu visszatért Franciaországba, 1798. ré.«'zt

vett Napóleon egyiptomi liadjáratában, azután
végigharcolta az összes háborúkat 1813-ig. A
lipcsei csatában egyik lábát vesztette. A restau-

ráció alatt pairnek nevezték ki. 1817—19-ig mint
követ mködött Angliában, 1819 nov.—1821 dec.

hadügyminiszter volt, majd 1822—30-ig az inva-

lidusok kormányzója. X. Károly királyt a szám-
zetésbe is követte s ez t 1835. unokája, a hor-
deauxi herceg (Chambord gróf) neveljévé ne-

vezte ki.

Latovikok, 1. Latolnkok.
Látóvonal, 1. Látótengely.
liatr., természetrajzi nevek után LatreiUe

Pierre André (1. o.) nevének rövidítése.

Látrány, kisk. Somogy vm. lengyeltóti j.-ban,

(1910) 1430 magyar lak., postahiv., u. t. Balatonlelle.

La Trappé, 1. Soligny la Trappé.
Látra szóló váltó és lát utánra szóló váltó (ol.

a vista, franc, á vue, nem. auf Sicht, az új [1914.

évi] váltótörvény szerint niegfekiriiésrc v. tneg-

tekintés utánra szóló váltó), az a váltó, amelynek
lejáratát nem naptárilag meghatározott napra
teszik, hauem akként határozzák meg, hogy azt

«látkor», azaz akkor kell ílzetui, amikor az in-

tézvényezett látja, amikor neki a váltót fizetés

végett bemutatják, illetleg bizonyos id multán
attól a naptól, amikor neki a váltót elfogadás

végett bemutatják. A törvény megszabja, hogy
ha magán a váltón a bemutatásra határid nincs,

az ilyen váltót 6 hónap alatt kell fizetés, illetleg

elfogadás végett bemutatni.

Latreille (ejtsd: —trejj), Pierre André, francia

zoológus, szül. Briveben (Corréze) 1762 nov. 29.,

megh. 1833 febr. 6. A párisi természetrajzi mú-
zeumnál az ontomológiai tanszék tanára volt.

Dolgozatai és munkái különösen szisztematikai

tekintetben fontosak s ezek között különösen a
következk: Histoire dos salamandres (1800);
Histoiro naturollo des singes (1801); Essai sur

l'histoire des fourmis (1802); Hist. nat. des rep-

tilos (1802, 4 köt., 2. kiad. 1826) ; Histoire natu-

rello des crustacóes ot dos insectes (1802—5, 14
köt.) ; Considérations sur l'ordro naturel des ani-

maux(1810) ; Genora crustaceorum et insoctorum

(1806—9, 4 köt.); Familles nat. du régne animál

(1825); Cours d'entomologie (1831—32, 2 köt.).

Latria (gör.) a. m. imádás, imádó tisztelet.

liUirína (lat.), árnyékszék, kloaka.

Latroclaiuin (lat.) a. m. rablógyilkosság. L.

alatt sokáig a nyilt utcán elkövetett rablással

párosult ölést értették ; ma annjlban jelents e fo-

galom, amennyiben a Btk. 349. §-a összefoglalja

a rablást a szándékos emberöléssel egységben.

Iiatrodcctes (áuat), 1. Mabnignatte.
Látszat, az ér/ékek rendes mködésének oly

eredménye, mely nem felel meg az objektív va-

lóságnak (érzékcsalódás az elme rendellenes m-
ködésétl származik). Az egyenes bot a vízben

tört vonalnak látszik, aminek oka a sugártörés-

ben van, a szem rendesen funkcionált ; a Nap föl-
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keltkor nngjobbnak látszik, mint délbon, ami-
nek ismét sem a Nap, sem a szem valamely rend-

ellenes mJíüdése nem oka. Az ilyen L.-ot a jobb

belátás nom i<;azítja heljTe, az érzék számára a
L. megmarad L.-nak. Általánosabb értelemben
hamis felfogás valamely tárgy (ember) mivoltá-

ról, csalódás; a dolog nem látszik annak, ami,

nem az, aminek lát&zik. Itt a hiba bennünk van,

hamisan ítéltünk, nem icimertUk az ítélet hozata-

lához azülcséges összes adatokat. L. Jelenség.

L. (4MM.) smvészet világa. A feetö, a szobrász

v. a költ s a színész ábrázolásai, bármennyire
mejTközelitik az életet s valóságot, mégis csak
ezeknek kéj)ét, L.-át állítják elénk. (A Peloskei

nótárius viselkedése a színházban a naiv ember
mogtévedésót mutatja, mellyel a Ij.-ot valóság-

nak tekinti.) A mvészet a valóságnak több oldal-

ról türténó átalakítása. •\ mfivészí g>'önyör a
L.-ban való gyönyörködés, niidön esztétikai szem-

léléskor a malkotásba merülve, tevékenységre
óbre.-iztett képzeletünk által a mindennapi való-

ság alakjai es érdekei körébl kiemelkedünk. A
L. elmélete az újabb esztétikában Konrád Lange,
Volkelt s mások mveiben fontos szerepet játszik.

Látszerész, az opti/iu.'i rossz magyar neve.

Látszólagos ellenállás. Valamely áramkörbon
haladt) elektromos áram i erssége és a mköd
« elektromotoros er között az Ohm-féle törvény

g
szerint ^ = r viszony áU fenn, hol r a vezet

ellenállása, melyet ohniikus eHenállásnak is ne-

veznek. Ha azonban váltakozó áramról van szó,

8 az áram pl. vaí=at tartalmazó tekercsbon kering,

akkor az önindukció miatt látszólagos ellonálláá

lép fel, melyet impedanciának is neveznek. Az i és

c között az összefüggést ekkor e= ri-\- L -rr

€g>enlet fejezi ki, hol L az önindokció-együtt-

ható. Képzeljünk derékszög háromszöget s ha
az egyik befogó az r ellenállás, a másik befogó
pedig a váltakozó áram n periódusszámától és az

L önindukció-együtthatótól ftiíi^ 2-nL érték,
akkor az átfogó a látszólagos ellenállás. Az e fe-

szültség nincs fázisban az i árammal, hanem bi-

zonyos 9 szöggel, melyet az átfogó és az r ellen-

állást jelöl egj'ik befogó egjTnással képez, késik

az áram a feszültség fázisa mögött. A derékszög
háromszögbon tehát az egyik befogó, mondjuk a
vízszintes vonal tüntesse fel az r ohmiku.'í ellen-

állást, végén húzzunk merlegest s ez jelölje

a iÍTznL induktív ellenállást, akkor az átfogó

1/ r* -^ (Ür. n Lj* a látszólagos ellenállás.

Látszólagos nagysig, 1. Látás szöge.

Láttamozáa (lat. vidi, a. m. láttam), aláírás

aniK-ik bizonyítására, hogy az aláíró az aláíi'ásá-

vnl ellátott iratot látta és annak tartalmához
h'.'z/.ajárul. íll. azt tudomásul veszi.

Láttávolság. tengerészeti mnyelven az a tá-

volság, amelybl valamely tárgya tenger színén
látiiatóvá válik. A L. a megfigyelt tárgynak és a
nuLTtigyelö szemének a tenger felszíne fölött lev
magasságátcM, az ú. n. szemmagasságtói függ. Egy
fzhajó parancsnoki hídjáról b m. szemmagasság
mellett eg^' a tenger színe fölött 60 m. magasság-
ban ég világító fénye 208, a gzhajó árbocáról

pedig 2i m. szemmagasság mellett már 26.3 ten-

geri mérföldre látható. Alacsony tengerparton
lev kis házak közepes méret hajó fedélzetérl

tiszta idben mintegy 5, más nagy hajónak ugj'an-

csak a fedélzetérl nézve már 10, és az árbocról

szemlélve 15 tengeri mérföld körül válnak lát-

hatókká. Egy 200 m. magas hegycsúcs, ha nappal
szembetn jelzéssel, éjjel pedig világítóval van
ellátva, 3i tengeri mérföldnél kerül L.ba. A L.

(L) a megfigyel és a megfigyelt tárgy ten-

geri mérföldek ben számított láthatársülyedéseinek
(ném. Kimmtiefe vag>' Kimmaltstand) összegé-

vel eg>-enl s a következ képlet szerint határoz-

ható meg : L = 208 {s/lT-^- V«), hol k és ií alatt

a tárgy, illetve a megfigyel szemének a tenger

fölötti magassága méterben értend.
Irattér day Haints (ang., ^tsd: letterdé ssentn),

a végítélet szentjei, Így nevezik magukat a mor-
monok (1. 0.).

Latticinio (eítsd : —csínio), 1. Velencei üveg.

Lattre, Roland de, más néven Lasso (1. o.).

Latuanoi, északamerikai indiánus törzs az Ore-

gon környékén.
liatus (lat.) a. m. oldal.

I.iata8 rectani (lat.), a régi matematikusok-
nál a kúpszeletek paraméterét jelenti.

Lát utánra szóló váltó, 1. Látra szóló váltó.

Látványos darab. A dráma kevés kivétollel

színpadi eladásra szánt m. A .szomrohatás esz-

közeinek alkalmazása tehát feladatához tartozik.

A L. (opera v. színm) azonban a díszletek nagy-
szerségével, az öltözetek pompájával, tömeges
felvonulásokkal, a gépezet csodáival és fényhatá-

sokkal akarja a közönség tetszését megnyerni.
Ez az eltolódás a küls hatás keresése irányában
többnyíre az igazi költi érték rovására történik

s tartalmi szegénységet leplez.

Latzkó, 1. Andor, író, szül. Budapesten 1876
szept. 1. Iskoláit Budapesten, Stuttgartban és

Berlinben végezte. 1898—1901.a Budapesti Napló
munkatársa volt ; 1901 óta külföldön él. Szín-

padi mvei : Tíz év (eladták a Magyar Színház-

ban 1898) ; Testvérek (színm, eladták a Nemzeti
Színházban 1901) : Die F'rau des Anderen (szinm,
eladták a berlini Kleinos Theaterben 1902) ; Ich

Liobe Sie (színm, u. o. a Residenz-Theaterben

1902) ; Hans im Glück (vígjáték, Berlin, Lustspiel-

haus 1905) ; Apostel (dráma, u. o. Hebbel-Thoater

1911). Regényei: Der Román des Herm Cordé

(Berl. 1906) ; Der wilde Mann (191.3). Novellákat

ír a Pester Lloyd, a bécsi Zeit, a müncheni Sim-
plicissimus, a Jugend és a Doutícho Revue részére.

2. L. Hugó, irodalomtörténeti ró, szül. Buda-
pesten 1876 febr. 15. Tanulmányait a budapesti,

berlini, oxfordi és cambridgei eg>-etomeken vé-

gezte s fleg angol nyelvészeti és irodalmi stú-

diumokkal foglalkozott. 1899—1907-ig a buda-

pesti Kereskedelmi Akadémia tanára volt. 1908
óta a Keleti Kereskedelmi Akadémia tanára és a
tudományos egyetemen az angol nyelv lektora.

Számos tankönyvén ós na^rszámú kisebb dolgo-

zatán kívül fbb müvei : Johann Elias Schlegd
(1908); BenJonson (1913); Az angol regény a
AF/Z/.sj.-6rtn(19U); ThomasHeifWoodam).
E Ijexikonnak is munkatársa.

3. L.,\.Lcu.zkó.
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Lauag (Laoag), város a Filippi-szigetcsoport

Luzon szigotón, Ilocos kor. fvárosa, 40,000 lak.

Laubach, város Oberheasen Schotten kerületé-

ben, (1910) 1897 lak. Van gimnáziuma, járásbíró-

sága, dohánygyára, környékén pedig barnaszén-

bánya. Solms-L. gróf kastélyában 38,000 kötetbl
álló könyvtár van, köztelOO kötet snyomtatvány.
Lauban, járási székhely Liegnitz porosz kerü-

letbon, (1910) 15,467 lak., vászon- és pamutszövés-
sel, bazaltbányával és gépgyártással.

Laubbach, Koblenz városhoz tartozó íürdö a
Laubbachtalban, a Rajna közelében, vizgyógy-
intézettel, inhaláló berendezésekkel, gzfürdvel.
Laube, 1. Gnstav Kari, német geológus, szül.

Teplitzben (Csehország) 1839 jan. 9. Az 1869—
1870 évi második német északsarki expedícióhoz

csatlakozott s visszatérve, a prágai német egye-

temen a geológia tanára lett. Legismertebb müve

:

Die Fauna der Schichton von St. Cassian (Wien
1865—70), amely munka a triász kövülotelcnek

igen alapos tárgyalása. Becses mvet írt a baliní

barna jura faunájáról, a vieentini harmadkori
echinodermákról, valamint az ausztriai s magyar-
országi harmadkori ochinidákról.

2. ií., Heinrich, német Író, szül. Sprottauban
(Szilézia) 1806 szept. 18., megh. Bécsben 1884
aug. 1. Teológiai tanulmányokat végzett, de a
júliusi forradalom más irányt adott életónok.

1833-ban lapszerkeszt lett Lipcsében, 1835. a tit-

kos társaságokkal valókapcsolata miatt porbefog-
ták 8 a következ évben egy évi várfogságra ítél-

ték. 1848—49. tagja volt a frankfurti parlament-
nek, majd a bécsi Burgszinház mvezetje, 1869—
1870-ig a lipcsei városi színház, 1872—80-ig rö-

vid megszakítással a bécsi Stadttheater igazga-
tója. Utolsó éveit visszavonultan töltötte. Iro-

dalmi munkásságát a fennálló politikai és társa-

dalmi rendet támadó müvelikel kezdte meg (Das
neueJahrhundert, 1832, 2 köt. ; Das junge Európa,
regény, 1833—37, 4 köt. ; Moderné Charaktoristi-

ken, 1835, 2 köt. stb.). Túlzó radikalizmusa he-
lyébe lassanként az élet megfigyelésén s komoly
tanulmányokon alapuló realizmus lép késbbi mü-
veiben (Französische Lustschlösser, 1840 ; Gráfín
Chateaubriand, regény, 1843, 3 köt.; Georges
Sands Frauengestalten, 1844, Paris 1847). Kitn
technikával megírt, de a színpadi hatást kiélez
drámái közül fontosabbak: Struensee (1847);
Gottsched und Gellert (írod. vígjáték, 1847) ; Die
Karlsschüler (Schiller ifjúkora, 1847, 10. kiad.

1900); Gráf Essex (legjobb müve, 1856, 11. kiad.

1906); Demetrius (Schiller töredékének befeje-
zése, 1872). Késbbi regényei (Der deutsche Krieg,
1865—66, a harminc éves háború rajza, 9 kötet

;

Die Böhminger, 1880, 3 köt. ; Louíson, 1881 ; Ru-
ben 1883) csak tárgyuknál fogva érdekelnek. Iro-

dalomtörténete (1840) fiatalosan túlzó ; becseseb-
bek Grillparzer-biográflája (1884) s dramaturgiai
dolgozatai : Das Burgtheater (1868) ; Das Nord-
doutscho Theater (1872) és Das Wiener Stadt-
theater (1875), valamint önéletrajza: Erínnorun-
gen (1875-82). Kiadta Heinso (1838\ (íríllparzer

(1873, Woilen Jo.seffel) és saját müveit is: Ge-
sammelte Schríften (1875-80, 16 kötet) ; Drama-
tische Werke (1880. 12 kötet). V. ö. H. H. Houben,
H. L.'s Lében und Schaffen (1906) ; u. a., Jung-

deutscher Stnrm u. Drang (1912) ; Stollmann S.,

L. H. a német dráma-irodalomljan (1908). 1895-
ben Sprottauban emlékszobrot állítottak neki.

Laubmann, Georg, német filológus, szül. Hof-
ban (Bajorország) 1843 okt. 10. 1866-ban a mün-
cheni királyi könyvtárnál lett asszisztens, 1870.
titkár, 1875. a würzburgi egyetemi könyvtár f-
könyvtárnoka, 1878. a müncheni kir. könyvtár
fkönyvtárnoka és 1882. igazgatója, 1910. nyu-
galomba vonult. Müvei : Míttheil. aus Würzburgs
Handschr. (1878); Catalogus codicum latin. bibi.

reg. Monacensis (III., 1-2., 1868—72). Kiadta ma-
gyarázatokkal Cicero válogatott beszédeit (1883,

1887, 1889); Gr. Platen Tagebücher-jét (I— II,

1896—1900); Lactantius De mortíbus etc. mvét
(1897); Montgelas: Denkwürdigkeiten-t (1794-
1817, 1908), mindezeket többnyire társközrem-
ködükkel.

Lauche, Wi'Jielm, német kertész, szül. 1827
máj. 21. Gartowban (Hannover), megh. 1883 szept.

12. A potsdami kir. kertészeti tanintézetben m-
ködött é,3 a Deutscher Pomologenvérein ügy-
vezetje is volt (1877—1879). Jeles pomológiai
és gyümölcsészeti munkákat írt, melyek között
legismertebb a 6 kötetes Deutsche Pomologie.
Lauchhammer, porosz koronabirtok és gyár-

telep a merseburgi közigazgatási kerületben, mint-
egy 1500 lakossal. Eredetileg a Löwcndahl és
Einsiedel fúri családoknak volt birtoka.

Lauchstedt (Lauchstadt) , város és fürd Morse-
burg porosz kerületben, (i9to) 2080 lak., vastar-
talmú ásványvízforrással, fürdöintézettel. Klasz-
szikus darabok eladására alapított színháza 1908,
nyílt meg.
Laud (ejtsd: iád), WilUam, canterburyi érsek,

szül. Readingben (Berkshire) 1573 okt. 7., ki-

végezték 1645 jan. 10. Saint-davidsi, bathi és
wellsí, 1628. londoni püspök, majd csakhamar
miniszterelnök, míg 1633. canterburyi érsek lett

s a puritanizmusnak minden eszközzel való
üldözését tartotta élete legfbb feladatának. 6
vitte be az anglikán egyház istenitíszteletébo a
túlhajtott rítuálizmust. Végre ellenfelei kere-
kedtek felül s 1640 márc. 1. börtönbe vetették

s megfosztván minden méltóságától, sokáig sa-

nyargatták, míg végül a parlament mimlkét
háza halálra ítélte. Az oxfordi egyetemnek
1300 darab, különböz európai és keleti nyelve-

ken irt értékes kéziratot ajándékozott. Naplóját
(Diary) Wharton adta ki 1694. és Parker oxfordi
könyvkiadó 1857—60. kiadta összes, addig nap-
világot nem látott leveleit, különböz iratait is

:

The works of tho most roverond fathor in God,
Wílliam Laud, D. D. etc. címmel, mely értékes
adalékul szolgál az és kora jellemének megér-
téséhez. V. ö. Simpkinson, Life and timesof W.
L. (Loadon 1895) ; H. Bell, Archbishop L. and
priostly governement (u. o. 1905).

I^auda (ol.), dicsér ének. A XIII~XV. sz.-ban

sokszor párbeszédes egyházi ének. Devozioni né-
ven szerepl drámai költemények is elfordulnak
laiuli drammntiche elmen.

I.inii<laiiuin (lat.l az ópiumnak és készítmé-
nyeinek egyik szinonimája.
I^auda Hiow 5<íaIvatoreui (lat.), versszako.s

róm. kat. egyházi dicsének (soquentia) az oltári-
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pzent-
''

> • • íi_ 111. Dicsérd Sión a Megvál-

tót, s Szt. Tamás, aki IV. Orbán
meirl'. /..-.>... .... .,. ..api /solozsruát állította össze

;

ficéi^'n rnapján lia</nálat<)s.

raiiüHtio HiictoriM (lat.) a. m. azelödmeg-
novoy.óso, 1. Aio t.iris nominatio ós Per-

I^audator teuiporis aoti (lat.) a. m. az

elmúlt idólc (iiráóntjo. Horatius (Ars poetica, 173)

jellemzi isy az övcí: embert, aki a jelennel min-

dig elóiro lotlon.

I^u(leiuiiim(lat.,a.m. húbérátvételdíj, ném.
Lohenwaaro), a római jogban az az illeték, mely
emphyteusis (örök-haszonbér) átruházásakor a tu-

lajdonoiínak (dominus omphyteuseos) az új örök-

h:x.-ztinbc'r ellsmeréso cimén járt s mely a vételár-

nak, ahol pedig vételár nem volt, pl. ajándékozás

esotf'bon, a becsértéknek Vjo részét (quinquage-

sima) tette. A középkori jogban a hbérúrnak
járt ha.sonló illeték.

Landerdale ieiitsá: lioáerdéu, John MaiÜand, L.

(fi-ófja. angol államfértl, szül. 1616 máj. 24., megh.
U;82 aug. Skót nemesi családból származott s az

1. Károly elleni polgárháborúban a Covenant párt-

jájjoz tartozott. 16-Í8-ban azonban átcsapott a ki-

rálypártiaklioz és lí. Károly seregében harcolt

1651. Worccfiter mellett. E csatában fogságba

jutott, melybl csak Monk szabadította ki 1660.

Késbb (1667—73) befolyásos tagja volt a Gabal-

m in isztériiimiiak (l. o.) és abszolutisztikus nézetei

miatt közgj-íilöletben állott. 1672-ben L. herce-
géivé nevezte ki a király.

I^andes (lat.), 1. Horae canonicae.

Landisták. így nevezték a középkorban azo-

kat az (lasz egyházi énekeseket, akiknek elöjo-

íTuk volt bizonyos egyházi ünnepek alkalmával
fohórcsipkés ingben, égö gyertyákkal bejárni az

utcákat, tereket s a templomok elótt szent éne-

keket énekelni. Legnagyobb számban Firenzében

találkozunk velük.

Laudon (elöhb London), Gideon Ernst, báró,

osztrák táborszernagy, szül. Tootzenben (Livonla)

1717 febr. 2., mogh. Neutitscheinben 1790 júl. 14.

Tizenötéves korában orosz katonai szolgálatba

léi)ett s részt vett a lengyel örökösödési és a tö-

rök háborúban, valamint Danzig ostromában. Az
1739-iki béke után felajánlotta szolgálatát II. Fri-

gyesnek, s mikor ez nem fogadta el, Bécsbe ment,

hol Trenk pandurcsapatjának kapitánya lett, de a
sziléziai háború után, Trenk kegj'etlenségei miatt,

ott hagyta a szabadcsapatot. 1746-ban rnagyi
rangot kapott egy határrvidéki csapatnál, a
károlyvárosi fparancsnokság keretében. A hét-

éves háborúban alkalma nyílt, hogy magát kitün-

tesse. A hirschbergi csata után rnagy, majd nem-
sokára vezérrnagy lett s az 1757-iki prágai

csatiéban és Kolln mellett a poroszok üldözésé-

ben tnt ki. Részt vett a szerencsétlen kimenetel
gothai és rossbachí csatákban is, 1758. pedig, mi-
ntán Domstadtl mellett zsákmánjnil ejtette az
ellenség összes podgyászát, altábornagya nevez-

ték ki. A kunersdorfl csatát L. merész közbelépése

döntötte el, mire táborszemagyi rangot kapott s

30,000 fnyi sereget rendeltek alája. Ezzel nyerte

meg Fouqiíé ellen (1760 jún. 23.) a landeehuti üt-

közetet, de II. Frigyes aug. 15. Llegnitz mellett

megverte. A béke alatt, mivel Daon és Lasey hát-

térbe akarták szorítani t,IIj. már Szászországgal

alkudozott, hogy annak szolgálatába lépjen, de a
bajor örökösödési háború kit^irésekor táborszer-

nagj'i ranggal rendelték t a bajor határra II. Pri-

gj'os ellen, kinek betörését Csehországba nem
tudta megakadályozni. A tescheni béke megkötése

(1779) utón tudományokkal foglalkozott egész

addig, míg II. József 1789. a török elleni háború
vezérletét egészen reá nem bízta. Okt. 8-án be-

vette ugyan Belgrádot, de a tél közeledtével kény-
telen volt a háborút beszüntetni : 1790. a poroszok

ellen Csehországban fölállított hadsereget vezé-

nyelte. V. ö. W. Jankó., Das Lobén des k. k. Feld-

marschalls L. (Wien 1869) ; Biuhberger, Briefe

L.'s an den Hofkriegsrat von Hochstiitter, 1757—
1759 (Archív fUr Oest. Gesch., u. o. 1872).

I^audam (lat., máskép arbitrium is) a. m. a
választott bírónak ítélete.

Lauenborg, 1. (Sachsen-L.), volt hercegség,

most járás Schleswig-Holstein porosz kerületben,

1183 km- területtel és (loio) 54,513 lak. Területe

magas fensík, kisebb folyókkal, nagy erdségek-
kel, melyek közül legnagyobb a Sachsenwald. A
járás 3 városból, 135 községbl és 41 nemesi bir-

tokból áll. L. a IX. sz. végéig szláv birtok volt

;

a XIII. sz.-ban az aszkániai szász dinasztia birto-

kába jutott, melynek kihalta után György Vilmos
braunschweig-lüneburgi hercegnek sikerült azt a
maga számára biztosítania. György Vilmos halála

után 1705. a hercegséget unokaöccse, I. György
hannoveri választó és késbbi angol király örö-

költe. Azóta L. Hannover sorsában osztozkodott.

1806-ban a franciák elfoglalták és 1810. a Bou-
ches de l'Elbe départementba kebt^lezték be. A
lipcsei csata utón Hannoverhez, 1815 máj. 29.

Poroszországhoz és ugyanazon év jún. 4. Dániá-

hoz került. Az 186^ír-iki események Dániát L.-tóI

megfosztották. A gasteini egyezmény (1865) ér-

telmében Ausztria lemondott róla Poroszország

javára, amire I. Vilmos az 1865 szept. 13-iki pátens

áltól a hercegséget birtokba vette ; 1871. pedig

egy részét Bismarcknak adományozta, aki 1890.,

midn hivatólos állásától megvált, megkapta a
L. hercege címet. 1876. végül az egész hercegsé-

get beolvasztottók, mint külön járást, Schleswig-

Holstein porosz kerületbe. — 2. L. an der Élbe,

város a schleswig-holsteini porosz közigazgatósi

kerületben, (igio) 5000 lak. L. Alsó-Szászország-

nak volt fvárosa. 1181-ben Bernát herceg alapí-

totta. — 3. L. in Pommem, az ugyanily nev
járás székhelye Köslin porosz kerületben, (i9io)

13,916 lak., mechanikai szövszékekkel, szesz-

flnomítással, gyufagyárral, brcserzéssel.

Lanfen, falu Zürich svájci kantonban, 4 km.-

nyire Schaffhausentl, a Rajna balpartján, vasút

mellett, kb. 9(X) lak. Egy sziklán épített kastély

köz\'etlenül a Rajna híres vízesése fölött áll: e

kastély parkjából gyönyör kilátás nyílik a víz-

esésre.

Lauíenauer Károly, or\'08tenár, szül. Székes-

fehérvárt 1848., megh. Budapesten 1901 ápr. 27.

1873—76-ig Schwartzor budapesti elme- és ideg-

gyógyintí'Zt't. hon mködött, majd külföldön Mey-

nert és Westphal mellett idegszövettannal és ideg-

gyógyászattal foglalkozott. 1878-ban a lipótmezei

elmegjrógj'intézetben mint mAsodor^•os nyert al-
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kalraazást és ugyanazon évben egyetemi magán-
tanáiTá minsítették. 1882-ben az újonnan rend-

szeresített elmekór- és gyógytan tanárává nevez-

ték ki. Irodalmi mmikássága az agyvel ép- és

kól-szövettanára, a klinikai elmegyógyászatra és

az idegbetegségekre terjed ki. Eésztvett a Bókay-
Kétly-Korányi szerkesztésében megjelen Bel-

gyógyászat Kézikönyvének megírásában is.

Lauienberg, középkori német költ, 1. Hein-

rii-h von Laufenberg.
Laufenburg (Gross-L.), város, L. járás szék-

helye Aargau svájci kantonban, a Rajna bal-

partján, vasút mellett, (i9io) 2401 lak., halászat-

tal ós tutajozással ; Habsburg-L. romjainak ma-
radványaival. Vele szemben van Klein-L. Itt kez-

ddnek a Rajna Laufen nev, 1 km. hosszú sellöi.

A két helység együtt egy uradalom volt, amely
1386. a Habsburg-L. grófokról Ausztriára, 1802.

Franciaországra és 1803. Aargau kantonra szállt.

Lauff, Joseph von, német költ, szül. Kölnben
1855. nov. 16. 1898. a császár rnagyi rangban a
wiesbadeni udvari színház dramaturgjává ne-

vezte ki, 1894. pedig megbízta, hogy a Hohenzol-
lern-ház nagy alakjairól drámákat írjon. Elbe-

szél költeményei : Jan van Calker (1887) ; Der
Helfensteiner (1889) ; Die Overstolzin (1891) ; He-
rodias (1897); Advent (1899). Regényei: Die
Hexe (1892); Regina Coeli (1894); Die Haupt-
mannsfrau (1895) ; Der Mönch von Sankt Sebald

(1896) ; lm Rosenhag (1898); Lauf ins Land (1897);

Die Tanzmamsell (1907); Sankt Anne (1908);
Der Tucher von Köln (1909) ; Kevelaer (1910)

;

Lux aeterna (1911). Színmüvei: Inez de Castro

(1894); Rüsehhaus (1899) és Vorwárts (1900). A
HohonzoUern-tetralogia 4 darabja közül Der Burg-
graf (1897) és Der Eisenzahn (1899) jelont meg (a

másik két tervezett darab : Der grosse Kurftlrst

és Friedrich der Grosse). Ujabb drámái : Gottberga
és Der Deichgraf (1907). V. ö. Sturm, J. L. (1903).

Lanííen, 1. város a württombergi Neckar-kerü-
lot!)en, (1910) 4537 lak., szlltermoléssel ; érdekes
XIII. vagy XIV. sz.-boli klastrommal. 1534 máj.
13. ülrich württombergi herceg a sváb szövetség
hadait itt leverte s ezzel WUrttemberg birtokát

magának biztosítotte. — 2. L., község, 1. Ischl.

Lauffer Vilmos, könyvkiadó, szül. Lipcsében
1823., megh. Budapesten 1895 dec. 17. Gimná-
ziumi tanulmányai végeztével könyvkeresked
lett. Budapesten megvá.'^árolta Edolmann könyv-
keresked és Wigand kiadó-üzletét. Hírnevét el-

ssorban ifjúsági iratok kiadásával szerezte meg,
de tevékenysége kora irodalmának úgií-szólván

minden ágára kiterjedt. Legjelentsebb kiadvá-
nyai : Szalay László, Magyarország története, 6
kötet ; Thaly Kálmán, Fáy András, Obernyik Ká-
roly munkái, gróf Forray Iván Utazási Albuma.
A Lauffer Vilmos-féle könyvkiadóhivatal összes
kiadványai 1896. a Révai Testvérek Irodalmi
Intézt Részvénytársaság tulajdonába mentek át.

Laugée {ea%i: lowé), Francois Désiré, francia
fest, szül. Marommeban 1823 jan. 25., megh.
P&risban 1896 jan. 24. Parisban Picotnak volt
tanítványa. Romantikus irányú történeti gonre-
képekon kívül egyházi ós a nópélotból vett képe-
ket is festett. Néhány jellemz mflve : Riccio meg-
öletése ; Zurbaran halála ; Le Sueur a karthausi

szerzeteseknél (Paris, Musée du Luxembourg);
Magyarországi Szent Erzsébet ; A szegények szol-

gája; Hugó Viktor halálos ágyán (1886). Falké-
peket is festett párisi és vidéki templomokban,
valamint a roueni igazságügyi palotában.

Láuger, Max, német építész és iparmvész,
szül. Lörrachban (Baden) 1864 szept. .30. A karls-

ruhei technikai fiskola tanára ; az iparmvészet
modem törekvéseinek egyik fképviselje. Tevé-
kenysége különösen az üvegfestószet és a kera-

mika terén neve-
zetes, ahol a régi

fazekasipar öntési

módját modern
alakban újra hasz-

nálatba vette.

Laugerie-Basse,
a diluviális sem-
ber egyik érdekes

lelhelye Francia-
országban a Ve-
sére völgyében
(Dordogne), hol

1872-ben Massé-
nat E. a magdalé-
nien kultúrréteg-

bl egy guggoló
helyzetben elte-

metett férfi csont-

vázát ásta ki (1.

az ábrát). A kopo-
nya és csontváza

a cro-magnon-i
rasszjellegeitmn-

tatja. L. még Ös-
ember.
Laugerie-Haute (ejtsd: lozíri-ót), a diluviális

sember csontmaradványainak egyik lelhelye

Franciaországban (Dordogne, Vesére-völgy), hol

1909. Lalanne G. egy alacsony termet, cr-
magnon-i típusú csontvázat ásott ki aurignacien

keszközökkel. L. még ösemher.
Laugier(^tsd: ioasié),PaMMwi7M.9<€Í?/7fc.í<, fran-

cia csillagász, szül. 1812 dec. 22., megh. 1872 ápr.

5. Üstökösök felfedezésével, napfoltok mcgílgj-e-

lésével, csillagkatalógusok összeállításával, niág-

nességi és mszertani tanulmányaival tnt ki.

Mvei : Rechei-ches sm- la rotation du soleil autour

de son centre de gravittó (l'nris 1841) ; Construc-

tion d'un cercle méridien porta ti f pour la déter-

mination dos positions géogr. (u. o. 1852).

Lauingen, város a bajorországi Scliwaben

kerületbon, (i9io) 1423 lak., kési gót ízlésben épí-

tett templommal, amelyben a pfalz-neuburgi her-

cegek kriptílja van és egykori hercegi kastély-

lyal (1390-bl), amely most kórház.

Lauka Gusztáv, író, szül. Vitkán ^Szatmár

vm.) 1818 júl. 20., megh. Nagybecskereken 1902

aug. 23. A középiskolát Kassán, Nagj'károlyban

és Szatmárt, a bölcseletet ós jogot Pesten elvé-

gezvén, 1838. a gazdatiszti pályára lépett, de ro-

mantikus hajlama Pestre, az újságírók közé ve-

zette. Elbb, 18-ÍO., Kovacsóczy Mihály mellett

mködött mint segédszerkeszt, majd IS-il. aka-

démiai írnok lett, de már ebben nz idten szor-

galmasan dolgozott majdnem minden szépiro-

Zsugoritott csontvás
a langerie-bassei dilnviilis teleprl.
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dalini lapba. 1847-beu az országgj'dlési ellenzék

«g>-ik jegyzje lett, tevékeny részt vett a szabad-

sáv harcban, mint Kossuth föfutórja s egy por-

t;. ;it szervezi)je, majd mint Riskó kor-

II ,
-^ adlátusa. Tollal Ls szulgálta a

szabadságharc ügyét, 1848. az els magyar el-
lapot, a Charivari-Dongót szerkesztve. A szabad-

ságharc loveretése atán egyídeig bujdosott, majd
1851., hogy mentve legyen az üldözéstói, rövid

idre, 1851^. pedig, hogy családját fentarthassa, ál-

landóan hivatalt vállalt. Lépését nem vette rossz

néven a közvélemény, mert hivatalában is meg-
tartotta mag^'ar érzelmét s az abszolút korszak
beamtereit ismételten kicsúfolta dolgozataiban.

Eleinte Szatmárt, majd Nagy-Váradon hivatal-

noktxskodott, 1860 óta Pesten a helytartótanács-

nál (ebben az idben szerkesztette Az ördög nap-
lója c. lapot), az alkotmány visszaállítása után a
sajt4X)sztályban. Megszakítás nélkül, szellemé-

nek rugékonyságát megrizve, dolgozott a szép-

irodalom torén is és már 1879. több mint 300 no-

vellát irt. 1882-ben mint Torontál vmegye levél-

tárosa Nagybecskereken telepedett meg, szerkesz-

tette a Torontál c. lapot s szeretetreméltó egyé-
niségével, mint a társaság egyik vezet tagja, ál-

talános tiszteletet vivott ki magának. Negyven-,
ötven-, majd hatN'anévos írói munkásságát 1879,

1889, 1899. ünnepelték meg. A Petfi-Társaság-
nak alapítása óta tagja volt.

L. iroialmi munkásságának humoros felét ki-

sérte a legnagyobb méltánylás. Megkapó fordula-

tokban és kacagtató ötletekben gazdag novellái és
humoreszkjei szellemes képekben örökítették meg
a vidéki magyar társadalom életét. Egészséges,
pajzán jókedve, játszi elméssége mindig mulat-
tatott, anélkül, hogy bárkit is sértett volna. Ver-

sei közül van sok szép az érzelmesek között is

(Meghalt az ifjú lány virágvasárnapon), de
igazi népszerüsíígre a humorosak tettek szert,

fképen spanyol románcai. Többet közülök,

mint pl. a .Bwfteri^fóná«< országszerte szavalták
8 Don Gttnárosz dévajságal az egész közönséget
megkacagtatták. Fordított külföldi költkbl is,

Irt útirajzokat é.s visszaemlékezéseket (A múlt-
ról a jelennek). Önálló szépirodalmi mvei : Ver-

sek {ISÍ6); Martialiák {18i7); Falusi éjszakák,
CarricaturáJc (184:7) ; A XlX.század elvei (1848);

Dongó (1848. elkobozták) ; Comoedia és Tragoe-
din (1851): Vidék (1857); Megtörténtek és meg-
t'..

'.

(2 köt., 1858, új kiad. 1861) ; Szellemi
.s- >t!2) ; A régi jó világ (1863) ; Költemé-
ny' u ;j Kot., 1864); Münchhausen (versekben.

186t); Amit a nök legjdbban szereim&V (1864);
Ujal>b novellák (1874) ; szi rózsák (versek, év
nélkül); A gondtalanok (1882). Irt, különösen
éloto végén, re^nyeket is (A vérpad titkai. Az
. ! : zyak és Bubdinyiek, A színvilág tithnból,

1 \uztortüz és lidércfény ;A Basahidy-c^cdád), st
kísérletet tett, de nem nagy sikerrel, a dráma terén

is (Zorzinák, dráma ; Jlmma, 1 felv. vígjáték).

Laukak, 1. Loukakö.
Lankhard. Friedrich Christian, német író,

szül. 1758. Wendelsheimban (Pfalz), megh. 1822
ápr. 29. Kreuznachban. Teológiát hallgatott Gies-

senben, Göttingonben, Halléban. Egj'idelg mint
magister a hallei og>'etemcn tartott eladásokat,

de adós.ságai miatt katona lett, részt vett az
1792— 93-iki rajnai hadjáratokban s fogságba
korült. Késbb visszatért Haliéba, majd rövid
ideig a francia Saar kerületben fekv Veitsrodt-

ban lelkószkedett. Knltúrhistóriai szempontból
értékesek antobiográflkus müvei, melyekben kü-
lönösen a korabeli diákéletet rajzolja megkapó
hú.séggel. Irt több teológiai és pedagógiai munloit
s egy csomó túlságosan realisztikus elbeszélést.

Lamnontit (isv.), a zeolitek csoportjából. Víz-
tartalmú kalciura-aluminium-hidroszilikát, kép-
lete H^CaAljSí^O,^ -|- 2H,0. Egyhajlású o.szlopo8

kristályok, amelyek három irányban kitnen
hasadnak ; gyakran rudas halmazok. Sárgás- v.

szürkésfeliér v. pirosas, gyöngyházfény, átlátszó,

de könnyen elmállik s ekkor zavaros lesz és szét-

omlik. Számos kzet üregeiben az üregek falára

telepedve fordul el : szienitben Drezda közelé-

ben, Bozen mellett porflrban ; a Faröer-szigetekén
bazaltban. A selmeczi andezitekben a félig mál-
lott L. nyalábos halmazokat alkot (ú. n. leon-

hardit). A caporcianit, moly Toscanából a Monté
Catiniról származik, vöröses-szürke sugaras ros-

tos halmazokat alkot és szintén mállott L., ép
úgy, mint a vöröses rostos aedelforsii Aedelfors-

ról (Smáland).

Laun (cseh. Louny), az ugyanily nev cseh
ker. kapitányság székh., (1910) 11,484 lak., cukor-,

sörgyártással ; XVI. sz.-beli gót templommal.
Laun, Friedrich, valódi nevén Sdmlze Fried-

rich August, német regényíró és novellista, szül.

Drezdában 1770 júu. 1., megh. u. o. 1849 szept. 4.

Tanulmányai befejeztével lö07. Drezdában az or-

száv'os közgazdasági bizottság titkára lett. Müvei
közül említendk: Lustspielo (Dresdon 1807);
Gespensterbuch (Apellel együtt. Leipzig 1819—17,
6 köt.) ; Gedichto (I^ipzig 1824, új kiad. 1828).

Ö.>íszeg>'üjtött mvei Tieck elszavával 1843.

(Stuttgart, 6 köt.), emlékiratai pedig 1837. (Me-

moiren, Bunzlau, 3 részben) jelentek meg.
Launay (ejtsd : ióné), 1. Louis deAiAncxa, geoló-

gus, szül. Parisban 1860 júl. 19. Az Ecolo Nationale

Supérieuro des Mines fiskolán a gyakorlati geo-

lógia tanára, ugyancsak a geológiát tanítja az
fecole des Ponts et Chaussées iskolán ; a Corps des

Mins fnöke és a La Naturo igazgatója. 1912-ben

a francia akadémia tagjává vála.sztotta. Számos
munkát írt a délafrikai aranymezökrl s a gyé-
mánttelepekról. Nevezetes munkája a La science

géologique (Paris 1905).

2. L., viíomte de, álnév, 1, Girardin, 2.

Launceston (etítad: lAosstn), 1. város Cornwallis

angol countyban, (1911) 4117 lak., XVI. sz.-beli

érdekes templommal ; a Comwallisi grófok régi

kastélyának romjaival. — 2. L., város Tasmania-
.'^ziget É.-i részébon, (1911) 25,227 lak. Számos
temploma, kórháza, színháza, nagy nyilvánoe

parkja stb. van. A 3 m. mélyjáratú hajók a tenger

áradása idején a városig feljöhetnek; anagy^b
hajók Roseveamál kénytelenek megállapodni.

Lanne (^ud.- ión), Elienne, francia ötvös és réz-

metsz, szül. 1518 körül, megh. 1595. Mintalap-

jául a német kismesterek határa sa fontaüiebleaui

iskola karcsú formái érvényesülnek.

Launhardt, Wilhelm, német mérnök és köz-

gazdász, szül. Hannoverben 1832 ápr. 7. 1869-bea
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az ottani megyetemen az út-, vasút- ós hídépí-

tástan tanára lett. 1880-ban a porosz építész-

akadémia rendkívüli tagja, 1898. pedig az urak-

házának tagja lett. Nevezetesebb müvei : Die

Steigungverhaltnisse der Strassen (Hannover

1880) ; Theorie des Trassierens (1887 és 1888)

;

Das Wesen des Geldes und die Wahrungsfrage
(u. 0. 1890) ; Theorie der Tarifbildung der Eisen-

bahnen (Berlin 1890).

Launowitz, község Beneschau cseh kerületi

kapitányságban, a Blanitz mellett, (i9io) 800 lak.

Mellette emelkedik a népmondákból ismeretes

Blanik-hegy (637 m.), amelyben a néphit szerint

Zdenko lovagjai alusznak, akik álmukból föléb-

redve hazájukat föl fogják szabadítani.

Laupen, az ugyanily nev járás székhelye

Bern svájci kantonban, (1910) 1066 lak., sajtkészí-

téssel, sziklán épült régi kastéllyal. 1339 jún. 21.

az Erlachi Rudolf vezérlete alatt álló berniek itt

a freiburgi és burgundiai nemességet megverték.
Laupheim, az ugyanily nevft járás székhelye

a württembergi Donau-kerületben, (1910) 5463 lak.,

kelmefestkkel, rl- és fürészmalmokkal.
I.aur., latin állatnevek után Laurenti Joseph

Nikolaus bécsi orvos nevének rövidítése. A Csúszó-

mászók tanulmányozásával szerzett érdemeket.

Laura (gör.) a. m. kis házakból képzdött szúk
utca, a görög egyházban a kat. kolostorokhoz

hasonló intézmény, mely egy nagyobb központi

épület körül, amelyben az apát lakik, falu mód-
jára csoportosított hajlékokból vagy coliákból áll.

A L.-nak tagjai tulajdonkópen remeteóletet élnek

ós csak a közös áldozás s az apátnak való enge-

delmesség közöttük az összeköt kapocs. Az els
L.-kat a hagyomány szerint Szt. Charito alapí-

totta. L. még Latra.
Laura, Petrarca imádottja, aki öt legszebb köl-

teményeinek megírására inspirálta. A költ L.

személyérl csak annyit említ, hogy elször az
avignoni Szt. Klára-templomban 1327 ápr. 6. látta

meg 8 hogy 1348 ápr. 6. hunyt el s a Ferencrendiek
templomában helyezték öröknyugalomraPetrarca
kortársai közül sokan, st maga Boccaccio is azt
állította, hogy L. csak költött személy. Petrarca

azonban ezt hatá-

rozottan megcá-
folta. A régebbi

életrajzírók nem
foglalkoztak L.

személyével. Csa-

ládi okmányaiból
igazolható, hogy
AudibortdoNoves
leánya volts 1307.

szül., 1325. nül
ment Hugó de

Sade-hoz, akivel

boldog házasság-

ban élt s tizenegy

gyermek anyja
lott.V.ö.Z?/jrfrmi,

Petrarca Laura
(Milano m7ö);Bartoli. Petrarca (Firenze 188-t).

I^anraceae, Babérfélék (növ.), kétszik nö-
vénycsalád a Ranales sorozatban. 1000 faja a Föld
meleg vidékein honos, örökzöld fa vagy cserje.

A Cinnamornnm virága
bouzmetszetben.

Levelük bmem, a levélben és a kéregben sok
olaj- és nyálkasejttel. Viráguk (1. az ábrát) suga-
ras, leplos, rendesen 3 tagú. A portokok hol 2,

hol 4 fedöcskével nyílnak. A kehely- v. tányér-

alakú vacok fenekérl együreg magház emelke-
dik, 1 csüng, visszafordult magkezdeménnyel.
A termést körülzárja a meghúsosodó vacok. A
magban nagy szíklevelek vannak. Több fszer-,

gyógy-, gyümölcs- és dísznövény tartozik ide, 1.

Cinnaniomum, Dicypellíum, Babérfa, Persea. A
család kövült maradványai ki vannak mutatva
a krétakortól kezdve.

Lauragais (ejtsd: loragé), a régi Franciaország
Languedoc tartományának egyik vidéke, ma
Haute-Garonne, Aude és Tam départementok közt

oszlik meg. A XVI. sz.-ig Laurac, azóta pedig
Castelnaudary (1. 0.) volt a fvárosa.
Laurahütte, község Oppeln porosz kerületben,

(1910) 16,120 lak., nagy vasmvekkel és szén-

bányákkal.
Laurák (gör.), 1. Laura.
Laurán Ágoston, egyh. író, szül. Petén (Szat-

már vm.)18'yrdec.5., megh. Nagy-Váradon 1912
okt. 16. A bölcsészetet és teológiát a római Pro-

pagandában végezte. 1871-ben püspöki és szent-

széki jegyz, 1879. nagyváradi gör. kat. szeminá-
riumi és tanítóképezdei igazgató, 1879. kanonok,
1894. püspöki másodhelynök, 1900. pápai prelá-

tus, 1903. általános püspöki helytartó, majd apos-

toli protonotárius lett. Különféle lapokban meg-
jelent egyházjogi és politikai cikkein kívül ön-

álló miuikái : Korszer egyházpolitikai kérdések
(Nagy-Várad 1887) ; A scnisrnaval összehasonlí-

tott szent Unió (u. 0. 1888) ; Az egyház és az
állam (u. 0. 1888); Egyházpolitikai helyzetünk
(u. 0. 1889) ; Mivé lett a kat. Magyarország (u. 0.

1890); Egyházpolitikánk (u. 0. 1891); Á szent

Unió (u. 6. 1885) ; az 1900-iki jubiláris egyház-
megyei névtárban a nagyváradi gör. kat. püspíik-

ség története latin nyelven. Latin nyelven kiadta

dr. Papp-Szilágyi József gör. kat. egyházjogta-
nát (Enchiridion Juris Ecclesiae Orientális Catho-
licae, Nagy-Várad 1880,n. kiadás). Román nyolvö
munkái : Manualu catocheticu (Nagy-Várad 1878);
Manualu podagogico-didacticu (u. 0. 1879).

Laurana, Lueiano da, isztriai születés olasz

építész, megh. Pesaróban 1479. 1465 körül építette

a Palazzo Prefettiziót, Gubbióban is egy szép palo-

tát, legnagyobb, legkiválóbb mve azonban az
urbinói hercegi palota, melyet 1467 körül épített

Federigo da Montefeltre megbízásából és amely
szigorú, klasszikus fölfogásával a L. nagy tanít-

ványa, Bramanto által kifejlesztett irány útját

egyengette.

Laurdalit, kzet, durvaszemfl délnorvégiai
eleolitszionit-féleség.

Laureaceum v. Lauriaaim, 1. Lorch.
Laiireatus (poéta laureatus, lat.), 1. Koszo-

rús köUö.
Ijaarel de Apolo. Lope de Vega spanyol

költ 1630. írt költeményének a cime, melyben
mintegy 300 költt felmagasztal, mig másokat
meg sem említ. Az elbbiek között foglal helyet

Guillem de Castro is,

Lanremberg, Johaun (Hans WiJmsen), német
szatíra- író, szül. Rostockban 1590 febr. 26., megh.
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1658 febr. 28. Soröben (íJánia). hol a matematika
tanára volt. Alnémet nyelven Irt a kor divatjának
hóbortos nyelvi, ruházkodási s társadalmi kinö-

vései ellen néf^- szatírát. E fömúve : Veer Scherz-

godichte (utolsó kiadása Halle 1879).

Laurens (t^tad: loraS), Jean-Paul, francia fest,

szül. Fourquevauxban 1838 márc. 29. A toulousei

mvészeti iskolában tanult, azután Parisban Co-
goietnek és Bidának volt tanítványa. Mvei, me-
lyekben a legszigorúbb történeti hséget iparkodik

elérni, a vüé^- és egjháztörtéuolembl vett, több-

nyire borzalmas jeleneteket ábrázolnak és igen

nagy népszerségnek örvendenek. Legismertebb
képei: Cato halála; Tiberius halála; Hamlet:
Krisztus és a halál angyala; Enghien herceg kivé-

geztotése (alen^oni múzeum) ; Formosus és VII.

István pápák ; A Bethesda-tó (toulousei múzeum);
Szt. Bruno visszautasítja Calabriai Roger aján-

dékait (a Notre Dame des Charaps templomban)

;

Szt. Genovéva halála ; Az egyházi átok (havrei

múzeum) ; Borgia Ferenc Portugáliai Izabella ko-

porsójánál ; Jámbor Róbert kiközösítése (Paris,

Lnxembourg-muzeum) ; Az osztrák vezérkar Mar-
oeau tábornok halottas ágyánál ; A cArcassonnei

befalazottak megmentése ; Miksa császár utolsó

percei; V'I. Orbán pápa bosszúja; Eudoxia csá-

szárn ; Az orléans-i szz (triptichon a tours-i vá-

rosháza dísztermében). Nagy föltnést keltett az
1891-iki párisi Salonban a Pápa és császár cím
képével, mely I. Napóleon és VII. Pius pápa
találkozását ábrázolja Fontamebleauban 1813.

A párisi Pantheon számára megfestette a Szent
Genovéva halálát és temetését ábrázoló két je-

lenetet és illusztrációkat is készített Thierry A.
müveihez. V. ö. Fabre, Le román d'im peintre

(l'aris 1878).

Laurent (eijtsd: loraZ), 1. Auguste, francia ké-

mikus, szül. La Folieban 1807 nov. 14., megh.
Parisban 1853 ápr. 15. Eleinte mérnök volt, késbb
kémikus a sévresi porcellángyárban, 1836—46-ig
a kémia tanára Bordeauxban. Számos dolgozata
jelent meg anaftalinról, paraffinról, karbolsavról.

lierhardttal a típustheoria megalapítója.

2. L., Francois, belga jogtudós, szül. Luxem-
burgban 1810 jl. 8., megh. Gaudban 1887 febr.

11. SziUvárosában volt ügyvéd, majd 1835-tl
Gandban egyetemi tanár. A klerikálisok ellen írt

alktümi iratain kívül egyéb mvei : Études sur
l'histoire de l'humanité. Histoiro du droit des gens
(Bruxelles 1860—70. 18 köt.) ; Principes de droit

civil fran^ais (1869—79, 33 köt.); Cours élémen-
taire de droit civil fran^ais (1878, 4 köt.) ; Le droit

civil International (1880—82, 8 köt.).

3. L, Le'ow, francia mérnök és fizikus, szül. 1840.

Soissonsban, mcgli. IIKX). Parisban. Optikai mér-
eszközöket készített és tökéletesített. Legismer-
tebb félámyék-készüléke (1. o.). Paris ostroma ide-

jén L. szervezte az erdítésekben az elektromos
világítás üzemét.
Ijanrentiuna (Biblioteca L.), könyvtár, 1.

Firenze. ,
Laorentian-szisztéma, 1. Oagnájszszisztéma

és skor.
L.aareiitius(lat.), férfinév, magyarul Lrinc.
Laxurentom, srégi város Latiumban, a hit-

rege szerint Latinus király székesfvárosa, ahol

Aeneas kikötött. Ostiától D.-re feküdt, körülvéve
bal)érordktl, a mai lor Paterno helyén.

Laoria, város Potenza olasz tartomány Lago-
negro kerületébon, a Noce balpartja közelében.

(1911)9769 lak., vászonszövéssel, bortermeléssel,

líoger di L. admirális születési helye.

Lanriacom, 1. Lorch.
Lanrianu, Trebomanu Augusiin, román törté-

netíró és nyelvész, szül. Fófelden (most Hóföld,

Szebeu vm.) 1810., megh. Bukarestben 1881. Bécs-

ben végezte egyetemi tanulmányait, azután Buka-
restbon mködött, mint tanár. Az 1848.-Í mozgal-
mak hírére Erdélyben termett s részt vett máj.
15. a balázsfalvi román gylésen, majd V. Ferdi-

nánd és I. F'erenc József császároknál járt ro-

mán küldöttségekkel. 1851-ben Gliika fejedelem

meghívására Jassyba ment, azután hosszabb ta-

nulmánjnitat tett Nyugat-Európában. 1864 óta

a bukaresti fiskolán a klasszikus irodalmak
tanára volt haláláig. A román nyelvben a latino-

sító iránjTiak volt hive, melyet Tentamen criti-

cum in originem, derivationem et formám linguae

Romanao in utraque Dacia vigentis vulgo vala

chicae (Bécs 1840) c. mvében a végletokig vitt.

Massim Jánossal egyetemben kiadta (1871—1876)
a román akadémia báromkötetes nagy szótái^t,

mellyel az egész latinosító irány ísdbe jutott.

Egyéb mvei : Die Románén der österreichischen

Monarchie (Bécs 1850) : Istoria Románilor (Jassy

1873, 2 köt., 3. kiad.) ; Geográfiát eiTÍtoru románé
(Bukarest 1855).

Laorie, André, Grousset (l. o.) francia szocia-

lista politikus Írói álneve.

Laarier (^tsd: lorié), Wüfrid., sir, kanadai ál-

lamférfiú, szül. St. Linben (Québec) 1841 nov. 20.

Katolikus francia családból származott, az ügy-
védi pályára lépett s 1874. beválasztották a
kanadai képviselházba. Itt kiváló szónoki képes-

ségével tüut ki (siivertongued, ezüstnyelv ü) s

1891 óta a liberális párt vezére volt. 1897-ben

Charles Tupper utóda lett a miniszterelnökség-

ben s lojális viselkedése jutalmául Viktória ki-

rál^Ti a titkos tanács tagjává nevezte ki. VII.

Bduárd uralkodása alatt azonban ellene volt

Chamberlain imperiális törekvéseinek és Kanada
önállóságát védte. Késbb az Egyesült-Államok

felé közeledett, de ezzel felkeltette a kanadaiak
nemzeti féltékenységét s az 1911 szeptemberi vá-

lasztásokon kisebbségben maradt. Erre visszalé-

pett 8 helyét a konzervativek vezére, Róbert Bor-
áén foglalta el (1911 okt.).

Laorie-Bziget, 1. Déli Orkney-szigetek.

Laurillard (ejtsd: lorijár), Eliza, hollandi humo-
rista és vallá.serkölcsi író, szül. Rotterdamban

1830 márc. 25. Lelkész volt Zandvoortban, Lei-

denben, majd 1862 óta Amsterdamban. Vallás-

erkölcsi épít irányú munkái közül legnagyobb

kedveltségnek örvendettek: Rust oen weinig(Nyu-

godjálegy keveset,Amsterdam 1869); De scherpéte

doomen om het edelste boofd (A legsebzöbb tö-

visek a legnemesebb fej körül, Amheim 1870).

Humorisztikus rajzai a müidennapi életbl szin-

tén nagj- elterjedésnek örvendenek. Mint mfor-
dító is mködött. Lefordította Scheffel Sakkingeni

trombitását és Reuter Hanna NUte-jét holland

nyelvre.



Laurin — O

Laurin, a törpék királya, a tiroli mondának
kedvelt alakja, egy 1200 körül keletkezett, rövid

rlmpárokban irt kedves költemény hse. B költe-

ménynek (L. vagy Der kleine Hosengarten, kiadta

Holz, Halle 1897) egy késbbi átdolgozásán Hein-

rich von Ofterdingen szerepel mint szerz, de ez

a költ maga is csak a monda alakja. A L. késbbi
folytatása a csekély érték Walberan.

Laurin (növ.), 1. Babérfa.
Laurinsav, laurosztearinsav, v. dodecilsav:

CHs(CH2)ioCOOH. Egybázisú zsírsav, melynek
glicerinesztere a különféle magvak (babérbogyó,

pichurimbab, kókuszdió) olajában, cetilesztere a
cotaceumban fordul el. Elállítása a babérolaj-

ból kapott kristályos laurosztearinból történik,

melyet kálilúggal fznek, amidn a L.-nak ká-

liumsója képzdik. Az Így kapott oldatból konyha-
sóval leválasztott L.-as káliumot sósavval bont-

ják el és a keletkezett L.-at hígított borszeszben

oldják és többször átkristályosítják. Érdekes,

hogy a L.-nak jelenlétét a kókuszdió olajában

elször Görgey Arthur (1. o.) mutatta ki, akinek
értekezése : Ueber die festen, flüchtigen, fetten

Sáuren des Cocusnussöles a Liebig-féle Annalen
der Chemie und Pharmacie 1846-iki évfolyamá-
ban jelent meg. ó álUtotta elször el a laurinsa-

vas etilt és határozta meg pontosan a sav saját-

ságait. A L. híg borszeszbl selyemfény, tüalakú
kristályokban válik ki ; fs.-a (eo^-on) 0-883 ; op.-a

4:3 0°. Vízben teljesen oldhatatlan, de igen köny-
nyen oldódik ers borszeszben vagy éterben és ez

az oldat savanyú kémhatású. Pp. 100 mm. nyo-
más alatt 225" ; közönséges nyomáson forrásig

hevítve elbomlik. Sói közül az alkalisók vízben
oldhatók, a többiek azonban vagy éppen nem, v.

csak kis mértékben oldódnak vízben.

Laurion (iMurimn), 1. hegység Attika D.-i vé-

gén. 6iO motorig emelkedik, a Suniimi (ma Kolon-
nás) fokban végzdik. Ezüstbányái régente híre-

sek voltak, de Augustus császár óta müvelésíikkel
felhagytak. 1860 óta a Mines de Laurium mar-
séi llosi francia társaság bányássza tovább, st még
a régi kihasznált anyagot is földolgozza, ma egy
görög társaság is segíti. — 2. L. (Lavrion, Ergas-
<iVía>,község Attika görög nomoszban, a L.-hegy-
ségbon, jó kikötje, kohói vannak, (1907) 10,007 lak.

Athénnel 65 km. vasút köti össze.

Laarionit (Asv.), apró, finom, gyémántfény,
színtelen, ersen fénytör rombos prizmák. Ólom-
oxi klorid, képlete PbCl(OH). Laurion közelében
Görögországban antik ólomsalakok üregeiben for-

dul el foszgenit és corusszit társaságában; a
tengervíz és ólomsalak kölcsönhatása révén ke-
letkezett.

Lauriston (ejtsd: lorisztoS), Alexandre Jacques
Bernard Txiw, marqnis de, francia tábornok, szül.

Pondichérybon 1768 fobr. 1., mogh. Parisban 1828
jún. 10. 1805-bon Napóleon Velence és Dalmácia
megszálUisával bízta meg, mely alkalommal Rá-
gásában az ö seregénél jóval orsebb osztrák had-
osztályt vert vissza. 1811-bou a cár és Napóleon
közötti jó viszony helyreállítása céljáb()l Pétor-
várt járt. Az 1812-íki orosz háborúban Szmo-
lenszktöl kezdve a víaszavonuló francia seregnek
utóvódjét vezényelte. 1813-ban mint az V. had-
test parancvsnokát Lipcsében elfogták. Kiszaba-

2 — Lausanne

dulá&a után 181i. letette a Bourbonok iránti h-
ségesküt. 1820-ban marsai lett.

Laurium, 1. Laurion.
Lauron, ókori város Hispánia K.-i partján.

Valenciától D.-re.

LauroBztearin (uöv), 1. Babérfa.
Laurosztearinsav, 1. Laurinsav.
liRurus 7y. (növ.), 1. Babérfa.
Laurvik (Laurvig), város Kristiania nor^'ég

tartományban, a L. -fjord K.-i partján, (1910) 10,151
lak., látogatott tengeri fürdkkel, jelentékeny fa-

és vasérc-kivitellel.

Laurvikit, kzet, délnorvégiai durvaszemü
augitszienitfeleség Laurvik és Frederiksvam kör-
nyékérl. Földpátja (nátron-ortoklász) gyönyör
szép kékes színben játszik. Újabban nagyon fel-

kapott díszítk ; sírköveknek és falak burkolá-
sára használják. Budapesten az új szebb építke-
zéseknél többnyire felhasználják (pl. a Calv in-

téren a Stem-árúház, a Rákóczi-uton a Népopera-
kávéház utcai burkolata).

I^aus (lat.) a. m. dicséret ; cum laude, dicsére-

tesen (vizsgáknál).

Lausanne {eitai-. lozánn), Waadt svájci kanton
székhelye, a Genfi tótól 2 km.-nyire, (1913) 69,400
lak., vasúti csomópont, vászon- és posztószövéssel,

óra- és hangszer-, utazócikkek készítésével, br-
gyártással. L. egyébként nem iparának, inkább
iskoláinak és kulturális intézményeinek köszöni
jólétét, melyek közül 1536. alapított egyeteme
és politechnikuma világhírre tettek szert. Van
ezeken kívül szUészeti és meteorológiai isko-

lája, természetrajzi- és régiségtára, közel 200,000
kötetbl álló könyvtára ; történelmi és természet-
tudományi társulata; Arlaud néven ismeretes
képtára, tanítóképzje, vakok intézete, nagy k(>r-

háza stb. L. a Plon és Louve által elválasztott

három dombon és a köztük fekv mélyedésekbon
épült. Régi részében sok a szúk utca; ellenbon
az újabb részek széles utcákból és szép terekbl
állanak. Nevezetességei : a XIIL sz.-han épiilt

egykori püspöki kastély, az 1587. épített aka-
démia a könyvtárral és muzeumokkal ; az egye-
temi épület; a székesegyház (1235—75) Svájc
egyik legszebb temploma, V. Félix pápának, szá-

mos püspöknek és több híres waadti férfiúnak sír-

emlékével. A St. Fran^ois-téren áll a St. Fran-
^iois-templom, amelyben a baseli zsinatot fejez-

ték be. B térrl egy 26 m. magas és 188 ni.

hosszú viadukt, a Grand-Pont a Flon völgyén
keresztül áts'isz a Quartier St. Ijaurontba, a nyu-
gati dombra, amelyen a XVIlLsz.-belí St. Lauront-
templom áll. A St. Laurent és Cité közt fekszik

a Quartier de la Palud a régi (XV. sz.-ból való)

városházzal, az Ariaud-muzeummal, a monmuon-
tiilis gabonacsarnokkal (Grenette). A Quartier du
(írand-l'rében van a St. Claire-templora. A Mont-
bonon- on, szép ültetvényekkel takart dombon áll

a renaissance ízlésben épített Tribunal fédéral

(szövetségi törvényszéki épület) ; tovább Ny.-ra a
vakok intézete; DK.-re a színház stb. D.-re
a (íenfi-tó mellett fekszik Ouchy, L. kikötje,
amelyet vele sikló köt össze. L.-t szép fekvé-
sénél és enyhe éghajlatánál (évi középhöraér-
séklet 98«) fogva is sok idegen keresi föl. L., az
egykori Lausonium, a tó partján állott. 563-ban
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azonban az áníz elpusztította ée ezért lakói a
mai város helyére vándoroltak. ö80-ban, midn
az avencheei püspökség székhelyévé lett, gyorsan

virágzásnak indult. A 3 dombon épUlt róez 3 köz-
• --."Tátott, amelyek többé-kovésbbó a római

dom luTc'oge elmét visel püspöktl
1481-ben a három község egyesült.

1 1 reformáció befogadása utón a város

p.. ,,.... ; t lzte és Bemnek meghódolt 1798-ban

lÁ'xnan kant .ii fvárosa lett, amelybl 1803.

Waa^it kant"iit alkották.

Lauscha. f.:!ii S/.ász-Meiningen hercegségben,

KII .")^21 liik . uvcg- cs porcellángj'árakkal.

Latiser, Wühe'm, német publicista, szül. Stutl^

. altban lH8tí jim. 15., megh. Charlottenburgban
' ' nov. 11. Beutazta Spanyolországot, Olasz-

airól é.-< a Keletet. Azután egyideig Bécsben

It, mint a Neue.>í Wiener Tageblatt szerkesztje.

Mveihi omlítendk : Aus Spaniens Gegenwart
'it'iL' 1 ^72); ünterder PariserKommune (1878).

L.i.u-ick (Ha/l L., azeltt: Lausigk), város

Lipc- illeti kapitányságban, (i9io) 3433
lak.

.

-zbányákkal ; közelében van Her-
iíiaiit:< ' ' avnus és vasas ásványvízforrásokkal.

Lausitz (LuzsU-a, Lusaiia), a régi Német-
birodalom egyik órgrófsága, mely a Spree folyó

középs ée fels folyása mentén terült el s a

XV. sz. óta Alsó- és Felsö-L.-Tíi oszlott. Az
r].-on fekv Alsó-L. volt a tulajdonképeni L.,

iuely nevét szláv lakóitól, a luzsiciektöl kapta.

A XI. sz.-ban a meisseni rgrófok foglalták el,

ezek megint 1303. Brandenburgnak adták el.

1368-ban IV. Károly cseh király szerezte meg
családjának és egyesítette azt az atyjától, János-

ról 1320. mo£r.<zorzett Fehö-h.-cd\, mely Bautzon

([•s Gorlitz varo.<ok vidékébl állott. Ettl kezdve

egész L. a cseh korona melléktartománya volt.

l-i78-ban az olmützi béke értelmében Hunyadi
Mdh/ds kinilyuiik szerezte meg L. birtokát. 1490-

l»'n vi.s.-zakcVült ismét Csehországhoz s a mo-

'la. >i vész iitau azzal együtt a Habsburgok uralma

.ihi jutott. II. Pordinánd császár 1623. elzálogo-

-lí rta li.-ot I. János György szász választófeje-

i! Miinek s az 1635-i prágai békében végleg át

i . inuodt'^ noki. lízután majdnem kétszáz évig

Szá.^/niszái,' kit'L'fszít része volt L., míg az

isi.viki ! 'Tosszuson egész Alsó-L.»és

r.-]-r.-i.. -országé lett. V. ö. Scheltz,

üosaniti:' V > i'-r Ober- und Niederlausitz

(Halle 18-17. (iörlitz 1882): Kökler, Die Qe-

achichto der Obcrlausitz (u. o. 1867—68, 2 köt.).

TjfmTJtiri hegység, nagyobbára gránitból álló

hfi£rv.><éL'. a Szudéták egy része Csehország É.-i

! 'sor és a NoLsse közt. Fölosztható az

! L.-re és a Joschken-hegységro ; amab-

ban a hausche (796 m.), emebben a Jeschken-

hegy (1013 m.) a legraaga.««bb csúcs. Átlag 320

m. magas, bazalt és fonolit erupciók tarkítják.

Lansitsi tiiprxs ÍJnzfdcaifípiis). A szászországi

liausitz t»i iidkívül nagy számban talál-

hatók urr. 'sck, legnagyobb részben a

bronzkor ai; . u ji tt szakából, mely a vaskorra

való átiiionorot jel.-íi 8 réezben már annak els
periodii-nt, a hallstatti Idszakot E temetk
átkut;ií.i-a s koruk megállapítása különösen Vir-

chow :

' '" vezte el az e temetkbl szár-

mazó tárgyakat L.-t mutató tárgyaknak,mely el-

nevezés legkiválóbban az agyagedényekre vonat-

kozik. Hasonló edények Közép- és Dél-Németor-
szágban. Cseh- és Magyarországban is gyakran
elfordulnak.
Laos Pompei, ókori város Fels-Itáliában Mo-

diolanum és Cremona között, ahová Nagy Pom-
pejusnak atyja gyarmatot vezetett ; késbb a
longobardoknak fvárosa ; most Lodi Vecchio.

Laussedat (ejtsd: loazdi), Aimé, a fotogram-
metria megalapítója, sztil. Moulinsben 1819 ápr. 18.,

megh. Parisban 1907 márc. 18. Katonatiszt volt,

ezredes a mszaki csapatoknál. 1850-ben kísérle-

tet tett a fényképezésnek terepfelvételeknél való

alkalmazásával. Számos fotogrammetrikus m-
szert szerkesztett.1881—1900-ban aConservatoire

des Árts et Métiers igazgatója volt, 1881 óta az

akadémia tagja. A katonai léghajózást szervezte

Franciaországban. Megalapítója volt az 1875. a
hadügyminiszter által a légi közlekedés rende-

zése céljából összehívott bizottságnak. Fmve

:

Recherches sur les Instruments, les méthodes et

le dessin topograph. (Paris 1898—1903,3 rész).

Lantaret (ejtsd : lotaré), 1. Col du L., hágó a
Dauphinéi Alpokban, 2075 m. magas, a L. és a
Guisanne völgyeit köti össze, a Grenoble—
Brianpon közti út vezet át rajta. — 2. Col de L.,

hágó a Kottusi Alpokban a Chabriére (übaye)

és a Varaita völgyei közt, 2875 m. magasban.
Laatenborg, porosz város és klimatikus gyógy-

hely a mariénwerderi közigazgatási kerületben,

(1910) 4004 hik. Erdészet, fúrószmalom.

Lantenborg, Siegmund, magyar származású
német színész és színigazgató, szül. Pesten 1851
szept. 11. Színi pályáját 1870. kezdte, eleinte

felsmagyarországi német társulatoknál mkö-
dött, 1875. a budapesti német színház tagja volt,

majd szerepelt Bécsben, Berlinben és más német
városokban. 1887. átvette a berlini Residenz-

Theater igazgatását, hol egyfell a francia víg-

játékokat, másfell a modem német drámát m-
velte. 1904-ben a bécsi Raimimdth^-iter igjízga-

tója lett, de 1907. lemondott s B;>rlinbé tért

vissza. Jeles szinészgárdát képezett ki s mag.'*

is kiváló színész. Fbb szerepei : Moor Ferenc,

III. Rikárd, Htilcs Náthán stb.

Lautenschlager, Kari, német színpadi tech-

nikus, szül. Bessungenben 1843 ápr. 11., megh.
Münchenben 1906 jún. 30. Hajlamai már korán

a színpad felé vonták, de szülei ellenezték s így

aztán nem lett színész, hanem Brandt Kari szín-

padi technikus tanítványa s mérnöki okleve-

let szerzett. 1863-ban a rigai színháznál volt

alkalmazva, 1865. a stuttgarti udv. színháznál,

1880 óta a müncheni udv. színháznál, hol nagy
tevékenységet fejtett ki, kivált a Wagner-ope-

rák színre alkalmazásával Két fontos találmánya

van: a Shiüceepeare-szinpad (1889) s a forgó-

színpad (1896), mindkett a sok színváltozás

gyors elvégzésére szolgál.

Lauter, 1. szász község a zwickani közigaz-

gatási kerületben, (i9io) 6001 lak., papír- és gép-

gyártás. Közelében van a 813 m. magas Moi^n-
leito hegycsúcs szép kilátótoronnyal. — 2. L.

(franc. Lntter), a Rajna 82 km. hosszú baloldali

mellékfolyója a Rajnai-Pfalzban. A Hardtban a
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Frankweide (812 m.) lábán ered, átfolyik El-

szászba, Weissenburgtól kezdve mellette halad a

határ is, Neuburííiiál torkollik.

Lauterbach, falu Rügen porosz kerületben a

putbusi kikötnél, vasút mellett, tengeri fürdvel
(Prigyes-Vilmos-fürdö).

Lauterberg {L. am Earz), falu 6s klimatikus

gyógyhely Hildesheim porosz kerületben, (1910)

5946 lak., vasmvekkel, hidegvízgyógyintézettel.

Lauterbrunnen, falu Bern svájci kantonban,

(1910) 3318 lak., élénk idegenforgalommal. A róla

elnevezett völgy, a LA völgy körülbelül 28 km.
hosszú és csak 1 km. széles, magas hegyektl kö-

rülfogott, hideg klímájú völgy, amelybe a nap
sugarai fölkelte után csak négy órával jutnak el,

télen pedig egyáltalán nem. Természeti szépségek-

ben gazdag ; ott van a Staubbach, Európa egyik

legmagasabb (300 m.) vizesése és a Schmadri-
bach 60 m. magas vízesése. EgykorL.-ból a vvallisi

Loetsch-völgybe a Tschingelhorn lábánál út ve-

zetett, amelyet azonban a gleccserek már egé-

szen eltakartak.

Lauterburg, a hasonló nev kanton fvárosa
Alsó-Blszász kerületben, (1910) 1835 lak. Régente
híres ersség volt, melynek bevehetetlennek tar-

tott fellegvárát elször (1744 júl. 3.) Nádasdy Fe-
renc magyar csapatai vívták meg. 1793 dec. 27.

Hoche és Pichegru francia tábornokok is be-

vették a várat, melynek romjai ma is láthatók.

1870 aug. 4. a badeni csapatok szállták meg Wer-
der tábornok vezérlete alatt.

Lauth, Franz Josef, német egyiptológus, sziil.

Arzheimban (Rheinpfaíz) 1822 febr. 18., megh.
Münchenben 1895 febr. 12. 1863-65-ig Egyiptom-
ban tudományos kutatásokat végzett. 1869-ben
a müncheni egyetem tanára ós ugyanott az egyip-

tomi gyjtemények konzervátora lett. Nevezete-
sebb mvei : Manetho und der Turiner Königs-
papyrus (München 1865) ; Homer und Aegypton
(u. 0. 1867) ; Moses der Ebráer, aus zwei ágypti-

schon Papyrusurkunden (u. 0. 1869); Die ge-

schichtlichen Ergobnisse der Aegyptologie (u. 0.

1869) ; Sothis- u. Siriusperiode (u. 0. 1874) ; Die
Schalttago dos Ptolem. Energ. I. u. des Augustus
(u. 0. 1874); Aus AegyptensVorzeit (Berlin 1879—
1880., 5 füzet).

Lauth-féle festékek (thiacinék), így nevezik
azokat a káti-ányfostékeket, amelyek a Lauth
által felfedezett és ö utána elnevezett Lauth-féle
violett-festókhez hasonló kémiai szerkezetek.
Bernthsen szerint a L. a tiodifenilaminból szár-

maznak. Ebbe a csoportba tartozik pl. a metilcn-

kék, hazai gyárainkban is gyakran a pamut fes-

tésére használt festanyag, a Brilliant-Alizarin-

blau, a Neu-Methylenblau, a Thiocarmin és sok
más festanyag.
Lautrec (ejtsd: lotrek), város Tam francia dó-

partoment Casti'os járásában, vasút mellett, (i9u)

2337 lak., középkori híres ersség romjaival, a L.

grófok alatt fontos hbéri város volt.

Lautreo (ejtsd: lotrek), Odet de Foix,vicomte dc,

francia tábornagy, szül. 1485., megh. Nápoly
eltt 1528 aug. 15. Elször a ravennai csatában
(1512) tnt ki, hol súlyos sebet is kapott. Nvére,
OMteauhriand grófné révén, ki kedvese volt

1. Ferenc királynak, nagy befolyással birt. 1515—

1521-ig Milano helytartója volt, de kegyetlen-

sége miatt 1521. a fellázadt lakosok kizték t.
1522 ápr. 27. nagy vereséget szenvedett Bicocca

mellett V. Károly császár hadaitól. 1527-beu Ná-
poly elfoglalására küldötte öt a király. L. hozzá

is fogott 1528 tavaszán a város ostromához, de

a seregében kitört járványos betegségnek ö is ál-

dozatul esett.

liautverscbiebnng (ném.), hangváltás, 1.

Grimm törvénye.

Lauwerzee, az Északi-tenger öble Hollandia

partján, a Schiermonnikoog szigettel szemben,
beléje ömlenek a Hünze (Reitdiep), Lauwers és az

Ee (Dokkumer Diep). A XIII. sz.-ban keletkezett,

1875 óta szárazzá akarják tenni (polderezés).

Lauzanne (ejtsd : lozán), Angustin Théodore de

L. de Vaux-Roussel, francia író, szül. E\Ty-les-

Cháteauxban (Seine-et-Marne) 1805 nov. 4., megh.
Parisban 1877 okt. 15. Rendkívül termékeny és

kedvelt szmpadi író volt, aki jobbára ap()sa, Félix

Auguste Z)Mwrí társaságábanszáznál több vaude-

villet írt.

Lauzun (ejtsd: lozön), 1. Anioifie Nompar de
Caumont, dm de L., francia tábornagy, szül. Gas-
cogneban 16.33., megh. 1723. Mint szegény nemes
került XIV. Lajos udvarába, hol a liatal király

mulató pajtása lett s magas polgári ós katonai

állásoki'a emelkedett. Szerencséjében elbizakodva,

IV. Henrik unokájának, Monipemier hercegn-
nek kezére vágyott. Mikor ezt a király tle meg-
tagadta, 1670. titokban nül vette t. 1672-ben
tábornaggyá nevezték ki, de Montespan asszony
megbuktatta s öt évig Pignerol varába volt el-

zárva. 1688-ban visszatérhetett az udvarba, her-

cegi rangot is kapott, de régi befolyását teljesen

elvesztette.

2. L., Armand Louis de Gontaut, duc de L.,

1. Biroiiy 8.

Láva, nép, 1. Laosz.
Láva, a jelenleg mköd vulkánokból izzón

folyós állapotban eltör közetmagma, 1. Vulkn-

nizmus.
Láva (orosz), az orosz könnjnS lovasság, külö-

nösen a kozákok harcmódja, mely abban áll, hogy
az egész csapatot egy vonalba felfejldtetve indít-

ják rohamra, miközben nem annyira a zárkózott-

ság4'a, mint inkább a rajok összetartására fektetik

a fsúlyt. A L.-nak megfelel a mi lovas.ságunk

rajtámadása (1. o.).

fiUvabo (lat., a. m. meg fogom mosni), els
szava a 25. zsoltár 6— 12-ik versig terjed részé-

nek, amelyet a pap a sz. misében a felajánlást

követ kézmosás alkalmával mond. Innen a kéz-

mosás is L. ós a kend, amellyel a pap ujjait le-

törli, L.-kend. — Lavatorium a. m. mosdótál,

amelyet a sekrestyében vagy a falra akasztanak
föléje alkalmazott csapos víztartóval, vagy a fal

fülkéjébe helyeznek el. Itt mossa meg a pap ujjait

a sz. mise eltt és után.

Lavadores (Santa Christhm dc L), város és

kiköthely Pontevedra spanyol tartományban, a
Vigo torkolatának I).-i partján, (i9io) 15,000 lak.

Lavagna (ojtsd: lavannya), város Genova olasz

tartományban, a L. torkolatánál, a Rapallo-öböl

mellett, (i9ii) 7336 lak., vászonszövés, bútorkészí-

tés, hajóépítés ós palabányák. A Fieschi grófok
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8zékhplye ós 1198-ig önálló birtokuk, ekkor Ge-
nova uralma alá került. Itt született IV. Ince pápa.

Lávahomok \&gy vulkáni hamu a vulkáni

eruiM'iúnál .s/étporlasztott láva, 1. Vulkatiizmus.
Laval. .Mayenne francia département fvárosa

és püspöki székhely a Mayenne partjain, vasút

ni<>Ut'tt, (1911) 30.2.Ó2 lak., vászon- és pamut-
8;iuvük, agjagedénygyártás, márvány- óe mész-
bánya : liceuiii, tanítóképezde, természetrajzi és

réifisi'gi inuzeura. Katedrállsának egy része XII.

s2.-1h^1í. A/, oirj'küri L.-i grófok régi és új kas-

t«^'lyával, .\iubroise Párénak, a város szülöttének,

a modem kirurgia megalapítójának szobrával.

La Valetta. kikötváros, Málta szigetének f-
\ áros.", és püspöki székhely. L. egy földnyelven

épült a sziget ÉK.-i részének kikötje (Grand
Har!>nnr és Marsa Musciet) között, külvárosaival
'

' I lak. L. a földközi-tengeri angol flotta

lye, kiterjedt, sziklákba épített erödit-

iiiuayck veszik körül. Szép, palotákban gazdag
város, a régi Johannitjvrend nagymesterének volt

palotája ma az angol kormányzó székhelye, mel-
lette a Szt. János székesegj'ház. Van egyeteme
í~ ' p), csillagvizsgálója és botanikus ker^e.

'«'ti arzenálja Vittoriosa külvárosban
».'ii. > -íet Jean de Lavalette után nyerte, aki a
máltai Johannita-rend egyik nagymestere, a vá-
ros alapítója volt ós lö6ó-ben Máltát megvédte
a törökök ellen.

Lavalette (eítwi: Uvaietn, 1. Antoiiie }íarie
Chamatts, gróf, francia politikus, szül. Parisban
1769., megh. 1830 febr. 15. Neje, Beiirharnais
Loui.se által közeli rokonságba került Napóleon-
nal, ki t föpostaigazgatóvá nevezte ki és grófi

rangra emelte. Napóleon bukása után ö is elve-

szitc- állását, de 1815. újból Napóleonhoz csatla-

kozott 8 nagy szolgálatokat tett neki. Ezért XVIII.
Lajos visszatérése után halálra Ítélték. A kivég-
zés elölt neje, ruhát cserélvén vele, kimentette a
fogságból három angol tiszt segítségével. L. Mün-
chenbe' menekült, lionmm 1822. térhetett vissza

Franci.' országba. Neje a börtönl)en megrült s

1855. hnlt meg. Érdekes emlékiratai (Mémoires
et .souvi'nire) 1905. jelentek meg új kiadásban.
V. ö. Fleun/, Les drames de l'histoire (1905).

2. L., Nirhault de, francia írón, 1. Gay. 3.

LaValette St..George (ejt»d : Uvaiett czeS ssons),

Adolf, IJáió, nénu't anatómus, szül. Auel nev bir-

tokán, a rajnai tartománybíin, 1831 nov. 14, megh.
u. 0. 1910 nov. 29. 1858-bíin magántanár, 1862.
rendk., 1875. pedig rendes tanár lett a bonni egye-
temen. Irodabni dolgozíitai fóleg a fejldéstanra
vonatkoznak ; foglalkozott a trematodák, isopodák
és amphipodák fejldési viszonyaival. 1882. egy
új haltenyészt készüléket szerkesztett. 187&-tl
haláláig szerkesztette Waldeyerrel, 1889-tl Hert-

wiggel az Archiv für mikroskopische Anatomie
cím folyóiratot.

Laval-féle gzturbina, 1. Gzgép.
Lavalliére (^tsd: Uv»uér), Louise Fran^oisede

Labaume Lebíanc de, hercegn, XIV. Lajos
francia király kedvese, aztU. 1644.. megh. 1710
jún. 6. Az orléansi hercegn udvarhölgye volt s

szépségével annyira elbájolta a királyt hogy ez

1661. kedvesévé tette. E viszonyból négy gyer-
mek született, kik közül J/a/f-"""*'-"''" de Bhis

Ráxii Sa^ LexScona XII. löt.

(szül. 1668.), ki Conti herceg neje lett és Ver-
nunuloús gróf' {>i7.ü\. 1667., megh. 1683.) említen-
dk. L. önzetlenül szerette a királyt s vallásos-

sága két ízben is a kolostorba késztette, de a
kli^y mindannyiszor vis-szahozta öt Végre Mon-
tespan asszony ütötte el t Lajos kegyeitl, mire
L. 1674. a karmeliták piírisi apúcakla.'^tromába

vonult, hol majdnem harminc évet töltött Tjouise

de la MisérUvrde név alatt ájtatos vezeklésben.

V. ö. Lair, Louise de L. et la jeunesse de Louis
XIV (Paris 1903, 3. kiad.); Le Brun, Les ancet-

res de Louise de L. (1903); Judith C'.adel, Made-
moiselle de L. (1912).

liavandula L. (levendula, nüv.), a Ijabiatao

(Ajakosnk) c-^aláti génusza ; 26 faja a Földközi-

tenger vidékén honos a Kanári-szigetektl Kelet-

Indiáig. Félcserjék. Kék v. ibolyaszín virágaik

2—10 virágú bogokat, ezek pedig hos.^zn, gyak-
ran többágú, sokmurvás füzéreket alkotnak. Pár-
tájuk fels ajka 2, az alsó 3 osztatú. A L. laii-

folia Vili. a mediterrán vidék Ny.-i részén van
elterjedve. Ers, édes illatát sokáig a szárítás

után is megtartja s ezért molyQznek szekré-

nyekbe teszik ; Dél-Franciaországban illatos virá-

gát a méh nagy mohósággal keresi fel s méze
sajátságos édes illatii lesz. Virágzó ágaiból (floree

lavandcJne) desztilláció útján az- ú. n. szpíkola-

jflí nyerik, színe sárga, fajáúlya 885— 0-895;

a magyar gyógyszerkönyvben is hivatalos. Van
benne egy kamforszerú és egy terpentinhez ha-

sonló vegj'ület. Több illatos készítmény alkot6-

része ; mint izgatószer külsleg bedörzsölésre is

alkalmas. Az állatorvos is használja s porcellán-

festésre alkalmas tímisz is készül belle. Halá-

szok a csalétket kenik be vele ; ekkor a halak

jobban kapnak utána. A L. spica (L. vera DC.
szagos levendula) magyar asszonyok kedvelt

kerti növénye. Szintén illatos, de nem annyira,

mint az elbbi. Belle készül a levendulaolaj és

a levendulavíz (aqua lavandalae). Virágzó szárait

csomókba kötve a mhaszekrénybe teszik szago-

sitás és a moly elzése végett.

Lavant, a Dráva baloldali kis mellékfolyója

;

ered a Zirbitzkogelen (2397 m.), Lavamündnél
torkollik, ho8.<za 64 km.

Lavanttali-Alpok, 1. Alpok.

Lavanttali marha (frontosus), ausztriai, Ka-
rintiában tenyé.sztett. szke.szinfi, hárrajis hasznú

fajta. Dunántúl azeltt nálunk is foglalkoztak

tenyésztésével.

Lavater, 1. Jolumn Kasvar, svájci író, szül.

Züriclil)en 1741 nov. 15., megh. u. o. 1801 jan. 2.

Szülváro.«ában tool«'.giát tanult. 1762-ben Grobel

tnrtouiÁnyi kormányz*') ellen vádat em >lt igaz-

.ságt,»lnii>Vigáért, majd hogy bosszúját elkerülje,

két e.^7.í!iKlóro Németországba utfizott. Inn»u

visszatérvén, 1767. kiadta híressé vált Svájci da-

lait, melyeket Aussichten in dio Ewigkelt (Bem
1764) c. kötete követett. 1769-ben diakónus, 1775.

lelkész lett a ziiriehi árvaházban, s 1786. a Szt.

Péter-templom plébánosa lett A francio kormány-

nyal szemben való szabadelv föllépí>s<> miatt

Baselbe számzték, s midn visszatért Zürichbe,

nem sokáig mködhetett itt, mert Ma.sséna 1799

szept. 26. elfoglalta a vároet, s seregének bevo-

nulá.'íakor egy gránátos keresztül ir-tte L-t. ki
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hosszú szenvedés után sebébe belehalt. L. hirét

8 nagy népszerségét Physiognomische Frag-

mente zur Beförderung der Menschenkenntniss u.

Menschenlieba (Wlnterthur 1775—78, 4 kötet) c.

müvével szerezte meg, melyben megfigyelései

alapján azt igyekezett bebizonyítani, hogy az arc

vonásaiból és sajátos alakulásából biztos követ-

keztetést lehet vonni az egyén jellemére. Egyéb

mveit : Vernüschte Sehriften (Winterthur 1774—
1781) és Samtl. klcin. pros. Sehriften (u. o. 1784-

1785) L. maga adta ki ; ellenben L.'s nachgelas-

sene Schriftén-t (Zürich 1801—2) Gessner és L.'s

ausgew. Scliriften-t (u. o. 1844) Orelli adta ki. Köl-

teményei közt nevezetes a több kiadást ért 200
christl. Lieder c. gyjtemény.

Irodalom. Goethes Briefe an L., Leipzig 1883 ; Bodemann,
L., Gotha 1877 ; Muncker, J. K. L. Eine Skizze seines Lebens

n. Wirkens, Stuttgart 1883 ; Walser H., L., Zürich 1895 ; Ed.

V. d. Hellén, Goethes Aiiteil an Lavaters physiogn. Frag-

menton, Frankfurt a/M 1888 ; H. Fnk, Goethe u. L. 1901

;

Petersen, J. K. Lavaters liv, 1903.

2. L., Louis, írói álnév, 1. Spach.
liHvatera L. (pajzssajt, növ.), a Malvaceae

(Mályva-félék) család génusza ; 20 faja legna-

gyobbrészt a mediterrán vidék növénye. Egyéves
V. ével fiivek, mások félcserjék és fák. Levelük

szögletes V. karélyos, viráguk küls csészéje Ij—

6

hasábü, fkép errl lehet megkülönböztetni a

mályváétól, melynek küls csészéje 3 szabad le-

vélbl áll. A L. thuringiaca L. (nagy virágú

papsajt) erdszélen, ligetekben, parlagokon ha-

zánkban is elfordul, de különben Középeurópá-

tól a Kaukázusig van elterjedve. Szereti a kissé

sós helyeket. Szirmai szívalakuak, 3 cm. hosz-

szuak, halvány rózsaszínek és sötétebben erezet-

tek. Itt-ott kertbe ültetik. Gyakori kertben a
mediterrán vidéki L. trimestris L., virága rózsa-

szín v.fehér; levele alul lekerekítetten szívalakú,

fent szögletes. Könnyen nevelhet nyári növény.

Csinos, 2— 25 m. magas félcserje vagy cserje a
déleurópai L. olbia L., virága nagy, bíborpiros.

Franciaországban kerti sövénynek ültetik.

I.iavatio (lat.) a. m. mosdás, mosakodás ; lava-

torlum, mosdótál. L. Lavaho.
La Vaulx (ejtsd : lavó), Henri, gróf, francia

aviatikus, szül. 1870. Bierville-ban. Tudományos
kutatásokat végzett Francia Hátsó Indiában, Kíná-

ban, Koreában, Szibériában Amerikában, ó és ba-

rátja, Castillon de St. Vietor avatták a légjárást a
sportok egyik fontos ágává. Számos rekordszámba
men lóghajó-útja közül a legnevezetesebbek:

1900-ban Paris—Wlodawek (Oroszorsz.) 1237 km.
22 óra alatt, majd uuyanazon évben 36 óra alatt

1925 km.-t téve meg Kievig: 1901-ben átszállt a

Földközi-tenger felett és 1903. az Északi-tenger
felett Paristól— Hullig. ó szervezte 1900-ban a
párisi világkiállítás iéghajóosztályát, alelnöke a
Fódération Aéronautiquo Internationale-nak (Nem-
zetközi léghajós-szövetség, 1. o.), amelynek létesí-

tésével ö igyekezett az egyes nemzetek aerosport-

fjhatóságait egy nemzetközi szervezetben egye-
síteni.

Lavaur («jtsd: lavór), város, L. járás széklielye

Tarn francia départemontban, az Agout és vasút
mellett, (laii) 61H0 lak., selyemtermoléssel és ipar-

ral ; Lns Cases szobrával. 1211 máj. 3. Montfort
Simon elfoglalta és lakóit kardélre hányatta.

Lávaüveg, 1. Hialitüveg és Obszidián.
Lavaveix-les-Mines (ejtsd: lavavé lé min), község

Creuse francia dópartement Aubusson járásában,

(1911) 2698 lak., nagy szénbányákkal.

Lavedan (^tsdaavdan), l.^ewn, francia író, szül.

Orléansban 1859 ápr. 9. A dialogizált novella s a
színm egyik mestere, aki a gúnyos szatírától a
legkomolyabb lelki összeütközések rajzáig emel-

kedett. Színdarabjait nálunk is eladják. Fm-
vei : Leur beau physique (1894) ; Le prince d'Au-

rec (1894); Le nouveau jeu (1898); Le marquis

de Priola (1902) ; Le duel (1905) ; Baignoire 9

(1905) ; Síre (1909) ; Le gout du vice (1911) ; Ser-

vir (1913) ; Le pétard (1914). Magyarul megjelent

:

Elbeszélések, ford. Gábor Andor (Budapest 1903)

;

Az ágy, ford. Szökeszciáll (u. o. 1907) és Zigány
Árpád (u. 0. 1907); A fiatalok, ford. Benedek
Marcell (u. o. 1910); Síre, ford. Szász Zoltán

(u. 0. 1911) ; Szemérem kisasszony (elb.. Pesti

Napló 1905-1906. óvf.). V. ö. J. Lemaítre, I^es

contemporains VII (Paris 1899).

2. L., Léon, pápai gróf, francia publicista, szül.

Toursban 1826., megh. Parisban 1904 jan. 27. A
legitimista pártárnyalathoz csatlakozott s a kat.

szellem Le correspondant c. folyóiratot 1877-tl
haláláig szerkesztette. A Figaróba Philippe de

Grandlieu álnéven írt politikai cikkeket.

La Vega (Ckmcepcion de la Vega), város Haiti

sziget Santo Domingo köztársaságában, a Yuma
folyó mellett, kb. 9000 lak. 1495-ben Columbus
alapítottál ; a régi L. város Magua indus város he-

lyén állott, de az 1564-iki földrengés elpusztította.

Laveld, belga falu, 1. Lafeld.
Laveleye (ejtsd: lavié), íhnile de, belga közgazda-

sági író, szül. Brüggében 1822 ápr. 5., meghalt
Doyonban 1892 jan. 3. Miután Gentben bevégezte

tanulmányait, 1864. a lüttichi egyetemen az ál-

lamtudományok tanszékére nevezték ki tanárrá.

Tagja volt a francia akadémiának, a belga akadé-

miának s a Cobdenklubnak. L. legnevezetesebb

munkája, mely nevét Európa határain túl is hí-

ressé tette: De la propriété et de ses formes
primltivos (1874, 5. kiadás 1901), gyönyör ki-

dolgozásban mutatja be, addig figyelemre nem
méltatott gazdasági jelenségekre támaszkodva,
hogy a tulajdon els alakja a köztulajdon (kollektív

tulajdon), amelyre a szocialisták törekednek, s

hogy a magántulajdon csak késbb alakult ebbl.

L.-nok különösen azon fejtegetései okoztak nagy
örömet a szocialisták közt, amelyekben azt bizo-

nyította, hogy ez a kollektív tulajdon ma is létezik

az orosz «mir»-ben, a svájci «allmend»-ben és a
jávai «des.iza» formájában. Egyéb müvei, a követ-

kezk : ÍCtudes sur les conséquences de la liberté du
commerce internat. (1857) ; De l'avenir dos peup-

los catholiques (1875) ; L'agriculture bolge (1878)

;

Le bimétallisme international (1881); Le socia-

lisme contemporain (1881. 9 kiad. 1894) ; Éléments
d'éconoinio politique (1882) ; La péninsule des Bal-

kans (1886, 2 köt., németül is); Le luxé (1887);

LegouveiTiementdans la démocratie (1891. 2 köt.).

Magyarul megjelentek : Deák Ferenc. Ford. Szá^z
Károly (Pest 1869); A polgárosult népek vallási

jövje. Ford. Feleki elózsef (Budapest 1878) ; A
protestantizmus és katholicizmus a nerazet(>k sza-

badságához és jólétéhez való viszonyában. Ford.
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DercseutfiU. Sándor, Gladstone levele hozzáadA-
sával IhH Itette Balogh KePMic (Debreczen 1876)

:

H>L ,ni„ a világfelforgatók apostola. Ford. Er-
'. (Budapest 1881): Kormányformák a^

..j :„r2adalmakban. Ford. lófh Lrinc (u. o.

1881); A pápaság jövje. Ford. Burtha Béla
ai. o. iSiW: EíNhA/.üolitikrtl tanulmányok: l. A

1. 2. A klerikális párt

/. "a Béla (Budapest 189H).

II é6 kesdetlegüH alakjai. Ford. Bariha
•zetéesel ellátta Pulszky Ágost, 2 köt.,

iBpi^'öt 18Ü8).

Lavello, város Potenza olasz tartomány Melli

kerületében, az üfanto egyik mellékvizénél, püs-

pöki székhely, (i»ii) 10,192 lak. 125i-ben itt halt

meg IV*. Konrád ; 1851. földrengés pusztította.

lAvement (franc, ojtai-. Urmmi) a. m. klistér,

beöntés (1. o.).

Laveno, község Como olasz tartomány Varese
I:

-•
'

* ' "n a Lago Majoré K.-i partján, (i9ii)

sal, agyag-, selyemáni- és kalapkészí-

i.^ .. I >Oi>-ben erdítményeit a piemontiak le-

romboltiik.

Laveran, Charles, francia orvos, a váltóláz

okozójának felfedezje, szül. Parisban 1845 jún.

18-án. 1S84—94-ig az École du Val-de-Gráce
prrjfesszora volt Parisban, azután tiszteletbeli

fnöke a párisi Pasteur-intézetnek. lS80-ban Al-

gírban felfedezte a malária okozóját és molária-
üaematoozonnak nevezte. 1898 és 1899. áttanul-

inányoztit a betegségokozó trypanosomákat, vizs-

gálta az arzén hatását a trypanosomákra és

a malária-ellenes kininterápiát megállapította.

1907-ben megkapta az orvosi Nob.'l-dijat. Dolgo-
zatai: Traitéi des flé\Tes palustres (1884); Du
paludisme et de son hématozoaíre (1891); Pro-
phylaxie du paludisme (1903) ; Trypanosomes et

trjTXjnosomiases (1904).

Lavermnia (plasmodium maláriáé quotídia-

hoe, peminosaparasita)^ a tnipikus, igen súlyos

lefolyá-^ú maláriát okozó parazita, 1. Malária.
!•• Verds Standardo, 1. Eszperantó.
Lavergne (ejtad: uverny), Léome Louüí Gábriel

(iiii'hard de, francia politikus, szül. Bergeracban
ÍÍH.M jan. 24.. megh. Versailleshan 1880 jan. 20.

1838-ban bt'lüííj-ininLsztériimii kahiuetfüuük, 1844.
külügymini:5Ztériumi osztályfnök lett, 1846. pe-

dig kt'pvi.-iolövé választották, de az 1848-iki febr.

forradalom alkalmával visszavonult A császár-

ság bukása után 1871. a nemzetgylés tagjává
választották és mint mérsékelt orléanista Thiers
kormánya ellen harcolt, dea monarchLsták fúzió-

jának niegltiu.sulá&i utáin a konzer\-ativ köztár-

sasági irányhoz csatlakozott. Mint a harmincas
bizottság elnökének, nagy része volt az 187.>-iki

alkotmány létrejövetelében. 1875-ben szenátor
lett. Fbb müvei : Bssai sor Téconomie rurale de
l'Angleterre, de l'Écosse et de l'Irlande (1854, 5.

kiad. 1882.. magyarra fwd. Bdcsics Gusztáv, Az
angol mezögazdééág, Badapest 1SS5) ; L'agricul-

ture et la population 1855—56(2. kiad., 1865);
Économie rurale de la Francé depuis 1789 (1860,

4. kiad.); La qaestion de banqoes (1864); Les
économistes fram^ais du XVIII. siécle (1876).

I<ave-roaleaa lejtad : láv-rnió), így nevezik a
franciák a Bossu-rendszerú hengermosó-készülé-

ket, mellyel a nyomdai hengereket tisztítják meg
a festéktl.

Lavery, Johru, skót feetö, szül. Belfastban 1856.
Tanulmányait Glasgowban kezdte mog, ahol a
Boys of Glasgow nevti festö-asoporthoz csatla-

kozott, mely a francia impresszionizmust vette
mintául. Sokat utazott külföldön : Franciaország-
ban, Sptuiyolországban, Marokkóban és Algírban.
Eleinte tájakat, majd történeti genreképeket fes-

tett, míg újabban az arcképfestés terén múködik.
Elkel felfogású, keresetlen technikával elóálli-

tott képmásai Velázquez befolyását árulják el,

kinek mveit L. behatóan tanulm^yozta.
Laves, Friedrich, német építész, szül. üslar-

ban 1789 dec. 17., megh. Hannoverban 1864 ápr.

30. Tervei szerint készült a hannoveri dísztér,

a Waterloo-oszlop (1832) és az udvari színház

(1852). L. építette Eni Ágost király és Friderika
mauzóleumát is Herrenhausenben (1842—46) az
ott lev pálmaházzal ; építészeti stílusában a szi-

gorú klasszicizmusnak hódolt. Nevét egy általa

feltalált építészeti rendszer is ismertté tette, me-
lyet fleg a hídépítésnél használnak.
Lavey-Morcles (ojtsd: Uré-morki), falu és fürd

Waadt svájci kantonban, a Rhone jobbpartján.

(1910) 745 lak. A falutól 5 km.-nyíre van a fürd
(Lavcy-les-Bains), meleg (dO") kénes vízzel, ame-
lyet reumatikus bajokban és görvóly ellen hasz-

nálnak.

Lavezk a. m. fazékkö (1. o.).

Laviana. spanyol város, 1. Labiana.
Lavigerie (ejtsd: i*vi«ri), Charles Martial Aüe-

niand, francia bíbomok, a rabszolga-ellenesmozga -

lom vezetje, szül. Bayonneban 1825 okt. 31., megh.
Algériában 1892 nov. 25. Pappá szentelték 1849..

1853. a párisi ^yetemen az egyháztörténelem ta-

nára lett. 1863-ban nancyi püspök, 1867. algeri

érsek. Mint Uyen nagy buzgalmat fejtett ki a ke-
reszténye^ terjesztése körül Észak-Afrikában
és a rabszolgaság megszüntetése körül. A Peres
blancs (fehér atyák, 1. o.) misszionáriusok alapí-

tója. 1882-ben blbomok, kartliagt)i érsek ós Afrika
prímása lett 1888-ban Európában utazást tett

a rabszolgakereskedés megszüntetése érdekében.
1890-ben Rómában járt a pápánál a francia pap-
ságnak a köztársasággal való kibékítése érdeké-

ben. Szülvárosában emlékszobrot állítottak neki.

Mvei : Exposé des erreurs doctrínales du jansé-

nisme (1858) ; Histoire abrégée de TÉglise (6. kiad.

1864); Oeavreschoi8ies(1884, 2 köt); Docnments
sur la fondation de l'oeuNTe antisclavag. (1890).

Lavignao (ejtsd : uviajrik), AlexandreJeaH Al-
bert, francia zeaetndós és pedagögos, szül. Paris-

ban 1846 jan. 21. Nevezetesmve : Ck)or8 oomplet

théoretique et pratiqne de dictée mosicale 1882.

jelent meg ée a zenedikUUásnak a zeDetanitásba

v;:Ió bevezetését eredményezte. L. soIfeggiálDit

is irt Egyéb müvei : La mnsiqno et les mmtíciens

(1896) ; Le voyage artistique á Bayrenth (1897)

;

L'éducntion musicale (1902) ; Notions soolaires de
musiques (1905).

La Vigne ejtsd : uvinyt. Andrieu de, francia

költ, szül. La Rochelleben 1467., megh. 1527.

Mint VIII. KáDly udvari költje Nápolyban is

megfordult s volt az els fránda, aki szonettet

is ürt Mystére de St Martin c. drámáját 1496.
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adták el Seurreben. V. ö. Serrigny, La reprósen-

tation d'un mystére de St. Martin h SeuiTe, en

1496 (2. kiad. Barbezieux 1887).

La Villemarqué (ejtsd: laviimarké), Théodore
Hersart, vicomie de, francia nyelvész ós archeo-

lógus, szül. Quimperlóben (Bretagne) 1815., megh.
Keransker-en-Nézouban 1895. A breton népköl-

tés és középkori irodalom számos emlékét kutatta

fel és adta ki értékes bevezetések kíséretében.

Lavina, 1. Hólavinák.

Lavina-rendszer ugyanaz, mint hydra-rend-

szer V. hólabda-rendszer (1. o.).

Lavinia, Aeneas (1. o.) felesége.

Lavinia (Civita L.), olasz falu az ókori Lanu-
viam (1. 0.) helyén.

Lavinium, srégi város Latiumban, melyet a

római hsmonda szerint Aeneas vagy Latinus

alapított és Laviniáról nevezett el. Itt volt

Venus istenasszony temploma, a latinoknak kö-

zös szentélye. Romjai a mai Prattica közelében

vannak.
Lavirozás (franc, laver a. m. mosni), 1. az

akvarell-festészetben a fölrakott szín vízzel való

enyhítése, szétdörzsölése. — 2. L. (ném. Lavie-
ren ; ol. hordeggiare ; ang. to make hoards) ten-

gerészeti mnyelven az az eljárás, midn a szél-

nek kedveztlen iránya miatt a vitorlás hajó egye-

nes irányát meg nem tarthatja, hanem tört vona-
lakban, a valódit megközelít irányban igyekszik

kitzött célját elérni. Evégbl egyszer az egyik

oldatról fekszik a szélnek, annyira, hogy vitorlái

megduzzasztatnak s miután ily módon bizo-

nyos utat megtett, fordul és a szelet hasonló mó-
don a másik oldalról veszi. Mindkét esetben a
\itorlafák élesre fékez tétnek, a vitorlaszegélyzk

I)edig lehetleg elre húzatnak.

liavis (franc, ejtsd : lavi), közömbös szín festék-

kel árnyékolt s rendszerint gépeket v. épületter-

veket ábrázoló rajz. A XVIII. sz. végéig egyes
mvészek is készítettek vázlatnak ily módon ár-

nyékolt rajzokat. Ma már az épülettervekot is

akvarell-modorban festik ki.

Lavisse (ejtsd : lavissz), Emest, francia történetíró,

szül. Nouvion-en-Thióracheban (Aisne dép.) 1842
dec. 17. 1882-ben a párisi egyetem (Facultó des
lettres) tanára lett. Nevezetesebb müvei : Étudos
sur l'histoire de Prusso (1885, 2. kiad.) ; Vue ge-

nerálé do l'histoire politique de l'Europe (1890,
Magyarra fordította Angyal Dávid : Európa pt)-

iitikai történetének átnézet, Budapest 1891);
La jounesse du Grand Frédéric (1894, 2 ki.'vd.);

Un ministre. Victor Duruy (1895) ; Rambaud-
val együtt egy 12 kötetes Világtörténelmet (1893—
19()1) adott ki, azonkívül több munkatárssalegyütt
Kranciaorezágnak 8 kötetes történetét. L. több
kitn tankönyvet is írt s a francia iskolák re-

foiTujárói számos jeles értekezést. 1902-ben a
francia akadémia tagjának válasz tt)tták, 1906 óta
pedig a Magyar Tud. Akadémia küls tagja.

Eiavoir (franc, ejtsd : lavoir, de nálunk /<it;or-nak

is ejtik 8 mosdótálat értenek rajta) a. m. mosó-
konyha.

LavoÍ8Íer(q]tsd: \KyoM\é),Antoine Laurent, híres

fi-ancia llzikus és kémikus, szül. Parisban 1743
aug. 16., megh. u. o. 1794 máj. 8. Az ifj L. már
a Collégo Mazarinen, de késbb még inkább kitnt

tanuló társai közül. Már 1764. oly képzett volt,

hogy az akadémia által kitzött pályázatban is

résztvehetett. A pályázat egy nagy város világí-

tásának valamely jó rendszerét tartalmazó mvet
kívánt. A 21 éves L. oly fényesen oldotta meg a
feladatot, hogy az akadémia az 1766-iki nyilvános

gylésén aranyéremmel jutalmazta meg és egj'-

szersmind munkájának kinyomtatását elrendelte.

Ezután L. egymásután tette közzé kiváló érteke-

zéseit. E mimkáinak alapján választotta t az
akadémia tagjai közé 1768. Hogy sok költséggel

járó kísérleteihez a kell anyagi eszközöket meg-
szerezze, adóbórli hivatalért folyamodott, mit el

is nyert. Turgot az akkor már mindenütt nagy
kémikus hírében áUó L.-t fölkérte, vegye át a
lporgyárak ós salétrommvek igazgatóságát. A
nagy tudós munkásságának közepette a rémura-
lom áldozata lett. Midn t. i. az adóbérlk ellen

megindították a port, L.-t is a pörbe keverték és

halálra ítélték, mely Ítéletet rajta végre is haj-

tották.

L. mindenesetre kora legels tudósainak egyik(\

A mai kémia neki köszöni egyik alaptételének, az

oxidáció elméletének felállítását. Quantítativ

vizsgálataival a ílogiszton-eknélet tarhatatlan-

ságát bebizonyította és a mérleget a kémiai ku-

tatás terén nélkülözhetetlen eszközzé avatta. Né-
hány tudós társával L. alkotta a kémiai vegyüle-

tek új neveit, melyek kifejezik mindjárt az össze-

tételt is. Fontosak azon mimkálatai, melyek a
víz analízisére és szintézisére vonatkoznak. Ó
volt az els, ki szerves savakat elemezett és ki-

mutatta, hogy azok szénbl, hidrogénbl és oxi-

génbl állanak és elégetésüknél csak szónsav é.s

víz képzdik. Ó mondta ki elször, hogy az összes

kémiai reakciónál csak az anyag alakja, nem
pedig annak mennyisége az, ami változik, szóval

az anyag megmaradásának törvénye az ö nevéhez
fílzödik. összes mvei Oeuvres de Lavoisier publ.

par les soius de SonExcell. le Min. de l'Insti'uction

publ. et de Cultes cím alatt jelentek meg 6 kötet-

ben Parisban 1864—1868. V. ö. GrinMux, L.,

d'aprés sa corresp. (Paris 1888) ; Schidtze B., L.

(Hambm-g 1895) ; Ilosvay Lajos emlékbeszéde az
Akadémiában 1894., L. halálának 100 éves évfor-

dulója alkalmával.

Lavoix (e>t8d: lavoA), Henri, francia zenetörté-

netiíró, 8z(U. Pái'isbau 1846 ápr. 26., megh. u. o.

1897 dec. 27. Legfontosabb mvei : La musique
dans la nature (1873) ; La musique dans l'ima-

gerio du moyen-age (1875) ; Histoire de Tinstini-

mentation (Paris 1878) ; Histoire de la musique
(1884); La musique franyaise (1890); Recueil de
motets franvais des XII. ós XIII. siócles (Ray-

naudval együtt, 1881-1884, 2 köt). ,

Lavór, 1. Lavoir.
Lavotta, 1. János (izsépfalvi), zeneszerz ós

hegedmvész, szül. Pusztafödemesen (Pozsony

vm.) 1764 júl. 5., megh. Tályán 1820 aug. 10.

Iskoláit Pozsonyban ós Nagyszombatban vógezt(\

Mostohaanyjának kíméletlen bánásmódja miatt

178-i. elszökött a szüli háztól ós katonának állt.

Atyja azonban kiszabadította és Bécsbe küldte,

hogy ott zonoi tanulmányait befejezze. L. egy év
alatt a hegedüjátékban oly nagy haladást tett,

hogy Bécs közönsége meghódolt zsenije eltt. Majd
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Pcetro utazott cs hegedUjátékával nagy diadalokat

iiratott. Fe«ten adott hangvorsonyoil)cn bemutatta
néhány mag^'arszerzomi'uyót. Ez volt az elsöeeet,

liogy magyar zene hangveraenytoremben megszó-
lalt. L. híre gyorsan emelkedett. 1792. a Protase-

vit/ i"i/>'nt;i<a alatt lev elsó magyar szinószeti

láiv iri igazgatója ltt. Ez idö alatt töhh

fini'k loz zenét is Irt, valamint L. els
szerelme c hiree hallgató nótáját is ekkor irta.

\ társulat megbukott és L. ismét vándorútra

kelt. 17V>4—1816-ig éloto folj-tonos ide-oda vándor-

lá.sból állott ; ez idben adta magút a Iwrivásra,

ami kósóbb végzotessó vált életére, 1803-ban rö-

vid idf'ig Debreczenben volt karmester. A kóbor-

lások (vs a rendetion életmód aláásták egészségét.

Mégis ebbon az idben írta legszebb szerzemé-

nyeit. Szemére Pál feljegyzi, hogy 1811. L. szer-

zeményeinek száma 98-ra ment. 1816-ban víz-

kórságba esett 8 betegsége egjTe súlyosbodván,

Tályán lakó barátjához, Eri Fülöp Gáborhoz
ment, hol rövid idö múlva meghalt. Tályán van
eltemetve. Emlékkövet tisztelje, üjfalussy Mi-

hály emeltetett hamvai fölé (1831). L. mint zene-

.szerz nem mindennapi tehetség volt. Gyakran
vett tt'unául népdalukat lakodalmas táncaiba és

egyéb mveibe. Sok régi népdal az mesteri fel-

dolgozása és játéka által lett híressé és ma is az

ó szerzeménye gyanánt szerepel. Legnépszerbb
mve L. eh szerelme c. magyar fantáziája, me-
lyet még a XV III. század 90-es éveinek elején irt.

Dallamára énekelték késbb kortársának, Cso-

konai Vitéz Mihálynak Földiekkel játszó égi

tünemény . . . kezdet költeményét. Csokonai ver-

seit L. nagyon szerette s többhöz írt zenét. így
a következkhöz: Édes kedves galambocskám,
csikóbrös hdacsocsJcám ...; Ama fehér nyárfák
alatt a part felé . . . ; Felfogadjam száz meg száz-

szor, nem fogok szeretni másszor. Mveiben
alkalmazta elször az ú. n. magj'ar skálát (1. o.),

moly most is mint «raagyarische Scala» ismeretes

;i külföldön. Xag>-obb.<zabású mve a Nobilium
Hungáriáé Insurgentium Nóta insurrectionalis

Hungarica (Anni 1797. op. sub Nro. 66.) L. e müve
('letteli tábori kép a magj'ar Inszurrekció idejébl,

zenéje jollogzeteeen magyaros, faji zamatú. Jog-

gal nevezhetjük az els magj'ar nprogrammzoné-
nok». Eredeti mve még a Vadászat (Fantázia
Nro. 3., Opus sub Nro. 119. 181 Igar.) Már majd-

nem dalm számba mehet az Égi háború (Fan-
tázia Nro. 4., Opus sub Nro. 120. anno 1818.,

mense april 14. D. Ti.<?za-Füred.) E három zenem
konstrukciójából és stílusából valószín, hogy L.

már foglalkozott a nemzeties jelleg magyar
opera gimdolatával. Bernát Mihály (Bernát Gazsi
apja)L.-val barátságban élvén, megírta a mvész
életét : A híree virtuosus s díletánt L. János életé-

nek leírása stb. (az eredeti kézírat megvan a
Nemzeti Múzeum kézirattárában). Mveinek na-

gyobb részét Káldif GjTila adta ki Régi magyar
zene kincsei cím gyjteményében.

2. L. Rezs, zeneszerz, szül. 1876 május 1.

Budapesten. Az Országos Zf?neakadéraián Kössler
János vezetése alatt végezte zenei tanulmányait,
majd 8 évig Parisban, a Con8er^-atoíre-on Ch. M.
Widor, Fauró és d'Indy növendéke volt. 1913-ban
a kolozsvári vároel zeneiskola igazgatója lett.

Kompozíciói : dalok ; szimfónia ; kamarazenemfl-
vek ; 2 opera; 1 ballet; 1 vlgopera. .Mveit Magyar-
országon és külföldön is siken'el játszották. Szá-

mos értekezést írt és egy Általános Zenetörténetet

(1912, 2. kiad.).

Lavra (orosz és délszláv, görögül laura, l. o.),

kitüntet neve, címe az elsrangú ortodox-ke-

leti kolostoroknak, melyek ma Oroszországban
egész telepeket alkotnak templomokkal, papne-
velvel, nyomdával, könyvkiadóhívatallal, kór-

házzal, gyógyszertárral, lakatos-, asztalos- atí).

mhelyekkel, festiskolával (szent képek festé-

sére), viaszgyertyakészitö mhelyekkel, st a
búcsújárók számára való olcsó szállókkal és közös
étkezhelyiségekkel stb. Ilyen L. négy van Orasz-

országban : a kijevi (Pecserszkája L.), a moszkvai
(Trojicko-szergíjevszkaja L.), a szentpétervári

(Alekszandro-njevszkaja L.) és a pocsajevi (Pocsa-

jevo-upzpen.>Jzkaja L.). Az athoszi kolostor-köztár-

saságban L.-nak nevezik a Szt. Athanasiosnak,
egy athoszi remetének szentelt görög fökolostort.

Lavrion, 1. Laurion, 2.

Lavrov, Pjotr Lavrovies, orosz fllozóflai és

szociológiai író, szül. Melokovóban 1823 jún. 26.

(ónapt. 14-.), megh. Parisban 1900 febr. 6. (ónapt.

jan. 2i.). Katonai iskolában nevelkedett, 1844—
1866-ig a moszkvai tüzér-akadémia tanára volt.

Liberális tartalmú Írásai és forradalmárokkal
folytatott levelezése miatt 1866. hivatalvesztésre

ítélték s egy vologdai faluba deportálták. 1870-ben

megszökött s azután Parisban élt. A legkiválóbb

orosz szociológusok és filozófusok egyike. Igen

sokat és sokfélét Irt. A különböz iratokban s új-

ságcikkekben szétszórt filozófiai gondolatait Opyt
istorii mysli novago vremeni (az újkori gondol-

kozás története) c. müvében fejtette ki, de ennek
csak az els kötete jelent meg 1875. Szociológiai

elveit Zadaci ponimanija istroii . . . stb. c. Ar-
nold álnév alatt Moszkvában 1898. megjelent

munkájában fejti ki. A Jahrbuch für Sozialwis-

senschaft u. Sozialpolitik I. kötetéten (Zürich

1879) megírta az oroszországi forradalmi moz-
galmak történetét. Munkáinak igen nagy hatása

volt az ifjabb orosz nemzedékre.
l.aw(ang., 4}tsd:iu) a. m. jog, tön-ény ; általá-

ban minden jogtótel ; Common Law a.m. közön-

séges jog. Angolországban a XII. sz. végéig meg-
alakult jogrendszer, amelyet a közszokás szente-

sített. Az ettól eltér, a király és parlament meg-
egyezésével alkotott statútumok megállapította

jogszabályok: Statnte Law.
Law (^tad: ia»). 1. Andrew Bonar, angol poli-

tikus, szül. Új-Branscbweigban (Észak-Amerika)

1858 szept. 16. Glasgowban vaskeresked válla-

latokban mködött 1900-ig, amikor a képvisel-

ház tagja lett. 1902— 19Ö5-ig Balfour kabinet-

jében kereskedelmi alállamtitkár volt. Mikor 191

1

nov. Balfour visszalépett az unionista párt vezí^

téeétl, egyhangulag öt választották meg a páit

parlamenti vezérének.

2. L., John, a róla elnevezett hírhedt pénz-

müvelet szerzje, szül. Edinburghban 1671 ápr.,

megh. Velencében 1729 márc. 21. A kontinensen,

különösen Hollandiában és Olaszországban, a

pénzügyi viszonyokat tanulmányozta. Hazatérve,

a parlamenthez benyújtott emlékiratában 1700.
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kereskedelmi tanács felállítását javasolta, amely
különböz közgazdasági kérdésekkel foglalkozna.

Öt évvel késbb újabb javaslattal lépett a parla-

ment elé, hogy értékében állandóan változó érc-

pénz helyett hiteljegyoket (papírpénzt) kell pénzzé

tenni és hogy a kis t<ikéket nagy pénzügyi hata-

lommá kell egyesíteni. Eszméjét Franciországban

sikerült megvalósítani. 1716-ban magánjegybank
alapítására kapott engedélyt. Nagy sikerei 1717.

kezddnek, mikor a louisianai kereskedés és

a kanadai hódkereskedés szabadalmát elnyerte.

Az idközben Banque Royal-ra keresztelt bank
üzletét hihetetlenül megnövesztette : elnyerte az

államjövedelmek bérletét, átvállalta hitelezként

az állam 1500 milliónyi adósságát. A spekuláció

is rendkívüli mérvet öltött, mindenki spekulált,

a Rue Quincampoix, a spekulánsok (Mississip-

piens) gyülekez helye, állandóan népes volt.

1719. év végén a társaság osztalékul a részvények

névértékének40o/o-át flzette,de ez a 900 livre-es ár-

folyamnak csak 2^lg°io-a volt. Mikor Lawt 1720. a

l)énzügyek föellonörének (pénzügyminiszter) ne-

vezték ki, hatalmának tetpontján volt, de bukása
csakhamar bekövetkezett. Eleinte csak az üzérek
bizalmatlankodtak, majd aLouisianából jövrossz

hirek hatása alatt mások is. A bukást különböz
rendszabályok : a bankjegyek kényszerforgalmá-

nak kimondása, a bank egyesítése a Mississippi-

társasággal stb. nem tudták feltartóztatni. Mikor
a banlí a 10 livre-es bankjegyek beváltását kimon-
dotta, a tolongás a bank eltt oly nagy volt, hogy
három embert agyonnyomtak. Végre a bankje-

gyeket forgalmon kívül helyezték, a részvények
árfolyama pedig 1 louis d'or-ra sülyedt le. Law
a nép dühe ell 1720 dec.-ben kénytelen volt Fran-

ciaországból, ahová nagy vagyont hozott, minden
nélkül külföldre menekülni. Állandóan pénzügyi
tervekkel foglalkozva szegényül élt Velencében.

Müveit elször Oeuvres de L. cím alatt de Seno-
vert adta ki (Paris 1790), azután E. Daire az Écono-
mistes Franpaises du XVIIIe siecle (u. o. 1843)
c. mben.

Irodalom. Hautchamp, Hist. da systéme des flnanoes soos
la minorité de Louis XV., 6 köt. 1789 ; Thiers, Law et son
sygtéme des flnances, Paris 1826 ; Cochut, Law, son systérae
et son époche, n. o. 1853 ; Levassenr, Reclierclies historique
8ur le systörae de L., n. o. 1854 ; Horn, Jean L., Leipzig,

1868 ; Alexi, John L. u. sein System, Beriin 1885 ; Wood,
Memoirs ot tbe life of John L., Edinburgli 1888.

I<awn-tenni8 (ang., ejtad: laaatennisz). 1. s-
régi játék. Már a XIll. sz.-ban játszották, de még
ütk nélkül ; itt is az volt a feladat, — a többi

labdajátéktól eltérleg, — hogy a játékosok a
labdát át- ós visszaütötték. A játék olasz eredet.
Francia-, Olasz- és Németországban «Paume))-
nek nevezték. A XIV. sz.-ban már szabadban
(38 zárt helyiségbon játszották. A paume-böl ala-

kult ki lassan a mai tonnisz, miben legtöbbet az
angoloknak köszönhetünk, kik a XIV. sz.-ban

már tennisz néven játszották. Els szabályait
Julián MívrshiiU állíttitta össze 1878. 8 e szabá-
lyok nagyrészt mai napig is érvényben vannak.
A tennisz az egész világon elterjedt játék. Nálunk
n 80a3 években kezdett ismert lenni, de azután
gyorsan terjedt s lett népszer. A magyar tennisz-

bftjnokságot 1894. írta ki elször a balatoni Ste-

fánia Yacht-Bgylet 8 rendezte 1898-ig. 1899—

1906-ig a Budapesti Lawn-tennis Club, s azóta az

1907. megalakult Magyar Országos Lawn-tennis
Szövetség rendezi. A tonniszjátékhoz 23'77 m.
hosszú és 1097 m. széles terület szükséges, mely
lehet gyepes vagy útkaparókkal borított. A gyepes
pályák fentartása, gondozása igen körülményes,
ezért nálunk nem igen használják. Az útkaparék-
pályák is nagy gonddal s szakértelemmel készül-

nek. Az alapréteg ktörmelék v. kavics, erre terí-

tenek széjjel szénsalakot, melyre az útkaparékot
hengerelik rá. Fkelléke, hogy teljesen sima, ru-

ganyosan kemény legyen. A pálya beosztását

ábránk mutatja.

Az ábrán látható L. játékhely egy bels kisebb

(a b c d) és egy küls nagyobb (ABC D)
udvarból áll ; ezeket az e—e vonalban mintegy
75—80 cm. magasságban átfeszített háló két

teljesen egyenl részre osztja fel. A játszó párto-

kat a háló választja el egymástól és mindegyik

10.97 m

c

4.115 m

B

D
pártnak az a feladata, hogy az ellenpárt által

hozzá átütött labdákat visszaüsse. A játék esz-

közei 6—65 cm. átmérj ós 53—56 g. súlyú,

posztóval bevont rugaayos labdák, melyeket az

ú. n. ütkkel, rakettekkel ütnek át é.s vissza. A já-

ték sora a következ : az A óslí-nél felállított ját-

szók a rakettcl átütik a labdákat a C és Z)-nél álló

ellenfelekhez, még pedig úgy, hogy az A a Z)-hez

és a .6 a C-hez üti a labdáját ; az átütött labdákat

a C és Z) nem repülés közben, hanem felugnisuk

után igyekszik visszakergetni a háló fölött a tá-

madó ellenfélhez. Minden hiba az ellenfél javára

esik. Az elsízben áthajtott labdákat nem sza-

bad repülésük közben visszahajtani, hanem csak

ha a földrl felugrottak, különben hibát követ el

a játszó ; hasonlóan hiba az is, ha a kisebb négy-

szögön túl ment a labda, valamint ha a hálót

súrolta. Az els és második hiba egyenkint 15-öt

számít az ellenfél javára, a harmadik és a negye-
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dik egyenkint 10-ot, úgy hogy 50-nel végzdik a
jatük.

Iroflatom. WilberforM, L., Undon 1S91 ; Pichutt, Hjuid-

bach de< !•., 4. kiad., 1908 ; Zettler, Die BewegoBgHpiele,
Wien 1888; Webster, l4iwii-Tennl«, Krankfnrt 1908; A L.

jnték tubályai. Ki»dJ» a budai tornaegylet, 1895; Kertész-

Takáca, iJiwn-tennig, V.nO.

2. //., sportöltözotokro alkalmas vékony féss
va$í>' kártolt gyapjúszövet.

I^ikw of naiions (ang.), 1- Nemzetközi jog.

Lawrence («ji»d: laarenas), 1. L., város, Essex
(.• )unty székhelye Massachosettsben, a Merrimac
mellett, (i9io) 85,892 lak. 1849. még kis falu

volt; 1846. hatalmas duzzasztógátakkal a Mer-

rimac vizét gépek hajtására alkalmassá téve,

hirtelen felvirágzott és nagyon fejlett gyáripara

van. — 2. L., város, Doaglas countj' székhelye

Kan.sasban, a Kan.sas mellett, (i9io) 12,123 lak.,

állami egyetommol, a Haskell Institute-tal, indiá-

nusok ."izámára állami iskolával.

Lawrence (ejt«d: laarenszi, 1. John Laird Mair,
lord, angol államférftú, szül. Richmondban (York-

.shire)18Íl márc. 4., megh. Londonban 1879 jún.

26. A Kelotindiai Társaság szolgálatába lépvén

1853. Pendz.«;ab kormányzója lett s nagy érdeme
volt abban, hogy az 1857-iki keletindiai nagy lá-

zadás kitöré.^t'kor ezt a tartományt megtartotta

<iz angolok húségén. 1863 dec. Elgius lord helyébe

iCelet-India alkirályának nevezték ki, de múkö-
dése nem felelt meg a hozzáfzött várakozások-

nak. 1869-ben lemondott s Angliába visszatérve

,1 lordok házának tagja lett. V. ö. Smith, Life of

Lord L. (l^ndon 1885, 2 köt., 6. kiad.).

2. L., Thotnas, sir, angol fest, szül. Bristol-

iban 1769 máj. 4., megh. Londonban 1830 jan. 7.

Arcképek rajzolásával kezdte meg pályáját, az-

után a londoni mv. akadémián tanult és a tör-

ti'meti festéssel is megpróbálkozott, sikerei azon-

ban a képmásfestés terén voltak. 1792-ben ang(d

udvari fest, 1794. a múv. akadémia tagja, 1820.

annak elnöke lett. L. a XIX. sz. els negyedének
legünnepeltebb képmásfestje, ki e mfifaj angol

iiagyományait követve, igen elkelen, tetszetsen,
gyakran felületesen, de nem egyszer kiváló fes-

ti íinoin-^gal örökítette meg angol és külföldi

uralkodócsaiádok tagjait és sok elkelséget.
Jellemz müvei vannak a londoni National

(íallery-ben, a windsori képtárban, angol magán-
gyjteményekben. A budapesti Szépmvészeti
Múzeumban egy szép ni képmása látható. V. ö.

iri7/íV<»i;;, Life and correspondence of Sir Th.

L. (London 1831); Lord Gower, Romney and L.

(u. o. 1892).

Lawrence-féle ht, l. Htkészülékek.
l.awNonia L. (növ), a Lythraceae (Füzény-

félek) család génusza ; egyetlen faja a L. inertim
L., lombhullató, néha töviso.s cserje, levele ke-

resztben átellenes; sárgásfehér v. tégla^^zín veres

virágai nagy bugákat alkotnak. Észnk-Au.sztráliá-

tr»l a Szunda-szigeteken é.s Dél-Ázsián át Kelet-

.A.frikáig és Madagaszkárig van elterjedve, de

jüint termí«ztett növény Ázsia Ny.-i részén Dél-

Kinában, a Szunda-szigctoktól K.-re es szigete-

ken, Észak-Afrikában (Marokkóig és Szenegam-
biáig), st Nyugat-Indiában ia. Nevezefe'S keleti

festnövény, melybl a henna v. hinna (arab szó)

uevú festszert készítik. A leveleknek mésztejjel

való szétdörzsöléséból állítják el. A nk a kéz- és

lábujjak körmét festik vele barnasárgára v. na-

rancsszín sárgára, itt-ott a haj, szakáll és a br
festésére is szolgál. Az állati brt vörösessárgára

festi. Lyonban a 83lymet festik vele. Indiában

mejtóíi-nek hívják. Virága jóillatú, a bu.ldhi.-tták

vallásos szertartásaikhoz h.isználják. Gyökere
(valódi alkanna v. alhonnagyökér) ofrtcinális volt,

összehúzó hatású, Kelet-Indiában még haszuála-

tos. E növény termesztésébl az egyiptomi pasák-
nak jelentékeny jövedelmük van.

I^awyer (ang., eútsd: lu^jer) a. m. jogi tanácsadó,

ügyvéd.
Lax, Josef, osztrák szobrász, szül. Bécsben

1851 máj. 19., megh. 1909 mivcc. 13. Baaer és

Kundmann tanítványa. Legismertebb mvei a ló-

fékezök 2 csoportja a bécsi parlamentépület fel-

járóján. Sok szobrot készített a bécsi Burgszinház,

egyetem és városháza számára.
Lax&l (lat.) a. m. kitágít, enyhít, meghajt;

laxitás, tágas.ság, ernyedtség.

L.a.'cantia (íaxativa, lat.), 1. Hasliajtó szerek.

Laxenbtirg (Lcu:hsenhurg^ azeltt Lachsen-

dórt), község Baden alsó-ausztriai kerületi kapi-

tányságban, 11 km.-nyire Bécstl a Schwochat
és vasút mellett, 1303 lakossal. Ismeretes mint
a királyi család nyaralóhelye, ahol különösen

Mária Terézia, II. József és Ferenc is igen gyak-
ran laktak. A régi kastély 1377., az új 1600-ban
épült. A kastély templomában egy oltárkép lát-

ható van üycktl, a könyvtári szobában 6 fest-

mény Canalettótól, a billiárdszobában Meleager
szobra Beyertl. A park400 ha.-nyi és 17 szigetbl
áll ; egyike a legszebb angol parkoknak Európáb:in :

benne láthatók 11. Ferenc márvány mellszobra

Marchesitl, az 1801. épített, víztl körülfogott

Framenshnrg, amelyet állítólag egy tiroli lovag-

vár mintájára építettek; az érdekes közép- és

újkori emlékokot innen a bécsi császári gyjte-
ményekbe vitték ; a .Mariannen-sziget szép római
mozaikkal. L.-ban kötötték meg 1682 jul. 15. I.

Lipót szövetségét több német és idegen fejedelem-

mel XIV. Lajos ellen, 1725. pedig a békeszer-

zdést Spanyolország és Ausztria között. V. ö.

Weller, Die kaiserl. Burgen u. Schlösser in Bild

n. Wort (Wien 1880); CzuUik, Das Lustschloss

L. (u. o. 1895).

Laxizmos, l. Prcbábüizmus.
Lay (yjtsd: —lé), 125 km. hosszú folyó Vendée

franciaországi départ ^mentban, az Atlanti-óceán

Aiguillon öblébe ömlik.

Layard (jjtad.- \ietA\,Austen Heííry, angol archeo-

lógus és államférfiú, szül. Parisban 1817 márc. 5.,

megh. Londonban 1894 júl. 5. ia45-l>en Ninive

rendszeres kiásatásáboz fogott. Ekkor födöztofel

azokat a nagybecsQ memlékeket, melyek most a

British museiun termeit díszítik és Assurbanipal

cseréptáblákra Irt könyvtárát is kiásta. Kutatásai-

nak történetét és eredményét a Niniveh and its

remainsc. díszmunkában tette közzé (London 1848,

2 köt., 100 képmelléklettel). 18 19. Konstantiná-

polyba nevezték ki követségi titkárrá és ekkor
folytatta az ásatásokat, nemcsak Ninive, hanem
Babilon romjain is. Idközben kiadta második ex-

pedíciójának t4)rténetét : Discoveriee in the ruins

of Niniveh and Babylon (Ijondon 1853). 1854- töl
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kezdve a parlament taffjn volt, 1861. külügyi

helyettes államtitkár, 1868. közmunkaügyi mi-

niszter, 1877. konstantinápolyi nagykövet és ö

kötötte meg a portával azt a szerzdést, melynek
alapján Anglia Ciprus bii'tokába jutott. Utolsó

munkája : Early adventures in Persia. Susiana

and Babylonia (2 köt., 1887, új kiad, 1894). V. ö.

Autobiography and letters (London 1903, 2 köt.).

I^ay days (ang., ejtsd : lé desz), az az idtar-

tam, mely alatt a kiköt<5ben idz teng. keresk.

hajók rakodási mveletei sztrájk v. más elemi

akadály következtében szünetelnek.

Laynez (Lainez) Jakab (Diego), Jézus társa-

ságának 2. fnöke, szül. Almazanban (Castilia)

1512., megh. Rómában 1565 jan. 19. 21 éves ko-

rában 1533. Loyolai szt. Ignáchoz csatlakozott.

Egyike ama 7 féríinak, akikkel Loyolai szt. Ignác

Jézus társasága rendét alapította. 1558-ban a rend

általános fnöke lett. A IV. Pál pápa által neki

kinált bíbornoki kalapot nem fogadta el. Müvét
JMsputationes Tridentinae c. kiadta Grisar 1886.

Életrajzát megírta Boero (1880).

Laysan, kis laguna-sziget volt (4 km^) a Nagy-
(iceánban Havai közelében, nagy guanotelepei

voltak. 1907-ben egy Honoluluból kiküldött hajó

12 napig eredménytelenül kereste, valószínleg
földrengés következtében eltimt.

Láz (lat. felyris, gör.jpyrjüí/reíos^, tünetcsoport,

mely fleg a test hmérsékletének emelkedett vol-

' tában, az anyagcsere megváltozásában, lélegzési

és szlvmüködésí, valamint idegrendszeri változá-

sokban nyilvánul meg. Az ép állati szervezet h-
mérséklete bizonyos határok közt állandó. Ember-
nél ez a határ a hónaljárokban mérve 36"5'*—37°.

Nagyobb munka végzésénél már az egészséges

ombemél is mutatkozhat pár tízedfoknyi emelke-

dés a normális határon felül.

Az állati test hmérséklete két komponenstl
függ : ez pedig 1. a htermelés ; 2. a hkiadás.
Hogy e két tényez meglehetsen komplikált vi-

szonyai dacára az állati hmérséklet ily kevéssé

változó, annak az az oka, hogy az egész hház-
tartás magasabb (ideg-) kö7,pont befolyása alatt

áll, mely normálisan állandó hfokra lévén be-

állítva, a szükséghez képest a htermelést v. h-
kiadást veszi igénybe, hogy az állandó hmérsék-
letet megtarthassa. E központ biztosan megálla-

pítva nincs, de az bizonyos, hogy állatoknál az

agyvel egy bizonyos pontjának izgatás.-i a h-
mérséklet emelkedésével jár (Aronsohn és Dacha
kísérletei nyulakon). Blnnek az idegközpontnak
hatása alatt pl. a nonnális emberi szervezet h-
mérséklete meglehetsen állandó és az esti h-
mérséklet rendesen csak pár tizedfokkal maga-
sabb a reggelinél.

A szervezet azon megváltozásánál, melyet láz-

nak nevezünk, fleg a hmérséklet változása a

szembeötl. A höcentrum ilyenkor magasabb
fokra lévén beállítva, a test hfoka emelkedik. Ha
ez emelkedés kisfokú, szinte észrevétlen történik,

ha magasabbfokú és fleg, ha gyorsan áll be, a
hkiadás ers redukálása folytán a hkiadás
szervén, a brön elváltozások lépnek fel ; az erek
összehúzódnak, a beteg fázik, viszont a hprodu-
káló szervekbon, az izmokban, fokozott összehúzó-

dások keletkeznek (a beteg borzong, reszket), néh

a br sima izmai is látszólag összehúzódnak, mi-
által a szrtüszök kissé kiemelkednek (a beteg
libabrös lesz) és így a fokozott htennelés és csök-

kent hkiadás összhatásakép létrejön az a ma-
gasabb hmérséklet, melyi-e a höközpont kórosan
be van állítva. A közelebbi vizsgálatok, melyeket
annak felderítésére végeztek, hogy a láznál a h-
tennelés és hkiadás hogyan változnak, azt mu-
tatták, hogy a láz összes szakaiban a htennelés
kétségtelenül fokozott, míg fellépésének idején

inkább a hkiadás csökken, de mihelyt a höemel-
kedés a höközpont által beállított magasságot el-

érte, a hkiadás is fokozódik ; a brerek kitágul-

nak, a párolgás a brön fokozott és izzadás áll

be. A létrejött magasabb hmérséklet a kór-oknak
megfelelen rövidebb-hosszabb ideig eltart, aztán
vagy hirtelen brizzadás közepette esik a normá-
lisra (krizis), vagy fokozatosan napok alatt száll

le (lizis). Néha, különösen tartósabb magas láz-

zal járó betegségeknél, a hmérséklet hirtelen le-

esik nem egészen a normálisra, azután ismét be-

áll a lázas állapot és csak késbb válik véglegesen
láztalanná a beteg (pszeii/lokrizis).

A lázas állapotot szakkifejezéssel febriUsnek
mondják. A hemelkedés nagysága szerint a
.38 C-ig emelked lázat siihfebrilisnek nevezik,

39 C-ig mérsékelt lázról, ezenfelül egész 40'5

C-ig tetemes lázról beszélnek. Kivételesen
41-5 C-on túl emelked hmérsékletet is észlel-

tek (hiperpiretikus láz).

A lázas állapotban megváltozott az anyagcsere
is. Kétségtelenül áll ez a fehérjékre nézve. Ki
van mutatva, hogy a fehérjebontás fokozódott.

Valószín, hogy a fehérjefeldolgozás mikéntje is

megváltozik s több magasabbrend bomláster-

mék keletkezik, mint különben. A zsírok és szén-

hidi-átok anyagcseréjének változásáról közeleb-

bit nem igen tudunk.

A szívmködés változásában legszembeötlbb
az érverés szaporodása. A szaporodás általában

lépést tart a hmérséklet emelkedésével, de kivéte-
lek is vannak. Igy általában a vörhenynél az ér-

verés szaporább, az agyhártyagjniladásnál rit-

kább, mint amennyi a hmérsékletnek megfelel.

Rendesen 39<'-os hmérséklet 100, 40'*-os 120 per-

cenkénti érverésnek felel meg.
A lélegzések száma a lázban hasonlóan foko-

zódott.

Az idegrendszer részérl mérsékelt(>hb lázak-

nál fleg közérzeti zavarok, bágyadtság, néha
fejfájás jelentkezik. Erösebb lázaknál esetleg sú-

lyosabb zavarok; az öntudatnak elhomályoso-

dása, néha nyugtalanság vagy ersebb izgalmi

jelenségek : félrebeszélós, néha kifejezett deliriu-

mok jelentkeznek. E súlyosabb jelenségek ugyan
rendesen csak magas láznál mubitkoznak. de
arni hajlamos egyéneknél, valamint alkoholisták-

nál már esetleg alacsonyabb hemelkedés is ki-

válthat deliriumos rohamot.
Az egyéb változások közül megemlítjük még,

hogy a táplálóosatoniában az emésztési mirig>'ek

míiködé.se általában csökkent, a nyálelválasztás

kisebb, minek ennlménye a nyelv kiszáradása és

lepixlék megjelenése. Az étvág>', emésztés csök-

kent, amihez hozzávéve az anyagcserének két-

ségtelenül fokozottabb voltát, könnyen érthetvé
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válik, hogy ktllünüBon husázabb lázas betegség

után a szervezt olonitlenedik, lefogy.

Mint láthrtto t"h;it. a Iiiz a megváltozott inflkö-

a«(eBm*!
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laHHi•MBHai
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láz aliú; U...Í...ÍWIU a hméi^kletemc'ikedést értik,

onnan van. mert külsó vizsgálatnál ez a leg-

Bzem^"<>t)<')l>li ('-í eiHir-k ('•;/) cl <'«
' a leyotrvszprhh.

A hosszasabban észlelt hmérsékleteket gra-

fikailag szokták ábrázolni az n. n. láztáblákon,

melyeken a vízszintes vonal a hfokot, a függ-
leges a napokat, napszakokat jelzi. Az ilyen

iránya vizsgálatok azt mutatták, hogy a beraj-

zolt hfokok os.szeköté8ével néha szabályos for-

mákat kapánk, melyek bizonyos betegségekre
többé-kevésbbé jellegzetesek. így a ttid^ruladás-
nál a hmérséklet hirtelen — pár óra alatt —
rázó hideggel kb. 40«-ig emelkedik. E magasság-
ban pár napig megmarad és a 7-ik vagy 9-ik na-
pon hirtelen krízissel a normálisra esik (1. az 1.

nhrát).

Tífusznál pl. a láz lépcszetesen pár nap alatt

emelkedik fel 39—40°-ra. E magasságban 2-3
héten át megmarad és a 4—5-ik héten ismét lép-

cszetesen leesik (I. a 2. ábrát).

Maláriánál a fertzés különbözsége szerint

mindennap, vagy minden másod- vagj^ harmad-
nap van lázroham. Ilyenkor a hmérséklet megint
hirtelen magasra emelkedik (rendesen rázó hideg-

gel) és pár órai állandó magas láz után megint
hirtelen leesik (rendesen b izzadással) és a beteg

a következ rohamig, mely pontosan szinte óra
szerint meL'határozott idben következik be.
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A hméres ú. n. maximum-hméróvel (amely-
j

aránylag teljesen jól érzi magát (1. ;; >. ,...,út).

nek jelzó higanya a vele közölt legmagasabb hö- V^re vannak betegségek, melyeknél pár napos
mérsékletnél megálH tilrtctiik T.'kintvi' hnay a' lázas állapit ntán néhány nanos Iá/ment > inter-
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br álland<')an az
alacsonyabb h-
mérséklet kÖZ' :

gel érintkezv.

nem mutatja
teet igazi hó;

kát, a hmért
V. valamely test-

üregbe helyezzük
bele (száj, gyer-

mekeknél végbél),

V. pedig a hónalj-

árokba tesszük és

a kart jól a törzs-

höz szoríttatva.

5—lOpcrcig benn-

hagyjuk, miáltal

a hónaljárok bels
zfiga az alacsonyabb hfokú közeggel nem érint-

kezvén, mintegy bels üregévé válik a testnek

és lassankint felveszi a^ teet belsejének hmér-
sékletét.

gagajjaai laaaaaaaaaaaiaaBa* aaaiiaaaaB
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vallum következik. Pl. visszatér láz (febris re-

currens : 1. a 4. ábrát)
Ha a szervezet állandóan lázas és a hmérséklet

napi ingadozása nem több l*-nál, állandó lázról
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<febris continua), ha l«-nál nagyobb, de a mini-

muma sem éri el a normális hfokot : alábbhagyó

lázról (febris remittans) ós végre ha az ingadozás

nagy ós a hmórsólílet minimuma már normális

höfoknalí felel meg: félbenhagyó lázról (febris

intormittens) beszélünk.

Ami a szervezetet ennyire befolyásolja, a h-
központ baáilitását megváltoztatja : szóval a láz

oka rendesen valamely gyuladás, jobban mondva
az ezeknél fellép baktériumok, illetve ezeknek
mérgei, az ú. n. toxinok. Néha a fedett vérzések

felszívódásánál is keletkezik láz, aminek oka az,

hogy a vér felszívódás közben szétesik s ilyen-

kor a szervezetre nézve idegen anyagok — mér-
gek — jutnak a vérkeringésbe.

A láz tehát reakció, a szervezet védekezése a
belejutott mérgekkel szemben és mint ilyen hasz-

nos is. Hogy mégis küzdünk és küzdeni kell ellene,

nnnak az az oka, hogy egyrészt néha igen súlyos

mellékhatásokkal jelentkezik (pl. idegreudszer-

boli hatások, delírium), vagy hosszantartó és így
az anyagcserére és ezáltal a szervezetre is oly

káros hatást fejt ki, melyet a beteg érdekében
meg kell szüntetnünk.

A láz befolyásolása fizikai és kémiai úton le-

lietséges. Fizikailag a helvonás fürdkkel, ill.

vizes pakkolással történik. A fürdt vagy mind-
járt hidegen kezdjük 18—200 C, vagy melegebb
fürdót lassan lehtünk, mindkét esetben addig

hagyva benn a beteget, amíg az fázni kezd. Ez
eljárás, tekintve, hogy néha sokszor kell meg-
ismételni és orvos jelenléte nélkül könnyen bajt

okozhat, nem igen hódított tért.

Sokkal egyszerbb a láz kémiai befolyásolása

belsleg adott szerekkel, melyekkel néha a beteg-

ség kórokozójára is direkt hatunk (kinin a malá-
riánál, szalicilsav sói a sokízületi csúznál), máskor
csak a hközpontot állítjuk be mélyebbre, minél-

fogva a láz és kísér tünetei csökkennek, illetve

megsznnek. Ilyen szerek az említetteken kívül a
szalici Isav egyéb leszármazottjai, az antipirin, ace-

tanilid, acotfenetidin stb. L. Lázcsökkent szerek.

Állatokban a láz hasonló alapon ós móílon
sz'.'kott fejldni s ugyanaz a jelentsége is,

miut az emberbon. Ugyanazt mondhatni a láz

nyilvánulásáról és különböz alakjairól. Lónye-
^res különbség van azonbfin a láz fokát illeten,

minthogy az állatok rendes testhmérséklete
általában magasabb, mint az emberé, és az
€gyo8 állatfajok szerint is nagyon változó. Neve-
zetesen felntt lóban 37*5o—SS'O" C, szarvas-

marhában ST-ö"— 39-50, juhban 38-5o-40o. kecs-

kében 38-50—iO-50, sertésben 38-0 -40-00, kutyá-

bm 37 50—3900, macskában 38-0-39 50, házi

nyúlban 38-5—39-50, házi madarakban 39'O—
43-00. Ezek szerint az állatok lázas hmérséklete
magasabb fokoknál kezddik, mint az emberben,
azonkívül az alacsony, a közepes, a magas és

a túlmagas láznak is magasabb hmérsékletek
felelnek meg, a madaraiara vonatkozóan pedig
éppen nem lehet szó a láz különböz fokairól,

tekintve azt, hogy a molegvéi- állatok testük-

nek legalább 45o C.-ra való felmelegedése után
hamarosan elpusztulnak, ennélfogva a madarak
lázas hömórsékloto nem emelkodhetik annyi fok-

kal, mint az emlsök hmérséklete.

Láz, kisk. Ti'encsén várm. puhói j.-ban, (i9io)

2132 tót lak., postahivatal, u. t. Puhó.
Láz, török dialektust beszél mohammedán nép-

faj, mely a Fekete- tenger partvidékein, Számszim
és Trapezunt körül lakik. E területet Láziaztán-

nak (1. 0.), azaz Láz-országnak is nevezik. Faj

szerint kartvéliek, tehát s gruszinok, niingrélek

stb. rokonai. Számuk 100,000 fnél alig nagyobb,

de harcias faj lévén, a 8zom<zédságnái rettegett

hírük van. Hírs kardcsiszárok, ötvösök, mind-
amellett cikkeikkel nem kereskednek, ezt az ör-

ményeknek hagyják, a pásztorkodásra, amelyet
megvetnek, kurdokat fogadnak. Nyelvük és köl-

tészetük ismertetését v. ö. Kunos, Kisázsiai török

nyelvjárások (1893).

Lazac, 1. Lazac-félék és Pisztráng.

Lazac-félék (Sídmonidae, áuat), a Nyílthólyagú

csontoshalak (Physostomi) egyik családja, Tes
tük megnyúlt, félig hengeres, többnyire kis pik-

kelyekkel fedett. Fejük pikkelytelen ; bajusz-

száluk ninc83n. Fogazatuk igen különböz, ezért

a fajok megkülönböztetésénél jól felhasználható.

Hátúszójiik mögött kis hájúszójuk van, mirl
könnyen felismerhetk. Hátsó páros úszójuk a
hastájon van. Úszóhólyagjuk vo/eték útjiín össze-

függésben áll a külvilággal. Gyomruk végén vak-

bélszer függelékeik vannak. Mindnyájai hús-

evk. Egyesek veszedelmes ragadozók. Édesvi-

zekben és tengerekben egyaránt élnek. Némely
fajaik idszakosan változtatják tartózkodási he-

lyüket. Édesvizekben ívnak. Az édesvízi L. tiszta,

hvös, oxigénben gazdag vizeket szeretnek. Hú-
suk ízletes. Könnyen tenyészthetk, ezért jelen-

tségük nagy. Mintegy 15 nembe osztott 160 fajuk
ismeretes. Legnagyobb részük az északi föld-

gömb lakója. Legtöbb fajuk él a Jeges-tengerben

;

a Csendes-óceán ész;iki felében is sok a lazac-

féleség, ellenben az Északi- és Keleti-tengerben,

továbbá az Atlanti-ocoán északi felében aránylag

kevés faj honos. Ismertebb idetartozó nemek és

fajok : 1. nem : Lazacok (Salmo). Idesoroljuk a

pisztráng és galóca alnemeket. L. Pissiráng és

Galóca. 2. nem : Bzös lazacok (Osmerus). Leg-
ismertebb faj a stint vagy eperlánlazac (0. eper-

lanus L.). 3. nem : Scdlangos lazacok (Mallótus).

Ide tartozik a kapelan (M. riUosus Mull). 4. nem

:

Marénak (Goreganus). Ismertebb fajok : közönsé-

ges maréna (C. marasna Bloch.), kilch (C. hie-

malis Jur.), njelraa (G. leucichthys Güldesnt.) stb.

5. nem: Pérhalak (ThymaUicsj.li. Pénzes pér.

Lazachalászat, 1. Rajnai lazachalászat.

Lazacpisztráng (Trutta salar L., áuat), lásd

PUziráng.
Lázadás. A magyar btkv szerint csoportosu-

lás, amelynek célja: 1. az országgylést, vala-

mely bizottságát vagy a magyar kormányt hi-

vatiisának szabad gyakorlatibban akadályozni ; v.

2. a polgároknak valamelyik oszbUyát, nemzeti-

ségét V. hitfclokezetét fegyveresen megtámadni.
A rendes büntetés a különböz esetek szerint hosz-

szabb-rövidebb államfogliáz, de ha a lázadó cso-

port rablást, gjnijtogatást, pusztítílst, v. egyes

személyek ellen eröszakot követett el, a cselek-

mény elveszti politikai jellegét s fegyházbüntetés

alá esik. A L. elkövetésére létrejött szövetség is

és pedig aszerint, amint a szövot'iezökmár valami
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c'lökéaiQIeti oeelekméoyt to elkövettek vagy nem,
nai^'obb-UeebbbUntetée alá esik. É|qna úgy a L.

clkövetóeóre irányzott, babár eredménytelen fel-

íiivásis. A bUntetée alól menekülnek mindazok,

akik hatósági felhivásra a L. színhelyét elbagy-

j;ik, 8 abban több«> részt nem vesznek. A büntet-

l<>nség a L.-on kivül eaetieg elkövetett más bQn-

(selekménjTe nem teljed kL Szövetség eseté-

l>en büntetlen marad az, aki a szövetkezésnek

hat(V)á?i felfiHlezéee eltt, s elbb, mintsem a
•áen felül a szövetkezettek valamit me-
volna, a szövetségtl eláll, s errl

nemcsaK társait értceiti, hanem ket a merénylet

abtanhagyására bimi törekszik, vagy a szövet-

séget a hatóságnak feljelenti. A L.-nak az elb-
l'iektl különböz s jóval enyhébb ©sete csapatok-

nak a magyar állam területén engedély nélküli

gyjtése, felf^yverzéee, hadi szerekkel ellátása,

v. ily csapatban tisztség elvállalása. Az enyhébb
esetnek feltétele, hogy a cselekménj-t nem felség-

t)<!)rtés, hútienség v. L. céljából követték el. A L.

mellékbüntetése mindig a hivatalvesztés és súlyo-

sabb esetekben a politikai jogok felfü^esztése is.

Lázadókkal nem alkuszom, eredetileg néme-
tül : Mit Rebellen unterhandle ich nicht. Win-
disoh-Gratz Alfréd herceg mondta,a szabadságharc
liagyuiuánya szerint, a bicskei táborba küldött

magyar országgylési küldöttségnek. Ez a hagyo-
mány azonban igy nem hiteles. A szálló igévé
\ ált szavakat Windisch-Grátz nem a küldötteég-

nek, hanem jmnnk a két tisztnek mondta, akik
1848 okt. Kossuth levelét vitték hozzá.

Lázalja (azeltt: Dubkova), kisk. Trencsén
vm. puhói j.-ban, (t9io) -407 tót lak., u. p. Láz.

Lazány (azeltt : Lazán), kis. Turócz várm.
stubnyafürdöi j.-ban, (1910) 2Í9Í2 tót lak., a. p. Znió-

váralja.

Lázár, 1. széni, Mártha és Mária fivére. Jézus
hizalxnító barátja, akit Jézus halottaiból, mint ne-

L'yednaiM- h.ilottat, feltámasztott Bethániában.
A hu !)ek eltt hat nappal Jézus L.-nál

volt, ;i kan kimentek Bethániába azért is,

iiog>' Jézust hallhassák, azért is, hogy L.-t lá^
hassák. L.-nak marseille-i püspöksége egyszer
legenda. Lazants aix-i püspökkel való összecse-

rélcséból származott. Emléknapja dec. 17.

2. L., a beteg koldus Jézus példabeszéniében

(Luk. 16, 19.). Jóllehet nem történeti személy,

inéiíis mint a bélpoklosok védszentjét tisztelték

;

innen a lazatd név a bélpoklosok és egyéb be-

tt'írek házai számára.
Lázár. Szerbia fejedelme (1367—89). Minta

N'emanjida cári család nöági utódja, üros utolsó

cár halála után L. került a trónra, de már nem
i-ári címmel, hanem csak mint deszpota, azaz fe-

jedelem. Kezdetben a törökökkel szövetkezett,

iüleg azért, hogy a macsói bánságot Magyar-
országtól viaszanyerje. 1389-ben a boszniai ki-

rállyal együtt szembeszállt I. Marad szultán had-
-oreirével, de ettl 1389. a véres rigómezei ütkö-
;etl)en megveretett és életét is vesztette. L. volt

a szerbek utolsó önáUó fejedelme. Emléke még
ma is él a délszláv költészetben L. cár név alatt

és holttestét, mely a ravanicai kolostorban. Sze-

rem vmegyében nyugszik, nemzeti szent gyanánt
tisztelik.

Uaki<$aiád (szárkegyi, gróf), Erdély legne-

v«»te8ebb családalnak^ylke. int ív últv békében,

mint háborúban kiváló szerep* Elne-
vét si birtokáról, a gyergyóez' rliegyrl

vette. Legrégibb tagjairól nincsenek hiteles ada-

taink. El»5 történelmileg kimutatható se Nagy-
Lázár Bálint, ki a XV. sz. els felében élt.

A családmik kihalt gyalakútl ága 1729. nyert

báróságot és 1750. grófi rangot. A szárhegyi

ág 1702. nyert grófságot. — L. Ferenc (11.),

1515. vagy 1516. Kászonszéknek királybirája.

1526-ban János király híve, kitl többször dús
adományokban részesült. 1528 után 1. Ferdinánd-

hoz pártol, amiért 1529. a Jánospárti Báthorj-

István vajda elfogja és birtokait elkoboztatja.

1536-ban .MajIáth
' István a fondorkodó embert

Szász-Régenben lefejezteti. — János idsebb fia,

L. Imre (II.), ki 1571 körül marosszéki király-

bíró volt és egj'ébként is élénken résztvett Er-

dély politikai életében, megh. 1579., a (jelenleg

már kihalt) gycdaküti ágnak lett alapitója, test-

vére István (II.) pedig, ki János testvérével ré-

szese volt az 1562-iki székely lázadásnak, megh.
1583., a most is viruló szárhegyi ágnak az ala-

pítója.

A szárhegyi ágból kiváltak : L. István (IV.),

tevékeny hive volt Báthory Gábor erdélyi feje-

delemnek (1608—1613), kinek oláh hadjárataiban

is résztvett. 1615-ben csikszéki kíiálybiró, 1624
körül Bethlen Gábor udvamoka (aulae familiá-

ris). Brandenburgi Katalin rövid uralma alatt

(16.30) fejedelmi biztosként szerepelt. I. Rákóczi

Györgj' kerülvén a trónra, L. újból többször m-
ködött hadi téren. A fejedelemnek 1644-ikí ma-
gyarországi hábonija alatt a gömörvmogyei Put-

nokban szélütés áldozata lett (1644 máj. 9.). Nagy-
ban buzgólkodott a katolikus vallás és a jezsuiták

érdekében. — L. István, szül. 1626. II. Rákóczi
György alatt 1660. csíkszéki fókirálybiró. Utóbb
Barcsay Ákos fejedelem ellen szerencsétlen ki-

menetel forradalmat szít, majd pedig Kemény
Jánost támogatja a trón elnyerésében. Késbb
azzal vádolták, hogy Béldí Pállal szövetkezve

Apafi Mihály élete és trónja ellen tör. Ezért 1678.

Fogaras várába zárták, hol megh. 1679 ápr. 24.

— L. József (II.), cs. kir. kamarás, szül. 1782.,

megh. 1865. Katonai szolgálattá lépvén, az 1805—
1809-ikí háborúkban vitézkedett, de már 1812. el-

hagyta a katonaságot. Az 18S4-iki erdélyi ország-

gylésen ellenzéki szellemben mködött. Részt-

vett az 1848—49-iki szabadságharcban. Gedeon
császári tábornok hatalmába kerülvén, Nagy-
szebenben jó ideig el volt zár\&. Élete végénm^-
gazdasá^al foglalkozott. — L. Árpád gróf {szili.

1860). Besztercze-Naszód vm. volt fispánja, 1912.

közigazgatási biró lett. V. ö. A gróf L.-család. Irts

csal^lja számára gróf Lázár Miklós, össaeki^

csolva gróf Kemény Józsefnek a nevezett csalid-

ról ké^ratfoan hátramaradt munkájával és szá-

mos jegyaetével (Kolozsvár 1858): Nagy Iván,

Magyarország családai (VU. 49-71. old.); K-
vári h., l&cáély nevezetes családai ; Magyar nem-
zetségi nebkönyv, I. köt Fúri családok. —Ne-
vezetesebb tagjai még a családnak

:

1. L. György(szárhegyi) gróf, honvédtábornok,

szül. 1807., megh. 1861 ápr. 24. Szászerkeden.
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1819-beu a hadseregbe lépett és századosi rangra
emelkedett. 1848-ban a honvédségnél csakhamar
tábornok lett, de lemondván rangjáról, 1849 jan.

önként jelentkezett az osztrák sereg fvezérénél,

Windisch-Gratz hercegnél. A haditörvényszék

kötél általi halálra Ítélte, de a fvezér megkegyel-

mezett neki 10 évi fogságra. Kufstein várába
vitték, de onnan már 1850 aug. kiszabadult. Halá-

láig a közélettl visszavonulva mezgazdasággal
foglalkozott.

2. L. István (szárhegyi) gróf, politikus, szül.

Bánffyhunyadon 1864 jan. 15. Jogi tanulmányai-

nak végeztével 1887. Kolozsvárt fispáni titkár,

majd tb. szolgabíró és árvaszéki ülnök lett. 1893-

ban Besztercze-Naszód, 1895. Kolozs vmegye al-

i.spánjává választották, 1900. Brassó vármegye
fispánja lett s 1903. ugyanezen állásban Maros-
torda vármegyébe helyeztetett át. 1906-ban a
koalíciós kormány fölmentette állásától, 1910. a

nemzeti munkapárt programmja alapján a bánffy-

hunyadi kerület orsz. képviseljévé választotta.

1913-ban Beöthy Pál képviselházi elnök mellé

els alelnökké választották, de 1914. a képvisel-
ház második ülésszaka végén tisztérl lemondott.

3. L. János (gyalakúti) gróf, író, szül. Se-

ge8vártl703., megh. 1772. Nagyenyeden ós amar-
burgi egyetemen tanult. Visszatérvén 1738. elfog-

ták, mint Rákóczi József párthívét, de csakhamar
szabadon bocsátották. Késbb fvadászmester lett.

Mint író különösen latin verseivel tnt fel, melye-
kért kortársai erdélyi Janus Pannoniusnak és

kora Virgiliusának nevezték el. Legnagyobb
müve Florínáa (Szeben 1766, Pest 1791) verses

krónika, telve ismeretterjeszt részletekkel. Más
müvei : Opera poetica varii argumenti (Kolozsvár

1765) ; Musae Transilvanico-Siculae (Szeben 1763)

;

Okos teremtett állat (Kolozsvár 1745) ; Triparti-

tum latin versekben (Szeben 1744).

4. L. Jen (szárhegyi) gróf, volt országgy-
lési képvisel, szül. 1845 okt. 12., megh. Medgyes-
falván 1900 dec. 10. Tanulmányait befejezve, med-
gyesfalvai birtokára vonult vissza. Itteni kasté-

lyában a mfaragásra rendezett be mhelyt,
továbbá szövészeti iskolát alapított s a régi házi-

ipart akarta meghonosítani. Igen szép gyjte-
ményt szerzett himzési mintákból és koi-sókból.

Az 1885-iki kiállításon külön szobát rendezett be
saját faragásai számára.

5. L. Kálmán {szárhegyi) gróf,omitológu8, szül.

Benczonczen (Hunyad vin.) 1827 máj. 27., megh.
Erzsébetvárosban 1874 febr. 27. Gimnáziumi tanul-

mányait Nagyenyeden végezte, ahonnan Kolozs-
várra ment jogot hallgatni. 1848-ban elbb nem-
zetr, majd honvéd lett s mint ilyen rnagyi ran-

gig emelkedett, majd török földre bujdosott, ahon-
nan visszatérve, két ízben is fogoly volt. Több
kisebb 8 néhány nagyobb állattani, fleg madár-
tani munkát írt. 1865-ben megjelent a Jjég urai,
1873-ban : Hasznos és kártékony álUüainkrl.
Szerkesztette egy ideig a Vadász- és Versenylapot.
A M. Tud. Akadémia tagjai sorába választotta.

V. ö. Xántus J., Gróf Lázár Kálmán életrajza.

6. L. Miklós (szárhegyi) gróf, királyi fkor-
mányszéki fogaimazój szül. Szebenl)en 1819.,
megh. Kolozsvárt 1889. Különösen a családtörté-
nettl foglalkozott, ily tárgyú mvel: A gróf

Lázár-család (Kolozsvár 1858) ; Székely ispánok
és alispánok a mohácsi vészig (Budapest 1881)

:

Erdély fispánjai 1540—1711. (u. o. 1889).

Lázár^ 1. Béla, magyar mvészeti író, szül.

Nagy-Váradon 1869 febr. 8. Eleinte Budapesten
a tonári pályán munkálkodott, de már korán
esztétikai tanulmányokat végzett Münchenben,
Parisban s hazatérve, elbb szépirodalommal
foglalkozott, mely munkásságának tennékei; El-
beszélések (1894) ; Myria (regény, 1896) ; Újabb
elbeszélések (1899) c. kötetei. Irodalomkritikai

tanulmányai A tegnap, a ma és a holnap címen
jelentek meg 1896—1900. De sokkal nagyobb
az a munkássága, amelyet a mvészeti iroda-

lom terén végzett. Föérdeme, hogy a külföl-

dön felkutatta Paál László festményeit, azokból

két kiállítást rendezett Budapesten s megírta
életrajzát (magyarul Taál László címen, 1903,

franciául Ladislas de Paál címen). Idevágó fbb
müvei a Mvészetben megjelent tanulmányain
kívül : Szinyei Merse Pál (1913) ; Tizenhárom
magyar fest (1913). A külföld számára írt müvei

:

Conrbet et son influence á l'Étranger (Paris);

Gauguin (u. o.) ; Paul Merse von Szinyei (Ijeip-

zig) ; Die beiden Wurzeln der Kruziflxdarstellung

(Strassburg) ; Die Maler des Impressionismii&

(Leipzig) stb.

2. L. György, az oláh nemzeti iskoláztatás kez-

deményezje, szül. Erdélyben 1779., megh. u. o.

1822. A szász Bruckenthal báró pártfogása alatt

tanulmányait Kolozsvárt végezte. Bécsben a böl-

csészet, jog és teológia doktorává avatták. Mint
szebeni teológiai tanár a temesvári püspöki szé-

kért pályázott, de elbukott. Ekkor keserséggel
telve átment Oláhországba s Bukarestben meg-
alapította a Szent Száva nev iskolát 1816. Isko-

lájából került ki sok elsrangú kitnsége az
oláhságnak. Itt a görögök részérl aimyi üldözés-

nek volt kitéve, hogy 1821. akaratereje megtört &
visszatért Erdélybe. Munkája, a Conducatorul
tinerimei (Az ifjúság kalauza) Budán jelent meg,
8 az oláhországi társadalmi és politikai viszonyo-

kat illetleg igen becses.

3. L. György, szül. Szegeden 1851 ápr. 17.,

megh. u. o. 1915 jan. 30. 1897-ben Szeged vá-
ros els kerületének országgylési képviseljévé,

1904. Szeged polgármesterévé választották. Te-

vékeny munkásságot fejtett ki Szeged városának
újjáfejlesztése körül. Számos cikket írt a köz-

gazdaság körébl és Szeged rekonstrukciójának

korszakából. Önálló mvei : A sövényháza—sze-
gedi ármentesít társulat monográfiája {Szeged

1898) ; Azújszeged—vedresházaiánneutesUö tár-

sulat monográfiája (u. o. 1898) ; Visszaemlékezé-
sek a nagy árvíz napjaira (u. o. 1908).

4. L. Gyula, történetíró, szül. 1841 júl. 11.,

megh. Budapesten 1912 ápr. Tanulmányait itthon

és külföldön végezte ; két évet töltött a bécsi és

mimcheni egyetemen, hol Carrieret és Giesebrech-

tet is hallgatta. 1872-ben Szabadkán, majd Temes-
várt s Kolozsvárt volt tanár, 1897. pedig a buda-

pesti polgári iskolai tanítónképz és az állami

tanítóképz intézet tanára lett. 1872—82-ig szer-

kesztette Áldor Imrével a Történelmi könyvtárt,

melyben 25 kötet jelent meg tle. Nagyobb mvei

:

Az ozmán ttralom törtémte Eirópáhan (1872, 2
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köt); Az orosz birodalom története (1891, 4
kot.) ; Angolország története U8í)4, í küt.) ; Szent
K>:sebet magyar kir. hercegn élete (1898). Né-
met nyclvon megjelent: Deutschland u. Európa
luich dt'iu Kriego (München 1871) ; Regieriing u.

< )ppo6ition (Pest 1872).

5. L. Gyuláné, Kasztner Janka, pedagógiai

iró, L. 4. özvegye, szül. Da^sztln (Sopron vm.) 1850
iúii. 8. Tanitóképzöintézeti tanulmányainak el-

- -se után 1874. az ipolysági áll. polgári leány-

^ irt igazgatója, 1875. a gyóri, 1886. a kolozs-

vári tanítónképz intézet igazgatója lett. 1896-
f aii a bii(Iapt>8ti áll. polgári iskolai tanítónképz

I vá nevezték ki. Az intézet az ö igaz-

li*jén kapta új szervezetét s az Erzsébet

ui.skula elnevezést. 1911-bennj'ugalomba vonóit.

1 rt 8zámo.s pedagógiai dolgozatot szaklapokba

;

naálló munkája : Emlékeim (Budapest 1911).

6. L. Jakab (tordai), erdész, szül. Alvinczes

1824 jan. 19., megh. Bécsben 1895 febr. 1. Afüg-
ííotlon magyar minisztérium 1848 nov. SeLmecz-

íjányára küldötte ki, hogy az eladásokat mag>'ar
nyelven tartsa meg. O volt itt az els magyar
nyelv eladó. 1867-ben a selmeczi akadémiának
újkíl való megnyitá.sa ntáu ismét itt lett tanár s

Wagner Károly tanártársával az erdészeti aka-

démia eladásainak megmagyarositását három
évi ciklus alatt befejezte. E minségben Irta az
els, magyar nyelven megjelent erdészeti szak-

könyvet Erdészeti kézikönyv címen (Pest 1871).

1872-ben a fogarasi uradalom élére korült, majd
a ménesbirtok kihasitása után ennek igazgatójává
nevezték ki.

7. L. Pál, gépész-mérnök, szül. Nagybajomban
1856.1886 óta megyetemi tanár. 1905- 1910-ig

a l)á<'8almási kerület országgylési képviselje
Ír R -/tvett több iparvállalat alapításában,

tt az els magyar varrógópgyáréban.
íJUz-ofH udvari tanácsosi címet kapott. A szak-

irodalom terén élénk mködést fejtett ki. I'^óbb

mvei : Geriithe und Maachinen zur Boden- nnd
l'ílanzenkultur (Leipzig 1885) ; Talajmüvelés^z-
'fépekkel (Budapest 1885) ; TaJaj- és növénymuvel
lépek és eszközök (u. o. 1886) ; A hkomobilok
/'.ezelése (u. o., Országos gazdasági egylet, 1887)

;

.1 f'ogatos ekék birálá.si szai)ályzata (u. o. 1887);
BehandlunL' (ItT I.okomobilen (Berlin 1888); A
mezei va-^ i róvár 1888); A gazdasági
szeszgyárt' ' í/i;e(Ko6ntímynyal, Budapest
1891); Az arai'j^^fjek (1885, 1890 és 1892); Az
aratás és betaktintás segédeszközei (u. o. 189.S).

8. L. Vilmos, honvédezredes, az aradi vértanuk
egyike, szül. Nagybecskereken 1815., kivégezték
Aradon 1849 okt. 6. Fiatalon katonai szolgálatba
lépett s elbb a 34-ik gj'alogezredben szolgált

mint tiszthelyettes, késbb mint hadnagy az 1.

huszárezredbén.Kilépvén a katonaság kötelékébl,
r! polgári életbe vonult vissza s zempléni birtokán
-azdálktKlva élt iai8-i?. Ekkor honvéd lett s elbb
mint százados, késbb mint ezredes és 1849 már-
liustól fogva mint a 9. hadosztály 2. dandárának
parancsnoka résztvett az északi megjék védelmi
hadi mveleteiben s késbb a temesvári ütközet-
ben. Aradi fogságában írt emlékirata függeléke
Matolai Etele : Visszaemlékeséeetm honvM éle-

temre cím mvének.

Lazaret (Szt. Lázár, a szegények védszentje
után eluevezve) a. m. kórház. A középkorban a
bélpoklosok menhelye volt; ma fleg a katona-
kórházakat nevezik így.

Lazaret-hajók, 1. Kórházhajók.
Lazarevics, Lázár, szerb novellaíró, szül.

Sabácban 1851 máj. 13., megh. Belgrádban 1891
jan. 9. 188l-l)en kórházi or\'08, k^bb katona-
orvos, 1889. Milán király udvari orvosa lett. Mint
iró a realisztikus szerb irodalom legkiválóbb és
legismertebb képviselje. Novellái le vannak for-

dítva oroszra, csehre, németre, franciára, len-

gyelre 8 részben magyarra is. Valamennyinek
tárgya a szerbiai szerbek életébl van merítve.
Mvei összegyjtve 1886., 1898. s legutóbb 1912.
jelentek meg Belgrádban.

Lázárfalva (azeltt: Gsíklázárfalva), kisk.

Csík vm. kászonalcsíki j.-ban, (loio) 836 magyar
lak., savanyüvizforrással ; u. p. Kozmás, u. t.

Tusnád.
Lázárföld, nagyk. Torontál vmegye nagybecs-

kereki j.-ban, (1910) 1901 német lak. ; vasútállo-

más, posta-, távíró és telefonhivatal.

Lázári, kisk. Szatmár vmegye szatmári j.-ban,

(1910) 1322 magj'ar lak. ; vasútállomás, posta- és
táviróhivatal.

Lazaristák, missziós papok (C. M. = Con-
gregatio Missionis). Kat. papok kongregációja,
melyet Paulai szt. Vince (1. o.) alapított 1624. Pa-
risban a St, Lazare nev bélpoklosházban (innen

nevük is) és VIII. Orbán 1632. megersített. F-
rendeltetésük belinissziók tartása, de kiilmisz-

sziókba is elmennek. Szokásos három egyszer
fogadalmat tesznek, de nem a fnökük kezébe
(azért világi papok kongregációja [congregatio
saecularis]). A kongregáció már alapítója életé-

ben elterjedt Franciaországon kívül Olaszország-
ban, Észak-Afrikában, Írországban, Madagaszkár-
ban stb., a XVII. sz. végén Kínában, Spanyolor-
szágban, Portugáliában s egyebütt. A francia for-

radalom és a kolo8t<jrfelo8zlatás<jk sokat ártot-

tak nekik, úgy hogy fnökük Etienue (1843—74)
korszer reformjai és sok új ház alapítása miatt

szinte második alapítójuknak tokinthetó. Jelenleg

31 tartományban (líurópában 18, mintegy 150
házzal) élnek. Magyarországon Budapesten és Pi-

liscsabián van házuk.

Lázár-lovagrend. Alakult a betegek, kivált

béli)okIosi>k áp^jlására a XII. századin Palesz-

tinában. A Szentföld elveszte után tagjai Fran-
ciaországban, Olaszországban és Németország-
ban mködtek Lázár-nvérek támogatásavi.
VIII. Ince (1490) részben feloszlatta ket, mire
más rendekbe uívadtak, végre a forradalomban
elenyésztek.

Lázár-rend, 1. Szerbia legmagasabb érdem-
rendje, melyet kizárólag csak a király visel. A
rendet a király láncon, a nyakán viseli. — 2. L.,

1. Szent Móric- és Lázár-rend.
Lazarus, Moritz, német fllozóflai iró, szül. Pi-

lehnében (Poeen) 1824 szept. 16., megh. Meranbau
1908 ápr. 13. Tanári pályáját a berni egyetemen
kezdte, ahol 1860. választották meg a fllozófla

tanárává. 1873—1896 lg a berlini egyetem cím-

zetes tanára. 1859-ben Steinthallal (1. o.) együtt

m^^apltotta a Zeitschrift für Völkerpsychologie
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u. Sprachwissenschaft c. folyóiratot. A folyóirat

1890-ig állott fenn (20 kötet), folytatása : Zeitschr.

d. Vereins für Volkskunde. L. és Steinthal érdeme,

iiogy a néplélek problémáját egész terjedelmében

és összefüggésében fölismerték. L. azonkívül a ne-

mes népszer stílusnak egyik nagy mestere. Leg-
kiválóbb müve : Das Lében der Seele in Mono-
graphien (Berlin 1856—58, 2 köt., 3. kiad. 1883-
1897., 3 köt.). További müvei : Ideale Fragen (u. o.

1878, 3. kiad. 1885) ; Treu und Frei, gesammelte
Reden über Juden und Judenthum (Leipzig 1887);

Die Ethik des Judenthums (1898, 1 köt. 5. kiad.

1904). Hagyatékából : Piidagogische Briefe (1903).

V. ö. Leicht, L., der Begründer der Völkerpsych.

(1904) ; Waldapfel (Budapesti Szemle 1907. évf.).

— Második neje, kivel 1895. kelt egybe : L. Na-
hida Ruth (családi néven Sturmhöfel), német
írón, szül. Berlinben 1849 febr. 3. Irt drámákat,
elbeszéléseket: Sizilianische Novellen (1885);
Heisses Blut (1896) ; Ich suchte Dich (1898) ; be-

cses kulturhistóriai könyvei : Das jüdische Weib
(3. kiad. 1892); Kulturstudion über das Juden-
tnm (2. kiad. 1898) ; Das jüdische Haus (1898).

Laza szigdob, a gépészetben olyan szíjdob (1. o.),

amely nincs a tengelyre ékelve, hanem azon sza-

badon elforoghat.

Lázcsökkent szerek (antipyretica, antifebri-
lia, fehrifuga), míg a normális testhöméi-sékletre

alig vannak hatással, addig a lázasan emelkedett
hmérsékletet jelentékenyen le tudják szállítani

Ezt a hatásukat úgy érik el, hogy a htermelést
csökkentik vagy a hveszteséget növelik (kipirult

br, ers hsugárzás és verejtékezés). A legtöbb

lázelleni szer bódító lóvén, megszünteti a hcen-
trum izgalmát s megnyugtatja a központot, mely
a hatás tartama alatt alacsonyabbra v. a normá-
lisra lesz beállítva. Bódító hatásuk mellett szól

az is, hogy a lázas beteg rossz közérzetét megja-
vítják, megszüntetik a fejfájást, a migrént, a
csúzos, az ideges és a legkülönbözbb fájdalma-
kat. Álmosságot, általános bódultságot, bénulást
a legkevésbbó sem okoznak, csak nagy, mérgez
adagban. Ilyen hatásúak az antipirin, antifebrin,

fenacetin, piramidon stb. A sejtekben lefolyó h-
termelésre (az erekben végbemen elégésekre)
csak a kinin tud csökkent befolyást gyakorolni.
Különösen a fehérjók elégetését, szétesését gá-
tolja. Néhány fertz betegség esetén az alkal-

mazott lázollones szerek a kórokozó mikroorga-
nizmusokat is el tudják pusztítani, teliát gyöke-
resen hatnak : magát a láz okát szüntotilí meg.
Ezeket a tudományban etiolgiai höcsökkentk-
nek nevezik. Ilyenek a kinin a maláriánál, a sza-

licilkószitmények az izületi csúznál és sokféle
fertz betegségnél. A régebben szokásos sava-
nyú orvosságoktól, limonádéktól ma már senki
sem várja a láz csökkenését, csak a beteg kínzó
szomját csillapítják ezek. Ellenben a br hideg
ledörzsölése, hflvös félfürdk, hideg lepedzóaek
jól csökkentik a lázas hmérséket néhány órára
és emellett javítják a légzést, a vérkeringést s

jó segíti a lázellones gyógyszerelésnek. Lázelle-
nes szerekkel — a fonti kivételes eseteket leszá-
mítva — nem gyógyítunk, csak a betegség egy
kellemetlen, néha életveszélyes tünetét, a lázat
szüntetjük meg. L. még Láz.

2| lS

Laze, adók. Szerem vmegye vinkóvczei j.-ban,

(1910) 867 szerb lak. ; u. p. Slakovci, u. t. Növi
Jankovci.

Lázellenes szerek, 1. Lázcsökkent szerek.

Lázerfti (növ.), 1. Laserpitium.
Lázi, kisk. Veszprém vm. zirczi j.-ban, (i9io)

1210 magyar lak. ; vasúti megállóhely, postahi-

vatal, u. t. Veszprémvarsány.
Laziali, Monti, 1. Albán-hegység.
Lázics, Lukin Szima, szerb író, szül. 1863.,

megh. Riácsban (Horvátország) 1904. Elbb szí-

nész volt, majd újságíró. Kitnt szatirikus költe-

ményeivel, melyeknek tárgyát leginkább a poli-

tikai életbl merítette. Legismertebb müve e nem-
ben a Divlji cövek (Vad ember, 1901).

Laziszkó, kisk. Liptóvm.liptószentmiklósi j.-

ban, (1910) 270 tót lak.; u. p. Nagypalugya,
u. t. Liptószentmiklós.

Lázisztán, a Fekete-tenger mellett,

Anatolia ÉK.-i szögletében fekv vidék,

amelynek kisebb, a Khopától északra
fekv része 1878 óta Oroszországhoz tar-

tozik ; a tulajdonképeni L. pedig a török
birodalom része a Fekete-tenger, az orosz

határ és a Kacskar-dagh között 4836 km«
területtel és mintegy 150,000 lak. Na-
gyobbára hegyek takarják, melyek lej-

tin pompás legelk, völgyeikben pedig
buja növényzet található. Pöfolyója a
Csoruk, amely itt veszi fel az Oltit és

Tertumot. A lakosok túlnyomóan lázok.

A török kormányzó székhelye: Khopa.
Lazító ekék (kuUivátorok, exstirpá-

torok), a föld porhanyítására szolgáló

ekeszerü gépek (l. o.).

h&ziuB Farkas, történetíró, szül. Bécs-
ben 1514., megh. u. o. 1565. 1536-ban a
császári hadsereggel mint tábori orvos
jött Magyarországba, majd 1540. egye-
temi tanár lett Bécsbon. 1546. kiadta De
rebus Viennensibus cím történelmi m-
vét, mely u. o. németül is megjelent. E
munkájával nagyban megoyerte I. Fer-
dinánd kegyét, ki öt udvari orvosává,
tanácsossá, császári hisztoriografussá és

lovaggá tette. Magj'ar szempontból ne-

vezetesebb történelmi mvei : De rebus i'áíméi*.

gestis a Ferdinándé Romanorum rege in

Hungária, Bohemia et Saxonia ; Regni Ungariae
archaeologiao libri ; Chorographia Pannonica,
melynek a Descriptio Transsilvaniae-val együtt
eredeti kézirata a bécsi udvari könyvtárban riz-
tetik ; Rerum anno 1556 contra Turcas gestarum
brevis descriptio stb. Fmve 1572. jelent meg :

De aliquot gentium migrationibus sedibus ílxis,

reliquiis, linguarumque initiis et immutationibus
libri Xll.

Lázmér olyan hmér, mely alkalmas az
emberi, illetleg állati test hmérsékletének meg-
mérésére és így az esetleges láznak és a láz nagy-
ságának megállapítására. E célra tizedfokos be-

osztású, kb. 35-45''-os skálával biró maximum-
hmért használnak, amelyben a higanyoszlop
megmarad az elért legnagyobb magassiigon (l. az

ál>rát). Ezért a L.-t használat után le kell rázni.

L. még Láz, Hönvérséklet.
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L4z nyelv, I. Kaukázusi nyelvek.

L&zok, nóp. 1. Láz.
Lazonpatak, kisk. S/epcs vm. szepesváraljal

j -l>an. (tuio) 90 nitén lak. ; u. p. és Q. t Szepes-

vár.iljn.

Lazony, kisk. Zomplón vmegye Dagj'mibályi

járásában, iiíioi 775 tót lakossal ; u. p. Bort'ttö,

11. t. Haiiii •/..

Laz&ecsnyikov, Iván Iranmncs, orosz regény-

író, szüi. Kcliüiiiiaiían 17943i5ept. 26. (ú-napt. it),

mejíh. .\ít)i;zkYábafi 18H9JÚ1. 8. (ó-naptár júu. 26).

ót tartjak az oro.>;z türtóncti regóny megalapító-

jának Posleiliiij Növik (Az utolsó Növik, Szt^nt-

Pétcrvár 1831 - lo!3) oimü munkájával. Irt íübb

regényt, elbeszélést verset é.^ drámát. Összes mü-
veit kiadta l'olnoje Sobranije socinenij címen s

életrajzát mcírirta Vengerov(Szt.-Pétervárl884.).

Lázsiás-tallér. népies neve a koronás tallérok-

nak, melyek 11. József, II. Lipót és I. Ferenc ko-

rában Bécsben, Körmüczbányán, Milanóban s más
pénzverdékben, eredetileg Brabant és Flandria

számára verettek s a rendes osztrák talléroknál

két grammal voltak súlyosabbak (28—30 g.),

tehát értékeseblK'k is s a különbözetre nézve

ázsiójuk volt. Imien nevük az olasz l'agióból.

LaJsttlit va^ry kéhpát (*sv.), monoklin tóblás v.

piramisus kristályok. Maga a L.-anyag tulajdon-

képen színtelen, de c.<aknem mindig kékre vau
színezve; karca mindig szlntflen; üvégfényü,

csak az élein áttetsz. Bázikus vasmagnézium-
aluminium-foázfát, képlete (Mg,FeXAlOH).(PO^),.

Az agyagpalaban vékony t4éralakban fordul el
számos helyen: Sehadming és Radelgraben,

Werfen, Vorau és Krieglach közelében Ausztriá-

ban: kvarcitbau : Hor.-jöborg mellett Svédország-

ban és üeorgiaban ; Minas Geraés tartományban
Braziliában a gyémánthomokban. A türkLszt ha-

misítják L. tal.'

Lazar, áttet-szó fasték, amelyen a kép alapszínei

kere.-<ztüiiitközuok és csak árnyalatukban módo-
>uluak A L a finom .színhnfclsnak eszköze, amely-
nek legkiválóbb mesterei a velenceiek voltak. L.

(pírz.sául) a. m. lapis lazidi.

Lázur, község, 1. Irtásfalu.
Lazurcinege, 1. Ciiiefjefélék.

Lazaríestékek. v ízhen oldható, papirosrafestve

áttetsz s az akvan'Ufestészotben, valamint réz-

metszetek, litográfiák, fényképek stb. színezésére

használt festékek, amelyek anyagát malátafózet-

1, cukorral vagy gummival keverik 8 elpárolog-

: tilsuk foka szerint szilárd pcpBzerú vagy hlg

;úiapotban liozzák forgalomba.

Lázárit A«v.i, gzabály<js kristályok, még pedig
u^derek vagy legömbölyödött szemek

;

iuü, üveges zsírfény Q, csak az élein

tt tbzo. Lényegében kéntartalmú nátrium-alumi-

:iium-3zilikát, képlete Na^(NaS,..\l)Al,Si,0,„ de

mindig tartalmazza még a szodali^ és hanjTi-

molekulákat is. A fenti molokula elfordul az

ultranuirÍH-\^n is. A lapis lazuU vagy lazurkö

i
képét 1. a Drágakövek cikk színes képmellék-

Idén) a L.-nak más ásványokkal való elegye,

amolyeket a mikroszkóp alatt fel lehet ismerni

(diopszid, amflbol, pirit, rauszkovit stb). Lel-
helyei rendesen a mészkben vannak : Badaksan
az Oxus-folyó közelében : a Baikal-tó déU részén

;

Chile. Elfordul még a Monto Sommá (Vezúv)
bombáiban és az Albano- hegység piperinojában

is. A lazarköret dísztárgyak ké.szíté.s<;ro és a ter-

mészetes ultramarin gyártására használják, bár
ma inkább a mesterséges ultramarin van forga-

lomban. Oroszországban annéniai (önnény-/ kö
névn szereiül.

Lazurkók, 1. Ultratnarin.
Lazurkö (^v.), 1. Ijazurit.

Lazzari (^tsd: ladún), 1. Donato, olasz építész,

másként Bramaute (1. o.).

2. L; Sylvio, német zeneszerz, szül. 1858 jan.

1. Bozeuben. César Frank tanítványa. Francia-

országban lelkes propagálója volt Wagner Ri-

chárdnak. Sok zenekari és kamarazenemüvet írt,

két operát (Armor, Prága 1898 és L'ensorcelé,

Paris 1903) és egy pantomimet (Lnlu 1887).

Itassaronl (t^t«d: ladzaroai), a nápolyi alsóbb-

rend, henye nép becsmérl neve. A szó azevan-
gélimni szegény Lázár (ol. Lazzaro) elnevezésbl
ered. így nevezik Olaszország egyéb vidékein is

a piszkos, mocskos embert, különösen a mocsok-
ban hagj'ott csecsemt. A nagyító -owe képzvel
ellátott L. szó tehát a. m. nagyon mocskos, na-

gyon piszkos. A L. osztály félelmetes n^vet szer-

zett magának a történelemben, midn Masaniello

izgatására (1647) felzendült s midn ádáz vad-

sággal védelmezte a Bourbon-dinasztiát (1799,

1820, 1849). V. ö. Villari P., Nuovi tormenti e
nuovi tormentati (1891).

I^azzerolo (növ.), 1. Mespilus.
L.azzi (ol., eijtod: isd^i), a lazzo szó többese : a. m.

móka, bolondos tréfa, nevettet tiglejtés : máso-
dik jelentésében furcsa eset ; a színpadon : Paprika
Jancsi-szer esetlen mókázás, komédiázás.

Ib, a latin libra a. m. font (l. o.) szónak rövi-

dítése, különösen Angliában használatos, az angol

font (1. Avoirdupois) magjelölésére. A régebbi

német font jele <ff volt.

libk., állatnevek után Lieberkühn Nathaniel

(1711-56) német anatómus nevének rövidítése.

I. b. 8., latin szövegben : ledori benevolo sa-

lutein, a. m. üdvözlet a szíves olvasónak.

1. c, líitin szövegben : l<xo citato, a. m. idézett

helyen.

lí. C. J^ Angliában a. m. Lord ChiefJustice,

a legfelsbb törvényszék elnöke.

I^Ul., latin növénynevek után Lindley John

(1. 0.) nevének rövidítése.

Ij. d. R., német szövegbr>n: Leutnant der

Beserve, a. m. tartalékos hadnagy.

E,. E. a. m. livre égyptien, egyiptomi font

(arany ; — 24-89 korona).

Lea, liábánnak Ideebb leánya. Jákob els fele-

sége, akit az kevésbbé szeretett fiatalabb feleeé-

góuól. Rácheinéi. A biblia a következ törzseket

származtatja tle : Rubent, Simont, Lóvlt, Jndát.

Isszakhárt, Zel)ulont és egy leányt. Dlnát. Szol-

gálójának, Zilpának Jakiétól szintén két fia szü-

letett : üád és Áser.

I^m (eitad : ló, angol fonalmérték. Gyapotfonal-

nál a. m. 80 yard (á 91-4) cm.), cémafonalnál a. m.

300 yard.

Lea (ejtsd : li). a Tbomze 75 km. hosszú baloldali

mellékfolyója. London mellett &z Isle of Dogsnál

torkollik.
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Lea (ejtsd : U), Henry Charles, amerikai törté-

netíró, szül. Philadelphiában 1825 szept. 19. megh.

u. 0. 1909 okt. 24. Atyja könyvkereskedésében

mködött, melynek aztán 1865—80-ig vezetje

volt. Azután visszavonulván, egyháztörtónelmi ta-

nulmányokkal foglalkozott s eredeti kutatásokon

alapuló müveket írt. Nevezetesebbek : Historical

sketch of sacerdotal celibacy (1907, 3. kiad.) ; A
history of the inquisition of the middle ages (1906,

új kiad.) ; A history of auricular confession and
indulgences in the latin Church (1896, 3 köt.) ; A
hist. of the inquisition of Spain (1906—07, 4 köt.).

Lieach, latin állatnevek nthnLeach William,

a British Museum rének neve (megh. 1836).

Lead (ejtsd : ledd), város Dél-Dakota északame-

rikai állam Lawrence countyjában, (i9io) 8392 lak.

Közelében a Black Hills völgyében aranybányá-
szat és a nagy kristálybarlang (Crystal Cavo).

Leadás (kiszolgáltatás), a vasúti árúforga-

lomban használt kifejezés, jelenti tulajdonkópen,

hogy a vasút a fuvarozás befejezése után az árút

a fuvarlevél szerinti átvevnek kiszolgáltatja. A
vasút az árút mindenkor csakis a fuvarlevélben

megnevezett rendeltetési állomáson köteles ki-

szolgáltatni. Az átvevnek az árú megérkezése
után joga van arra, hogy az árú kiszolgáltatását

követelhesse, de csak abban az esetben, ha a fu-

varozási szerzdésbl folyó kötelezettségeinek ele-

get tesz. A kiszolgáltatást megelzi az értesítés

az oly árúknál, nmlyeket a vasút nem szállít ház-

hoz. A házhoz szállított árúknál, továbbá a pálya-

udvaron maradt rendeltetés oly árúknál, me-
lyeknél a feladó az árú értesítését nem írta el,
az értesítés elmarad. Ha az átvev a neki értesí-

tteti árú átvételére nem jelentkezik, terhére fek-

bért vagy kocsiálláspénzt számít fel a vasút s

ha az árút i hétnél tovább a vasútnál heverteti,

joga van a vasútnak azt nyilvános árverésen el-

adni. — L., a váltóval kapcsolatban a. m. intóz-

véuyezés (1. Intézvény).

Leade (ojtsd: líd), Jane, az angol flladelfosz-

szokta alapítója, családi nevén Ward, szül. Nor-
folk grófságban 1623., megh. 1704. Állítólag 19
éves korában Jézus kegyelemlevólben teljes bn-
bocsánatot adott L.-nek, ki 1644-ben nül ment a
kegyes élet L. Vilmoshoz. Miután férje (1670)
meghalt, s L. «az Istennek örökös szzétöl» egy
vizló alkalmával az «aranykönyvet» megkapta,
megalapította a ttladolfosz-szektát. A szekta, mely-
nek legkiválóbb tagja John Pordage volt, sokat
szenvedett Cromvvell ós az angol klérus üldözései

miatt, de Hollandiában és Németorszilgban sok
követre talált. Az 1703-iki hitvallás azonban
bels szakadásra vezetett ós a szekta szétzülfött.

L. naplót írt A fountain of gardens címen (London
1696—1701, i köt.) és számos misztikus iratot.

liCader (ang., ejtsd: lídor), általában a. m. ve-

zet, vezér ; az angol alsóház többbsógének ve-

zére ; továbbá a politikai lapok els cikke : vezér-
cikk.

Leader (ejtsd : iider), Benjámin Wülianis, an-
gol fest, szül. Worcesterben ISSl'márc. 12. A
londoni akadémián tanult. Igen szép, hangulatos
tájakat fest : Novemberi est es után, A llugwy-i
völgy, Az elöntött országút, Fenyves Surreybon,
A worcesteri székesegyház stb.

Leadhillit (ejtsd: ledduiiut ; ásv.), mouoklin táblás

kristályok, amelyek a táblalappal párhuzamosan
kitnen hasadnak és többnyire hatszöges külse-

jek. Sárgásfehér, szürke, zöld, vagy barna ; zsír-

fény, de a kitn hasadási lapon gyémántos
gyöngyházfény. Vízt-irtalmú ólom-szulílt-karbo-

nát, képlete PbS042PbC08Pb(OH)3. Rendesen a
galenit mállása révén keletkezik ; lelhelyei

:

Leadhills Skóciában, Matlock Derbyshireban,Malo
Calzetto-bánya Szardínia szigetén (ú. n. maxit),
Nercsinszk Szibériában ; a Mendip Hills régi ólom-
salakjaiban is elfordul.

Leadhills (ejtsd: leddhiisz), falu Lanark skót

countybau, (1911) 1002 lak. ólombányászat.
Leadville (ejtsd: leddviii), Laké county székhelye

Colorado északamorikai államban, 3108 m.-nyi

magasságban, (1910) 7508 lak., nagy ezüst- és i'Aom-

bányákkal. Az 1859. alapított város mellett a
klórezüsttelepeket 1876. fedezték föl, 1902-ben

75 bányát mveltek és 1878—1901-ig a termelés

értéke 275 millió dollár volt.

licagae (ang., ejtsd: líg), angolés északamerikai

útmérték = 3 angol mérföld = 5562 km. To-

vábbá a. m. szövetség, liga.

L.eakage (ang.), l. Couiage.
Leake (ojtsd: lík), William Martin, angol archeo-

lógus, szül. Londonban 1777 jan. 14., megh. Brigh-

tonban 1860 jan. 6. Angol katonai szolgálatba lé-

pett s Iwbb diplomáciai küldetésben járt a Le-

vantén ; 1823. alezredesi rangban kilépett a had-

seregbl ós tanulmányainak élt. Fmvei: Travels

in the Morea (London 1830) ; Topography of

Athens (u. 0. 1821, 2. kiad. 1841) ; A tour in Asia

Minor (u. 0. 1824) ; Travels in Northern Greece
(Cambridge 1835—41); Numismata Hellenica

(Cambridge 1854—59).
Leállás, turfkifejezés, ellenkezje az állóképes-

ségnek. Ha a vereenyló nem alkalmas hosszú tá-

volság befutására, v. versanyközben idnek eltte

kifulad, azt mondják, hogy loállott.

Leamington (ejtad: lemmingrtu) vagy Royal L.
Spa, város és fürd Warwick angol countyban,

(1911) 26,717 lak., só- és vastartalmú ásványvíz-

forrásokkal s igen szép környékkel.

Leander, 1. Hero.
Leander (növ.), 1. Nerium.
Leander, Richárd, álnév, 1. Volknuinn.
Lsander-pajzstetti, 1. Pajzstetvek.
Leander-torony, 1. Kiz-Kalesszi.
Leane, Loiigh (ejtsd: loh lín), a Kütarneyi}. 0.) ir

tavak egyike.

Leányági javak, l. Fiági és leányági javak.
Leányegyház, 1. Fiókegyház.
Leányfalu, Pócsmegy<n'iioz tartozó telep Pest-

Pilis-Solt-Kiskun vmogye pomázi j.-ban, a szent-

endrei Dunaág mellett, (i9io) 502 magyar lak.

;

a fváros egyik kedvelt és látogatott nyaraló-

helye, mely az újabb idben nagy lendületet vett

;

van gzhajóállomása. L. a hegyek aljában csinos

vidéken fekszik.

Leánygimnázium, 1. Leányiskolák.
Leányhal, a leánykoncér (1. Koncér) la-i'ii--

neve.

Leányiskolák. .\ kereszténység terjedésével

kapcsolatban kelotkozott apáca-zárdákban talál-

juk els uyi'nmit a loányik kiilün oktatása-
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nak. A fejldés folyamán a L. lassanként diffe-

renciálódtak, rószt)en állami szervezés alá is ke-

rültek 8 ma a különféle L. minden mvelt ország-

ban fontos részét teszik a közoktatásügyi szer-

vezetnek.

Régebben nálunk is a külföldhöz hasonlóan az

elemi iskolainál maírasabb nneveléssel ni szer-

zetek és más vállalkozók által fontartott n6-

nevelö intézetek foglalkoztak. Az 1868-iki nép-

oktatási törvény szervezte a nk képzését is az

elemi népiskolák fölé állított polgári leányisko-

lákkal. Ezenfelül pedig a nök — szakiránjni to-

vábbmüvelésük céljából — a tanítónöképzó-inté-

aetekbe léphetnek be. A polgári L. és tanítónö-

képzök mellett mindazonáltal szükségét érezte a
táreadalom eg>' köre oly leányiskoláknak, melyek
a fiúk középiskoláival párhuzamosan nyújtandó
nói mveltséget karolják fel.

Ily alapon állította fel Trefort Ágoston vallás-

«*s közoktatásügyi miniszter 187ö. az els állami
felsóbb leánjriskolát Budapesten, melynek sike-

it.ri fölbuzdulva, kesöbb hitfelekezoti és községi

iskolaft'ntartók is létesítettek hasonló iskolákat,

részben polgári L.-ból átalakítva.

Az 1875. évi elsó állami felsóbb leányiskolát

az elemi népiskola hat osztálya fölé szervezték

négy évfolyammal, amelyeket a kétévi tovább-

képz-tanfolyam egészített ki. A felsbb L.-nak
ez a rendszere nehezen volt beilleszthet a fenn-

álló közoktatási szervezetbe és 1883. módosí-
tották is olyformán, hogy ezentúl az elemi nép-

iskola negyedik osztályából vétettek fel a növen-
dékek s a felsbb leányiskola tanfolyama egy-
ségesen hat évfolyamra terjedt. E szervezet 1885.
másodszor, 1887. harmadszor került rovizió alá,

míg 1901. a felsbb L. negyedszer kaptak új tan-

tervet, mely ma is érvényben van.

Magj'arországon 1895. az akkori kultuszmi-

ni.<7.t<'r. JVlojisics Gyula a nók számára m^-
nyit-'tta a tudomány-egyetemet, hogy a böl-

csészeti, orvosi és gyógyszerészi pályákra me-
hessenek, bizonyos korlátozással. Evégbl a buda-
pesti állami felsbb leányiskolánál az 1897/8.
tanévben gimnáziális irányú tanfolyamot léte-

sített oly módon, hogy azok, akik fiskolai ta-

uulmányokra készültek, az V. osztálytól kezdve
négy éven át megfelel külön tanításban része-

eültek. A nknek kezdetben ideiglenesgimnáziumi
tanfolyama 1905. végleges tantervet kapott s a
badapestí állami felsbb leányiskola eddigi neve
mellé a leánygimnázium elnevezést is nyerte.

Azóta több leány^rimnázium is létesült.

Leánykereskedés, azok a bnös üzelmek, ame-
lyekkel a leányokat a prostitúció útjára terelik,

bordélyok számára, fkép külföldre megkerítik,

díjért a prastitució céljára közvetítik. Magyar-
ország a L.-nek egyik fpiaca volt, a whungara*
különösen a Levante és a kikötvárosok bordélyai-

ban, Oroszország mulatóiban fogalommá vált
Társadalmi úton régóta süi^tik a L. elnyomá-
sát, az ú. n. fehér rabszolgaság megszüntetését
s ez irányban a nemzetközi társadalom sürget
szava kongresszusokon is megnyilvánult (leg-

utóbb az 1913. Londonban megtartott V. kongresz-
szuson). Parisban 1910 máj. 4. egj'ezniény léte-

sült ii állam között, amelyben kötelezettséget

Kétni Sayy LexStana. Xlí. kL

vállaltak, hogy törvényhozásilag gondoskodnak
a L.-nek bncselekményként büntetésérl, erre

vonatkozó törvényeiket egymással kölcsönösen

közlik, a bncselekmény elkövetit egymásnak
kölcsönö-sen kiadják, a L.-re vonatkozó büntet
lapokat kölcsönösen közlik, haa tényáUadékegyos
elemei különböz országokban valósultak meg.
Az egyezmény nálunk az 1912. LXII. t.-cikkbe

lett becikkelyezve. Az 1912. XLIX. t.-c. pedig

becikkelyezto a Parisban 1904 máj. 18. kelt nem-
zetközi megállapodást, amelyben a szerzd kor-

mányok kötelezték magukat, hogy olyan hatósá-

got állítanak föl, amely a L.-re vonatkozó minden
érte8ítéstközpontosítson;hogyfelügyelotetfognak

gyakorolni, hogy a leánykereskedk különösen a
pályaudvarokon, kikötkben, utazás közben kinyo-

moztassanak ; az üzelmek tetteseinek v. áldoza-

tainak megérkezését a rendeltetési hely hatósá-

gánál jelzik : a külföldi nkrl, akik magukat a
kéjelgésre adják, kinyomozzák, ki birta rá ket
hazájuk elhagyására; az üzelmek áldozatait,

amennyire lehet, rábízzák ideiglenesen, esetleges

hazaszállíttatásuk céljából nyilvános v. magános
jótékonysági intézetek v. kell garanciát nyújtó

magánegyének gondjaira, a hazaszállítást és át-

szállítást megkönnyítik. Hazchikhan a Btk. no-

vellájának a kerítést szigorúan büntet rendelke-

zéseitl várható javulás. Társadalmi úton a L.

ellen a Magyar egyesület a leánykereskedés ellen

mködik (Budapest, IV. Szarka-u. 4. Elnökei:

Prohászka Ottokár és gróf Tisza István. Ügyv.
alelnök : dr. Giesswein Sándor).

Leánykér, 1. az a személy, ki a házasulandó
fértl számára valamely leányt megkér. — 2. Az
a szertartás, mellyel a leányt házasságra kérik.

Leánykigyó (áii«t), 1. Elapidae.
Leánykoncér, hal, 1. Koncér.
Leánykökörcsin (aOv.), az Anemcme nigricans^

1. Anenione.
Leányliliom (uOt.), 1. Iris.

Leánymagcsillag (nOv.), lásd Fonalas mag-
osztódás.

Leánymaggomoly, 1. Fonalas magosztódás.
Leánynegyed (lat. quarta, quartalitiumj, ado-

mányi és ctíupán a ílágbeli utódoknak szóló nemesi
javakból a leányágnak járó örökség.A L. ajószágon
fekv teher volt s azért csak egyszer adatott ki

;

illette a leányágat általában s aleányc^ azt abban
a sorban követelhették, amint az els szerzhöz ág
ós íz szerint közelebb állottak. Ha több leány volt

a jogosult, mindegj'ik a maga illetségét külön

is követelhette. A L.-et v. természetben, v. pénz-

ben lehetett kiadni. Természetben az azzal terhelt

jószág negyedn>szének kihasítása által. A XIV. sz.

óta ez csak kivétclkép történt Az 1861. tartott

Orgh. Ért. kimondotta, hogy a L. mint a flágiaág

kifolyása az siség eltörlésérl szóló 1848. XV.
t.-c. szellemében megszntnek tekintend. Ax
1852. siségi nyiltparancs es az oeztr. polg. tkv

hatályba lépte napjától kezdve a L.-et keree&

pert (ad excissíonem quartalitii) többé meg nem
indíthatónak jelentette kL
Leánynéz, 1. az a személy, ki a leányos ház-

hoz megy, hogy a maga v. más osámára ajánlott

leányt megnézze s mind teeti. mind más tol^j-

donságairl tájékozást saerezzen. Ha tetszik a
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leány, a nézbl kér lesz. — 2. Az az eljárás

vagy cselekvés, ha valaki leányt nézni megy.
Le^yotthonok, oly intézetek,melyekben egye-

dülálló, többnyire önálló keresettel biró nk él-

nek. A legényotthonoknak (1. o.) megfelel L. be-

rendezése idáig igen csekély sikerrel járt. A nk
elkerülték a higiénikus szempontból megfelel és

olcsó L.-at, melyeknek ridegségét megszokni
nem tudták. A középosztályhoz tartozó önálló

kereset nk otthonai már több sikert mutatnak.
Ilyen pl. Budapesten a Tanítónk Otthona.

Leányrablás, 1. Nörablás.
Leánysejt (növ.), az anyasejt (1. o.) osztódásából

keletkez új sejt neve.

Leányszöktetés. E vétség törvényes fogalmát

a Btk. 320. §-a írja le : elköveti a L.-t, aki élet-

korának 14. évét még túl nem haladott leányt

annak beleegyezésével szüljének, gondnokának
v. felügyeljének felügyelete alól azok akarata
ellenére elvisz v. letartóztat. A büntetés 5 évig

terjedhet fogház (Btk. 320. §, 1. bek.), de ha a
cselekményt koldulás, nyerészkedés céljából v.

más erkölcstelen célból követték el, a büntetés

5—10 évi fegyház (Btk. 320. §, 2. bek.), súlyos

testi sértés, erszakos nemi közösülés vagy meg-
fertöztetés esetében pedig 10—15 évi fegyház.

Mellékbüntetésül hivatalvesztés állapítandó meg
(Btk. 326. §). Az eljárás sz bály szerint csak a
sértett fél indítványára indítható meg, de súlyos

testi sértés v. halálos eredmény okozása esetében

hivatalból keU azt megindítani (Btk. 322. §).

Leánytorony, 1. Kiz-KoXesszi.
Leányvár, kisk. Esztergom vm. esztergomi

j.-ban, (1910) 866 német és magyar lak., vasúti állo-

más táviróhivatallal : Leányvár-Csév ; u. p. Dorog.
Leányvásár. Különösen olyan vidéken, ahol

a népesség szétszórva lakik és ritkán érintkezik

egymással, bizonyos alkalommal, vásárkor vagy
búcsúkor nagy számmal gylnek össze a környék-
beliek. A felntt, eladó leányok néhol egész ingó
hozományukkal jelennek meg és ezt magukkal
együtt úgyszólván szemlére teszik a legények szá-

mára, kik ilyenkor mintegy tömeges leánynézt
tartanak, melybl gyors megegyezés után gyak-
ran leánykérés s ott a helyszínén eljegyzés is

lesz, amit régebben néha nyomban követett a
lakodalom is. Nemrég még hires volt a gainai
(Hunyadvra.) L., hová júl. 13-án (a görög naptár

szerint Péter-Pál napja) szokott összejönni az

Aranyos mellékérl, Biharból, st Arad vmegyó-
bl az oláh hegyi nép. A szokásnak nyomai ha-

zánkban szerte ismeretesek. Ijogópehben fonma-
radtak Baranyában a pécsmellék i sokácok között.

Leányvédelem, mindaz a közigazgatási vagy
magánjótékonysági tevékenység, amelynek az a
célja, hogy az önálló kenyérkeres pályára utalt

leányokat az önálló életmódúkkal kapcsolatos
veszélyek ellen megóvja. Ide tartozik a leány-

kereskedés (1. 0.) elnyomása, a pályaudvari misz-
sziók, amelyek a nagy városokba kiséi*ot nélkül

érkez leányokat fogadják ós elszállásolásukról,

elhelyezésükrl gondoskodnak, a leányotthonok
8 az ezeket fontartó jótékony egyeslúetek stb.

Leapadás, 1. Dekreszcenda.
Lear (ang., Qjtad:Ur), mitikus király Britanniá-

ban, Shakespeare ilynevú tragédiájának falakja.

V. ö. Perrett, The Story of King L. from Geoffrey
of Monmouth to Shakespeare (Berlin 190i).

Lieast (ang.), 1. Last, not least.

Leatherhead (ejtsd : lédherhedd), város Surrey
angol countybftn, (i9io) 5491 lak. Téglaégetós,
cserépgyártás.

L.eatber-stocking (ang.), 1. Börharüimja.
Leavenworth (ejtsd: levvenvonh), székhelye L.

countynak Kansas északamerikai államban, a Mis-

souri mellett, (leio) 19,363 lak., nagy faipar, gép-
gyártás ; Kansas állam katonai fegyházával.

Leb, így nevezték némelyek azt a rendkívül

ítnom és rugalmas étert (1. o.), melyet a fizika né-
mely része feltételez. Lébkö a. m. meteor.

Leba, 135 km. hosszú folyó Nyugat-Porosz-
országban ; ered 166 m. magasban a Karthausi-

fensíkon, a 80 km* terület L.-tóba ömUk.
Lebadeia, ókori város Beóciában, 1. Livadia, 1.

Lebanon (ejted: lebbenon), székhelye Pennsylva-
nia északamerikai állam L. countyjának, a Swa-
tara mellett, (i9io) 19,240 lak., vasmüvekkel ós

gépgyártással. 8 km.-nyire van a Comwall Ore
Banks, 3 csaknem tiszta vasból álló domb.
Le Bargy (ejted: lö barasí), Charles Gustave

Auguste, francia színész, szül. La Chapelleben

1858. Pályáját a Théatre Prancaisnál kezdte

1880., ahol a hösszerelmes szerepkörét tölti be s

a legkiválóbb francia színészek egyike. 1896 óta

a Conservatoire-on a szavalás tfuiára. Fbb sze-

repei : Hernani, Fabrice (Kalandorn), Cyrano stb.

Le Barillier iei^i: lö oarijé), Berthe Corinnef
francia Írón, 1. Bertheroy.
Le Barrois (ejted : lö barroá), francía vidék, 1. Bar.
Le Bas, álnév, 1. Béchamel.
Lebandy (ejted löbodi), 1. Jacqties, egy cukor-

gyáraiból meggazdagodott francia család sarja-

dóka. 1903-ban hajót bérelt és néhány matrózzal

Afrika Ny.-i partján a Bojador-foktól K.-re el-

terül vidéken, a Szahara szélén egy kis terü-

letet megszállott. Azután felvette az «7. Jakab, a
Szaluira császárjav címet. Ámde egy benszülött

törzs csakhamar elzte és egész vállalkozása ne-

vetség tárgya lett.

2. L., Paul, francia nagyiparos, politikus és

léghajós, szül. 1858. Enghionben. Atyjától örökölte

ipari telepeit s 1893. képviselvé választották.

Nagy vagyona egy részét a léghajózás problémá-
jának kutatására szentelte. Testvére, L. IHerre,

vele együtt dolgozott e téren. 1902-ben a Le Jaune
nev félraerov rendszer motoros léghajót építet-

ték, amely Moisson és Njintes között oda-vissza (37

km.) 1 ó. 1 p. 16 mp. alatt tette meg az utat, olyan

eredményt mutatva fel, amint eltte semmiféle
más légi járómüvol el nem értek. Ezt a motoros
léghajót 1904. a L. testvérek nagyobb méretekbon
újból megépítették s Patrie néven ez volt azután

a francia hadvezetség els hadi légjárómüve.

Lebbeke, belga község Kelet-Flandria tarto-

mány Termonde kerületében, (1910) 9007 lak. Je-

lents csipke- Ó8 vászonszövéssél.

Lebbeas, 1. Júdás, 3.

Lebed, 1. Eld.
,

Lebedia, a Fekete-tengertl B.-ra, magában
foglalta a doni kozákok földjének D.-i részét, a mai
jekatermoszlavi kormányzóságnak a Dnyepr bal-

oldalán fekv területét, Harkovot, Poltavát s talán
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s v(»v)a«t8i és komki kwmányióeág némely
vidókét. A DC. OL kQMpén magyarok laktak
a természettl elég jól határolt síkságon. A
X. sz.-beli Ibn Roazteh ekként írja le L. népét s

földjét: «A mag>'arok uralmuk alatt tartják a
szlávokat mind ; terhes adókat vetnek rajok s

úgy bánnak velttk, mint hadi foglyokkal. A ma-
gyarok tizimádó hitek. A szlávokkal harcolva
8 tlük foglyokat ejtve, e foglyokat a tengerpart-

hoz viszik, a i2um-föld egyik révéhez, melyet
Karchnak hínak. Mondják, hogy egykor a kazá-
rok, félve a magyar és más saomiraéd népektl,
magokat elárkolták. Mikor a magyarok Karchba
megéfkwnefc, a g^tigök eléjük jönnek. A magya-
rok vátárt tartanak velük, eladják foglyaikat s

ezek fejében görög készítményeket, tarka gyapju-
sznjregeket s más egyéb görög tárgyakat kap-
nak. A L.-i magyarok török származásúak. Vé-
szüket kendé-nek híják, ami hivatalnév. A kende
20,000 lovas élén kel csatára. Parancsainak min-
dm magyar hódol, akár az ellenség eUen kell

nyomulm, akár azt visszaverni. SátruíAan élnek,
^yik helyrl a másikra köUöznek, tápláló füve-
ket s alkalmas legelket keresve. Földjük terje-

delmes; egyik végén a JSum(Pekete)-tengerig
hat, melybe két folyó ömlik ; ezek közül az egyik
nagyobb a Dzsihunnál (Amu-Darjánál) ; e két folyó

közt van a magyarok szállása. A téli idö beálltá-

val kiki a hozzá közelebb es folyóhoz költözkö-

dik s ott marad a tél tartama alatt, halászattal
foglalkozva ... A magyar föld erdben és vizek-

ben, valamint nedves talajban gazdag. Ugyanott
sok szántóföld is van.» — L.-ból 862 óta gyakran
kalandoztak a magyarok Nyugat-Európa felé.

Konstantinos Porphyrogeonetos szerint vezérük,
Lebed, egy elkel kazár leányt vett feleségül

;

de a kaa&r szövetség nem menthette meg a ma-
gyarokat a besenyktl, kik ell — 888 táján —
egyik részük Persis felé költözött vissza, a másik
pedig Kijevnél átkelve a Dnyepren, Etelköz felé

Tonolt (L. Maffyarortzág története).

Pnvpkyr., D« lAm. inp. S8. fed. ; Aba
Ali AkaMd Um Omt Ob-DmU fiflrtiMl IV. tt̂ tmMmA
oó oertBt TBlA lorditán OjrtMki WtolifiÉir Aataltól.
SiásadQk 1871, 4a»-«7. old. ; i. a, Ita DMttik, «. a 1877,
897—708. im 78»—7M. oM.; VáaMj. A Mffyink «niete,
104—7. old. ; BnfttlTr PU, fOMn^ rMMJaiia. 1888,
1M-S6; Kbu CMn, W>l»Ro—, L lifr-188; Botk% A *-
ryarok út}áról m Dntól U-te, BáaMAsk. 1884; a. %.. Mii-
leavinm, n. o. 1878 é» 1881 ; Pmw, L., BtelkOi, Milleiu-
riaiB, B. o. 1880 ; Martsali, A BiUodaal Mrtéaeleraben, 1.

15—M ; Mirtd, Pflldr. KfliL 1887, 88—84.

Lebedin, az ugyanily nev4 járás székhelye
Harkov orosz kormányzóságban, az Olkhana par^
ján. (1907) U301 lak., cnkorgyárttssaL

Lebedjan, az ogyanily nevfl járás müMtf^
Tambov orosz kormányzóságban, a D<n JobbíMVt-
ján, ( 1907) 12,774 lak., nagy gabona-, álla^, br- és
szrmevásárokkal

.

Lebedoe, ókori ión város Lídiában, Kolofon-
tól Ny-ra a tengerparton ; ma ^tn^'.
Lebegések (ném. Schtcébungen^ franc, hatte-

metUsi keletkeznek, ha két csaknem ugyanolyan
magasságú hang intenzitásában szabályos id-
közökben ismétld ingadortsokat észlelünk. Ha
a zongora egy és tigyanazon kalapácsa fölötti

húrpíúrok egyikét kissé mélyebbre hangolom, úgy,
hogy a két húr között pl. másodpercenként 2 rez-

Pfésszám különbség van, akkor a két hang inten-

zitásának maximuma eltolódik ; ezt az eltolódást

elég feltn lökések alakjában érezzük meg. Ha
e lökéseknek, L.-nek száma ugyanakkora, mint
a még hallható legmélyebb hangok oeylkének
rezgé^záma (körülbelül 26—30 mp.-kénti. akkor
a L. morajjá, zizegéssé alakulnak át, de u zörej

között felbukkan a kt hang együttes kombirui-
ciós hangja (1- o.). A kromatikus sorral rendel-

kez húros hangszerek hangolásán k (zongora,
hárfa, cimbalom, citera) tisztaságát c.saki.s a
L.-kel ellenrizhetjük,

Lebeg adósság (függ adósság)^ 1. Állam-
adósság.
Lebegia, már Guts-Motiis által is használt

tornaszernek a neve. A L. a tornázok ügyessé-
géhez mérten 40—70 cm. magasságú cölöpökre
hosszában fektetett, hengeres v. négyszögletesre
faragott gerenda. A L. különösen fontos gyerme-
kek és nk tornáztatásánál azért, mert az izom-
ernek csekély, alig észrevehet igénybevétele
mellett is üízyessé és bátorrá teszi a tornászt.

Lebeg határ (bAny.), a bányatelek mélységét
korlátolu szintes sík,

Lebeg kereszt, 1. Kereszt.
Lebeg k a. m. meteorit (1. o.).

Lebeg legyek (Syrphidae, *ii»t», fajokban
gazdag, az esv^z világon elterjedt s csupán ná-
lunk közel 300 tagot számláló légy-család. Na-
gyon sok közülök (Eristalis) a megtévesztésig
méh- vagy darázsfélékre emlékeztet, amelyektói,
minthogy második szárnj'párjuk hiányzik, kony-
nyen megktilonböztethetók. Jellemz, hogy vér-
csék v. héjják módjára sokáig képesek a levé-
ben egy helyben megállni, a mi nevükben is ki-

fejezést nyer. Lárváik zöldesek v, barnásak s
levéltetveket pusztítanak, ezért hasznosak. Leg-
ismertebb fajai a Syrphus festivus L.. a Vohicella
pellucens L. és az Érutalis tenax, melynek farok

-

szer lélegznytilvánnyal biró, hengeres test lár-

vája félrees helyek mocskos levében s hasonló
helyeken él. Fajokban leggazdagabbak a köv.
hazai nemek : Melithreptus, SyiykttSj CheHosia^

VolucdUu EristaliSj MelopniluSy Merdön, Eu-
merus, Chryzosoxum, Pipiza stb.

Lebeg malrrélik (áiut), 1. FSmakrélák.
Lebel (^M: isbei), Nicolas, francia katonatiszt,

szül. Angersben 1835 aug. 18., megh.Vitrében 1891
jün. 6. Harcolt az 1870—71-iki porosz-francia há-
borúban, mely alatt sc^ig internálva volt Német-
országban. Már 1876. tanulmányozni kezdte a
lövfegyver^et; 1883. a diáloadlövöiskola igaz-
gatója lett 1886-ban az általa WBrksitett és róla

elneveiett kia kaliborfl lOvAfegy vérrel (fnail L.)

szerelték fel a franda gyalogátgol
Lebélyegzés, az értékpiqrimak bélyegjelaéaoel

való ellátása, mely arra szolgál, hor egy bizo-

nyos ténykörülmény igaaoltamftk így ha a rész-

vénynek nincsenek aartvényei, L.-8el kcmstatál-

ják az osztalék kifizetését L.-aelJelaik,hogyaréez-

vény névértéke veszteeégekhM eiedA leírÉB foly-

tán leezállittatott (ezért a L.-t többnyire abban az
értelembeD használják mint az ali^Mke leszállí-

tását) V. tkeemelések esetében ai elvételi jog
gyakorlását Végül L.-8el jelzik, hogy valamely
külf^Udi sorsjegy t. kötvény forgalmnképes.

86»
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Lébény (Leiden), nagyk. Mosón vm. magyar-
óvári j.-ban, (1910) 3199 magyar és német lak.,

vasúti állomással, posta- és távLróhivatallal, te-

lefonállomással. — Apátságai Szt. Jakab tisz-

teletére s a bencések részére a Héderváry-nem-
zetség tagjai alapították. Román stilusú egy-

háza hazánk legszebb és legjellegzetesebb m-
emlékei közé taiiozik. Az apátságot Wetzeszla-

veci Boldizsár deák a mohácsi veszedelem után
elfoglalta, de 1539. visszaadni kényszerült. A ba-

rátok azonban elszéledtek s az apátságot 1638. a
jezsuiták kapták, kik az egyházat is megújították.

Utoljára 1862—64. és 1887. restaurálták a tem-
plomot, mely a jezsuita-rend eltörlése óta egy-
úttal plébániai egyház.

Lebenye, lebernyeg v. pötyög (kend), a mar-
hánál a nyak alsó élérl leereszked börkettzet.

Lébényi apátság, 1. Lébény.
Lebem, svájci közig, kenüet Solothum kan-

tonban, (1910) 18,179 lak. Székhelye Grenchen.
Lebert, 1. Hermann, német patológus és se-

bész, szül. Boroszlóban 1813 jún. 9., megh. Bex-
ben 1878 aug. 1. 1853ban a zürichi, 1859. a bo-

roszlói klinika tanára lett. L. leginkább a termé-

szettudományokvívmányait akarta az orvostudo-
mányokban értékesíteni. Müvei: Physiologie pa-

thologique (2 köt., Paris 1845) ; Traité d'anatomie
pathologique générale et spéciale (2 kötet, u. o.

1852—64) ; Handbuch der praktischen Medicin (2

kötet, Tübingen, 4. kiad. 1871); Handbuch der

allgemeinen Pathologie und Therapie (u. o., 2.

kiad. 1876) ; Traité pratique des maladies scro-

fuleuses et tuberculeuses etc. (Paris 1849, német.
Stuttgart 1851) ; Klinik der Brustkrankheiten (2

kötet, Tübingen 1874) ; Die Krankheiten des Ma-
gons (u. 0. 1878) stb.

2. L. (Levy), Siegmund, német zongorapeda-
gógus, szül. Ludwigsburgban 1822 dec. 12., megh.
Stuttgartban 1884 dec. 8. Stark Ludwiggal együtt

irta (Jrosse theoretisch-praktische Musikschule c.

négykötetes zongoraiskoláját (1907. átdolgozta

Sauer), amely sokáig irányadó volt a zongorata-
nltásban. Számos pedagógiai müve maradt fenn.

Lebid b. Bebi'a, arab költ a Mohammed fel-

lépését közvetlenül megelz idben ; az iszlám
keletkezését megélte és az új vallás buzgó híve
lett. Kufában körülbelül 85 éves korában, 660—
662 körül halt meg. Leghíresebb költeménye a
Mo'allakát (1. o.) sorában foglal helyet ; külön ki-

adása De Sacytól (a Calila et Dtmna, Paris 1816,
függelékébon), BUlbergtl (Lund 1826), Peipertöl

(Broslau 1828), legújabban magyarázta Nöldeke
(Wien 1900). A neki tulajdonított divánt részbon

Júszuf Dija al-dín al-Khálidí (u. o. 1880), másik
részben Huber Antal (Leiden 1887) és Brockelmann
Károly (ü. o. 1891) tették közzé, az utóbbiak né-

met fordítással. V. ö. Sloane, The poet L., his life,

timo and fragmentary writings (Leipzig 1877)

;

Kremer, Über dio Godichte d. L. (Wien 1881);
Goldziher, A pogány arabok költészetének ha-
gyománya (Budapest 1893).

Lebiedzki, Eduárd, osztrák fest, szül. Bodení
bachban 1862 márc. 9. Griopenkorlnól tanult a bécsi

akadémián. Nevezetesebb képei : Attila halála

;

Sakuntala ; Sámson és Delila ; Idill (a prágai kép-
tárban) stb. A falfestés terén is sikerrel mködik.

LeBlanc (eijtsd: löbian), Mox, német kémikus,
szül. Bartenben (Kelet-Poroszország) 1865 máj.
26. 1896-ban a höchsti festékgyár elektroké-

miai osztályának vezetje lett, 1901. egyetemi
tanár s a karlsruhei technikai fiskolában a ílzi-

kai kémiai intézet igazgatója s 1906. Ostwald
utóda lett Lipcsében. Nevezetesebb müvei : Lehr-
buch der Elektrochemie (Leipzig 1896, 6. kiadás

1911) ; Die Darstellung des Chroms und seiner

Verbindungen mit Hilfe des elektrischen Stroms
(HaUe 1902).

Leblanc (ejtsd : löbiaS), ííicolas, francia nagy-
iparos, a szódagyártás megalapítója, szül. Yvoy
le Prében 1742 dec. 6., öngjólkos lett a st. denisi

szegényekházában 1806 elején. Orvosnak ké-

szült s 1780. az orléansi herceg sebésze lett.

L. a kémiával foglalkozott s midn (1783) a
francia kormány a szóda olcsó elállítására ju-

talmat tzött ki, L. a glaubersónak szénsavas
mésszel való izzításával oldta meg a kérdést

s 1789. föllépett találmányával. Az orléansi

herceg 200,0(X) frankot bocsátott L. rendelke-

zésére, ki (1791) Dizé és Schée társaságában
megnyitotta gyárát St. Denis mellett. A gyárat
azonban, mely naponként 200—300 kg. szódát

termelt, az orléansi herceg lefejeztetése után kon-
íiskálták, L. pedig a jóléti bizottság felszólítására

nyilvánosságra hozta a szódagyártás titkát. Mi-

dn jutalmul ezért (1801) a konflskált gyárat
visszakapta, tke hiányában nem tudta azt meg-
nyitni és nagy nyomorba sülyedt, végre elkesere-

désében öngyilkossá lett. Fbb müvei : Mémoires
sur la fabric tion du sel ammoniac et de la soude
(Paris 1798) ; De la cristallotechnic (u. o. 1802).

Leblond (egtsd: lobion), Murius és Ary, francia

író testvérpár, akik közül az els Parisban szül.

1877., a második pedig St. Pierreben (Réunion-

sziget) 1880. Különösebb sikert a gyarmatok éle-

tét rajzoló elbeszéléseikkel és regényeikkel értek

el. Ilyenek : Le zézöre (1903) ; La sarabande (1904);

L'Oued (1907) stb.

Leboeni (ejted: löböf), Edmond, francia marsai,

szül. Parisban 1809 dec. 6., megh. Moncelban
(Ome) 1888 jún. 7. Részt vett a krimi háborúban,
kitüntette magát az Alma melletti ütközetbon és

Szebasztopol ostromában. Tevékeqy részt vett az
1859-iki olasz hadjáratban s ekkor nagy mérték-
ben megnyerte III. Napóleon bizalmát. 1869-ben
hadügyminiszter lett. Midn a német háború elke-

rülhetetlennek látszott, L. is azok között volt,

akik azt hitették el a császárral, hogy a hadsereg
teljesen csatakész. A császár feltótlenül meg-
bízott benne és 1870 márc. 24-én marsaüá s a
háború kitörésekor a vezérkar fnökévé nevezte
ki. Azonban a francia hadsereg készületleusé-

génél és számos szervezeti hibájánál fogva L.

támadóterve kivihetetlennek bizonyult, ami a had-

járat sikerét mindjárt kezdetben kétségessé tette.

Az aug. 6-iki nagy vereségek után a közvélemény
L.-t képtelennek nyilvánította súlyos feladatának

megoldására, minek következtében L. aug. 12-én

megvált a hadügyminiszteri tárcától s vezérkari

fnöki tisztétl 8 ezek helyett átvette Bazainetl
a III. hadtest parancsnokságát. L. kiváló részt vett

a Vionville, Gravelotte és Noisseville mellett vívott

:
ütközetekben, melyekben hasztalan kereste a ha-
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lAlt. 1870 okt. 29. Metzbcn német fogságba korült.

A béke megkötése után Hágába költözött, ahonnan
azonban 1871 végével visszatért Franciaországba.

A vizsgáló bizotteág elé állíttatván, beismerte vég-

setee tévedéseit, melyekért senkit sem tett fele-

lssé. A felment Ítélet kihirdetése után végképen
visszavonult a nyilvános élettl.

Lebombo-hegység, a délnfrikai magasföldnek
a Delftgoa-öböltól Xy.-ra lev egyik lépcsje brit

Trnnsvaal kolóniában, magassága átlag 500 m.
Lebon (ejtsd : löbón), André, francia politikus és

író. szül. Dieppeben 1859 aug. 26. Mint az Acadé-
mie des sciences politiques tanára több figyelemre-

méltó alkotmánytörténeti müvet irt (Etude sur

la !'>írislation électorale de l'empired'Allemagne,
1^1; Étude sur l'Allemagne politiqne, 1890).

IM'i-ban beválasztották a képviselházba s 1895
jan. Ribot kabinetjében kereskedelmi miniszter

lett. 1896—98-ig gyarmatüg>'i miniszter volt s e

minségében beutazta a njnigatafríkai francia

gyarmatokat Tapasztalatait közzétette La politi-

que de la Francé en Afrique de 1896 á 1898 c.

mvében (1901).

Le Bon (ejtsd: löbóS), Gustave, francia orvos és

szociológus, szül. Nogent le Rotrouban 1841.

1870-ben mint orvos egyik katonai kórház veze-

tje volt Parisban. 1884-ben a buddhista emlé-

kek tanulmányozására Indiába ment. Számos ér-

tííkes fizikai és kémiai munkát írt, melyekben f-
képen fénytüneményekkel és a kémiai értékek

változásával foglalkozik. Jelentékenyek még szo-

ciológiai müvei. Fbb munkái : Traité de la mórt
apparente et des inhumations prématurées (1866);

Physiologie de la génération de l'homme et des

principanx ötres vivants (1868) ; L'Homme et les

Sociétés, leurs origines et leurs histoire (1880)

;

Les Civilisations de l'Inde (1887); Les Premieres
avillsations (1888—89); L'équitation actuelle et

888 principes (1892) ; Les Lois psychologiques de

l'évolution des peuples (1892); La Psychologie
des fonles (1895, magyarra ford. Ballá Antal : A
tömegek lélektana, Budapest 1913); La Psycho-
logie du sooialisme (1898).

Lebonyolítás, valamely ügylet teljes keresz-

tülvitele, befejezése és elszámolása. Különösen
közös számlára kötött ügyletuél kell a feleknek

arra nézve megállapodniok, hogy ki fogja a L.-t

elvégezni. Szindikátusoknál és konzorciumoknál
a L.-t az ú. n. vezet intézet végzi. A lebonyolító

féllel szemben a többi résztvevket részesed v.

participáló feleknek nevezik. A L.-ért a résztvev
felok jutalékban részesítik a lebonyollt tagot és

ezt a jutalékot lebonyolító jtUalék-nfik. nevezik.

Lebome (ejM-. ifiborn), Femanrl., francia zene-

szorzó, szül. 1862 máro. 10. Belgiumban. Pranck
César, Saint-Saöns, Massenet voltak a mesterei.

1901-ben megnyerte a Prix Chartiert. Irt zene-

kari és kamarazenemúvet. Operái : Daphnis et

Chloé (pásztorjáték 1885) : Hedde (1898) ; Mudazza
(1899) ; Lo.s Girondins (1905); La Catalane (1907).

Leboolangé (^d: löbniaiisé), Paid Émüe, belga
tüzértiszt, szül. Mesnil-Égliseben 1832 márc. 11.,

megh. Ostendében 1901 máj. 30. Nevét a ballisz-

tika terén tett fölfedezései (különösen a kronográf)
és akusztikai távolságmérje tették ismeretessé.

Idevágó iratai : Deecription et emploi du chrono-

graphe L. (Bruxelloe 1869); Télémötre de combat
(u. o. 1874) ; Description, maniement et usages des

télémétres de L. (u. o. 1877) ; Détermination des
viteesee vélocipódiquee. Velographes (1894).

Lebourg (^jtsd: KSbúr), Albert, francia fest,

szül. Monfort-sur-Risleben 1849. Impresszionista

modorú tájképeket fest: Hó Auvergneben; A
párisi Notre-Dame ; Rouen látképe stb. Müvei lát-

hatók a havrei, evreuxi képtárakban és a párisi

Luxembourg-múzeumban.
Le Boarget, 1. Bourget.
Lebowicz vagy Lejoowicz, zsidó kalandor, 1.

Frank, 7.

Le Breton, LiUie, 1. Langtry.
Lebrija,váro3 Sevilla spanyol tartományütrera

kerületében, Las Marismas mocsaras lapály DK.-i

szélén, (1910) 11,139 lak., bor- és olajkereskedelem-

mel. L. a római Nabrissa.
Lebmn (ejtsd: iCbröS), 1. Alfréd, Hennequin

Alfréd (1. o.) írói álneve.

2. L., Charles, francia fest, szül. Parisban 1619
febr. 24., megh. 1690 febr. 12. Vouet Simonnak
volt tanít\'ánya, 1642—46-ig Rómában tartózko-

dott és Poussin személyes ^folyása alá került.

Nagy hatással voltak reá a korabeli olasz mvé-
szek, fleg Pietro da Cortona müvei. Hazatérése
után nagy része volt a szobrászati és festészeti

akadémia alapításában (1648). Ennek 1683. igaz-

gatója lett. Mint 1662 óta a akirály els festöjei)

és 1663 óta a Colbert által alapított Manufacture
royale des meubles de la Couronne vezetje dönt,
st diktátori befolyást gyakorolt XIV. Lajos korá-

nak nemcsak festészetére, hanem díszít és ipar-

mvészeiére is. ó maga nagy festményeken kívül

az építészet, szobrászat ós festészet eszközeit

egyesít, pompás dekorációkat hozott létre,

XJV. Lajos stílusának legpompásabb alkotásait.

Lambert de Thorigny párisi hotelje és a vaux-le-

vicomte-i kastély díszítése után a Louvre Galerié

d*Apollon-jának és a versaillesi kastély Grandé
Galeriejának pompás kiképzése mutatja legfénye-

sebben L. stílusát, melyben az olasz barokk m-
vészet ers hatásait egyesítette a francia klasszi-

cizmussaL A királyi gobelingj'árból kikeriilt fal-

kárpitok legjava L. tervei után készült. Festmé-
nyeinek jellemz példái — els sorban a Nagy
Sándor tetteit ábráizoló híres sorozat — a Louvre-
ban vannak. Érdekes kisebb képe a budapesti

Szépmvészeti Múzeumban lev XIV. Lajos apo-

teózisa. V. ö. Genevay, Le style Louis XIV.
Charles L. (Paris 1886); JoMtn, Charles L. etlee

árts 80U8 LouisXrV. (u. o. 1890).

8. L., Charles Francois. Pincenza hercege,

francia államférfiú, szül. St.-Sauveur-Landelinben

1739 márc. 19., megh. 1824 jun. 16. 1789-ben a
nemzetgylésbe választották, hol feltnt pénzügyi
és közigazgatási szakismoreteivel. 1792 aug. 10.

után fogságba került, melybl csak a rémuralom
bukása utáju szabadult ki. Mint az ötszázak taná-

csának elnöke, 1799 nov. nagy szolgálatot tett

Napóleonnak a direktórium megbuktatásában.
Ezért Napóleon maga mellé vette harmadik kon-

zulnak s reá bizta" Franciaország pénzügyeinek
rendbebozását. A császárság alatt a birodalom
fkincstartója volt s Napóleon t Piacenza her-

cegévé nevezte ki. Bonaparte Lajos király le-
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köszönése után 1810. Hollandia helytartója lett.

Mivel a 100 nap alatt újból Napóleonhoz csatla-

kozott, XVIII. Lajos számzte t ós csak 1819.

térhetett vissza. L. kitnt mint mfordító is (le-

fordította Homeros Iliasát és Odysseáját s Tasso
Megszabadított Jeruzsálemét). Emlékiratait (Mó-

moires) íla, L. Anne Charles (szül. 1775., megh.
1859) adta ki (Paris 1829).

4. L., ELisabeth Louise, francia festnö, 1. Vigée-

Lebrun.
5. L., Pierre, francia költ, szül. Parisban 1785

nov. 29., megh. u. o. 1873 máj. 27. Napóleon Ode
a la Grandé armée (1805) c költeményéért 1200
frank évjáradékot utalt ki neki, amit Poéme
lyrique sur la mórt de Napóleon (1822) c. verse

következtében megvontak tle. Számos tragédiát

is irt, melyek vagy az antik világból vagy a mo-
dem történelembl veszik tárgyukat s egy festi

részekben gazdag leíró költeményt Voyage en
Gréce (1828) címen. A romantika elfutárjai közé
sorolható. V. ö. Tóth A., Sevilla csillaga és Anda-
lúzia Cidje (Budapest 1905).

6. L., Poncé Denis Écouclmrd, francia költ,
szül. Parisban 1729 aug. 11., megh. u. o. 1807
szopt. 2. Lírai költeményei, amelyekért a kortái*-

sak Pindaroshoz hasonlították, meglehetsen szá-

razak 8 csak itt-ott csillan ki bellük némi ter-

mészetes érzés. Legsikerültebbek epigrammái,
amelyek túlnyomó részben irodalmi polémiáihoz

fzdnek. Összegyjtött mveit Guinguené adta

ki : Oeuvres (1811, 4 köt.). V. ö, Sainte-Beuve,
Lundis V. (Paris).

Leb8tückiT/ám,az 1848—í9-iki szabadságharc
katonája, szül. Zágrábban 1830 aug. 15. jómódú
keresked szülktl, megh. Újpesten 1892 máj. 30.

A bécsi forradalom kitörésekor a jogászcsapatba

állt 8 végigharcolta úgy a márciusi, mint az októ-

beri forradalmat. Október végén a torlaszharcok

egj'ikében bal arcán sebet kapott. Bécs feladása

után Magyarországba menekült s belépett a német
légióba, majd pedig a tiroli vadászok közé, hol ál-

talánosan «Károly vadász» néven ismerték. Ebben
a minségben részt vett a branyiszkói csatában. A
kápolnai csatában három vértes támadt egyszerre

reá, de közülök kettt leltt, mire Dembinszky
a csatatéren hadnaggyá léptette el. Ugyanebben
a csatában fején sebet kapott ; amint ebbl fel-

gyógyult, a Miklós-huszárok közé lépett s nem-
sokára fhadnaggyá nevezték ki. Részt vett

Buda ostromában s a szabadságharc leveretése

után az aradi várban hat hónapig volt bebörtö-

nözve. Késbb JonóZ: tüzérkapitányhoz ment nül,
kitl egy fia született ; midn férje meghalt, sok
küzködésen és nyomoniságon ment keresztül, míg
végre az orsz. honvéd-egylet nyugdíjat adott neki.

Lebu (Leum), AraOco chilei tartomány fvá-
rosa a L. torkolatánál, vasút mellett, kb. 8000
lak., nagy szénbányákkal.
Lebonkózáa vagy kiirtás, veszedelmes fertz

betegségben, pl. keleti marhavészben, veszettség-

ben, takonykórbau, súlyos rühösségbon szenved
állat leölése ós szröstül-bröstül való elásjisa v.

más módon való megsemmisítése. Ezzel szemben
a leölés V. lexúgás az állat testrészeinek és húsá-

nak értékesítését, utóbbiét közfogyasztás céljaira

is, nem zárja ki. L. Allatefje'szsrgügf/.

Lebvas, a meteorit rossz magyar neve.

Léc, 1. keskenyebb és vékonyabb fakelme ; ke-
resztmetszetenégyzet v. hosszunégyszög; 20, 26, 33
mm. vastag és legfölebb kétszer ilyen széles. A
fenyfaléc rendesen hulladékfából készül.a deszkák
szélezésénél. Bútor- v. széklécek, melyekot hajlí-

tott bútorokhoz használnak, bükkfából valók. Pár-
kányléc vagy rámaléc bútorok párkányaihoz való
profllált léc. — 2. A Juijsok lécnek azt a rudat hív-

ják, amellyel a víz mélységét mérik. A léc alsó

végétl fölfelé v. lajafánt bogokkal, v. különböz
színre festett övekkel, mértékjelzéssel van ellátva.

A mérték régebben általában a láb és az ú. n.

marok (6 hüvelyk) volt, újabban a deciméter sze-

rinti beosztás mind általánosabb. — 3. Léc (ka-
rima, helix), 1. Fül.
liecaiiiam 111. (áiiat), a Pajzstetvek családjá-

nak több kártékony fajt magában foglaló nem-
zetsége. Legfontosabb fajai a szöllöpajzstetü (L.
mni Bouché), a barackpajzstetii (L. persicae
Geoffr.), a szilvapajzstetü (L. prunastri Fensc.)

és az ákácpajzstetü (L. rohiniarum), 1. Pajzs-
tetvek.

I^ecanora Ach. (növ.), a Kérgestelepü zuzmók
génusza, mintegy 200 faja kövön és fa kérgén nö.

Európai fajaiból orseillet és lakmuszt készítenek,

1. Lakmusz-zuzmó, Mannazuzmó és Boccella.
Lecanora-sav v. orsellsav, CigHi407,H„0, több

festzuzmóban, különösen a Roccella tinctoriában

keletkezik. Színtelen, szagtalan és ízetlen, víz-

ben nehezen, alkoholban és éterben könnyebben
oldódik ; kristályok. Víztartalmú acetonból nyert
kristályai 166<*-on, a 100"-on szárított sav 201*''-on

olvad. Alkáliákkal v. vízzel fzve elbb orsellin-

sav keletkezik, azután orcin és szénsav. Ammo-
niás oldatban a levegn megpirosodik.

Le Cap Haiti (Cap Haitién, Cap Framais,
Le Cap), kikötváros Haiti köztársaság E.-i part-

ján, kb. 30,000 lak., nagy kávókivitellel. 1842-bon
földrengés pusztította.

Le Cateau, francia város, 1. Gateau-Cambrésis.
Lecce (ejtsd: ieccse),l.Z,., azeltt Terra d' Otranto,

tartomány Olaszországban, Bari, Potenza. az Ad-
riai és az Ión-tengerek és a Tarantoi-öböl közt,

területe 6797 km«, (1911) 769,043 lak. Járásai:

Brindisi, Gallipoli, L. ós Taranto. V. ö. Biéino,
Note ed appunti su Ferra d'Otranto (Galatina

1902). — 2. L. tartománynak fvárosa, püspöki

székhely, 12 km.-nyire az Adriai-tongertól, (i9ii)

36,310 lak., székesegyházzal és földmlvesisko-

lával ; dohánygyár, gyapjú-, len- és pamutszövés,

csipke- és müvirágkószítós, olaj- és bortermelés.

Ókori neve Lupia, a VI. sz.-ban mint Lycia volt

ismeretes.

Lecco (ejtsd: lekko), város, L. járás székhelye

Como olasz tartományban, a Ck)mo-tó DK.-i ága
mellett, (1911) 12,146 lak., selyomfonókkal, vas-

kohókkal ; nagy marhavásárokkal.
Léces kártoló, pamutfonásnál alkalmazott kár-

tológép, l. Kártológép és Pamut.
Lech (Licus), a Duna 285 km. hosszú jobbol-

dali mellékfolyója. Vorarlbergben a Formarin-
tóból ered, líoutténél ér Bajorországba ; itt vau-

nak Sanct Mangtritt nev vízesései. Schongau-
tól kozdvo tutajozható, Landsborgnél ér ki a L.-

mezre, Aug-^burgnál fölveszi legnagyobb mel-
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lékvizét, a Wortacbot, Rain mellett Lechsendnél

torkollik. Ví2gyüjt6területe 4250 km«.

Lech&ion, ókori kiköthely a Kurintosi-öböl

mellett, 12 stádiummal Éra Korintuistól, mellyel

falak kötötték öesze.

Lechem happanim (héber), szinkenyér, tizen-

két, lánglisztbl sütött kalács, melyet a gyüleke-

zés sátorának szentélyében minden szombat nap-

ján két-két rendben az ú. n. ítmasztalon (sulchan

happanim, l. o.) a papok rénéro ateni eledelül el-

helyeztek.

Lechevalier (^taá: iUndié),Jeain BapUste, fran-

cia archeológtis, szül. Trellyben 17ö2 juL 1., megh.
Parisban 1836 júl. 2. 1784-ben Choiseul-Gouffler

nagykövettelmint titkár Konstantinápolyba ment,
majd beutazta Olaszországot és Kis-Az:>iát. 1790.

Londonba ment, majd ismét nagyobb utazásokat

tett 8 Parisba viaszatérve, a Ste Greneviéve-könj'v-

tár öre lett Monkál : Voyages de la Troade etc.

<Paris 1802) ; Voyage de la Propontide et du Pont-

Euxin (London 1801, 2 köt.).

Lechhanaen, elbb önálló vároe a bajorországi

Oberbayem kerületben, (1910) 18,405 lak. 1913-ban
Angsburg városához csatolták.

Lechler, Gotthard Viktor, német lutheránus

<eológu.s, szül. Kloster Reichenbachban (Württem-
berg) 1811 ápr. 18., megh. Lipcsében 1888 dec.

26. Nagyszámú irodalmi müvei közül fontosab-

hak : Geechichte des englischen Deismus (Stut^

gart 1841); Das apostolische und das nachopos-
tolische Zeitalter etc. (Haarlem 1851, harmadik
teljesen átdolgozott kiadás 1885) ; Geechichte der

Presbyterial- imd Synodalverfasstmg seit der Re-
formation (Leiden 1854) ; Der Kirchenstaat imd
dieOppoeition gegen den papstlichen Absolutismus
im Anfange dw 14. Jahrhunderts (1870); Johann
von Wiclif und die Vorgeschichte der Reformation

<1873, két köt) ; Joh. Hus (Halle 1890). Lange
Bibelwerk cimQ vállalatában 6 kommentálta az

Apostolok cselekedetééirl szóló könyvet
Leoh-meiA (ném. Lethfdd), a Lech és Wertach,

Landsberg és Augsburg közt elnyúló, 40 km.
hosszú slSskg Bajorországban. A L.-n 955 aug. 10.

a magyar hadak l. Ottó császár hadaitól súlyos

vereséit szenvedtek. L. Avgsburgi csata,

Lechnar, 1. Ágoston, közjogász, szül. Budán
1836 nov. 1., megh. Budapesten 1901 febr. 27. A
poz.sonyi jogicadémián 1857. segédtanár, 1861.

helyctti'S, 1865. rendes tanár lett. 1869-ben kine-

vezték a budapesti egyetemen a közigazgatási és
pénzügyi jog tanszékére, amely tanszékhezkésbb
a közjogot is hozzákapcsolták. Az 1886/86. tan-

évben az egyetem rektora volt. 1895-ben kinevez-

ték a frendiház életho^ziglani tagjává. írt egy
nagy, tanulmányt az Önkormányzóiról a Jog-
és Államtudományi folyóiratita; Kautz Gyulá-
val és Pulszku Ágosttal sajtó alá rendezte és

kiegészítette KorMy Imre Magyar Köqogának
3. kiadását. Miuradandó nevet hagyott maga után
elaílásaival, mint a mai jogásznemzedék közjogi

tanitója.

2. L. Gyula (von der Lech), fest és mfordító,
szül. Pesten 1841 febr. 5., m^h. Budapesten 1914
jún. 10. Az egyetemet Budapesten végezte, hol

1874-ig gyakorló ügyvéd volt Bkkor szobráJazat-

tal meg terracottagyártással kezdett foglalkozni.

majd a festészetre adta magát s arcképeit, állat-

os tájfeetményeit gyakran lehetett látni a buda-
pesti kiállításokon. Öreg asszony kötéssel c. arc-

képtanulmánya állami tulajdonba került 188U
óta a fvárosi iparrajziskolán volt tanár. Mint
mfordító nagy érdemeket szerzett Madách mü-
vének, Az ember tragédiájának és Beöthy Zsolt

Ráskai Leá-jának német fordításával, mely ér-

demeiért a Kisfaludy-Társaság 1905. levelez
tagjává választotta. Legutóbb Zempléni Árpád
Turáni dalait fordította németre (Turanische
Lioder 1914). Négy képe, amelyek Budapest em-
lékezetes régi épületcsoportjait mutatják, a F-
városi Múzeumba került, egy arcképe a szegedi

múzeumban van.

3. L. Jen (von der Lech), építész, mszaki
író, L. 2. fla, szül. Budapesten 1878. A kir. Jó-

zsef-megyetem ókori tanszékén 1908. adjunk-
tussá nevezték ki. Városépítési kérdé.sekkel is

foglalkozik s Varga László mszaki tanácsossal

együtt külföldi pályázatokon is (Antwerpen) je-

lentós sikereket aratott A magyar stílus megte-
remtését a felsmagyarországi renaissanco-em-

lékek tanulmányozásától reméli s ezen a téren

lelkes irodalmi tevékenységet fejt ki. Jelesebb

mvei : a sárospataki állami tanítóképz épülete

és a kassai Rákóczi-múzeum. A temet mvésze-
tének fellendítése l^örül is maradandót alkotott.

Irodalmi mvei: Építési enciklopédia; Tanul-
mányok a lengyelországi és felsomagyarországi
renaiscance-épüésrl.

4. L. Károly, pszichológus, egyetemi tanár,

L. 1. öccse, szül. Budapesten 1850 márc. 21. 1874—
1876-ig gyakornok, majd tanársegéd a budapesti

egyetem I. belgyógyászati klinikáján, 1877

—

83-ig forvos Schwarzer elmegyógyintézetében,
188^89-ig igazgató az angyalföldi elmebeteg-
ápoló-intézetben, 1889 óta az elmekórtan és tör-

vényszéki lélektan tanára a kolozsvári egj'ete-

men, 1897/8 rektor. 1903-ban megkapta az udvari
tanácsosi elmet Fbb müvei : Zur Pathogeneeo
(Wien 1881); A tudatosság (Budapest 1892); Ké-
tes elmeállapotok (u. o. 1896) ; Az alkoholizmus
ellen (Kolozsvár 1906) ; Az álmodásról. Alkohol
és társadalom (u. o. 1910) ; Az emlékezésrl (u. o.

1911); Virágzások (u. o. 1911); Az elmefogya-
tékosságokról (Budapest 1911); A beszámtíás
(Kolozsvár, 1913); Ch/ermektanulmány és orvosi

tudomány (Budapest 1913); As impressziókról
(u. o. 1914); A n kriminalitásánakis dzüllésé-

nek okairól (Kolozsvár 1914).

5. L. Lajos, mérnök, L. 1. testvérbátyja, szüL
Budán 1833 febr. 8., megh. Budapesten 1897 febr.

18. Tanulmányai befejezte után a budai építészeti

igazgatóság szolgálatába lépett 1870-ben a köz-

ponti posta- és táviróhivatall épitkesés veaetéeó-

vel bízták mi^. Ugyanekkor Bodapeet általános

szabályozási tervének elkészítéaére nemzetközi
pályázat hirdettetvén ki, az ö terve nyerte el a

10,000 forintos nagydíjat Az Andráasy-út ter-

vezése Ls az mve. 1878-ban a párisi vilAgkiál-

litáson mint kormánybiztoS'íialyBttBS mködött.
1879-ben, midn az árvíz Sngédiet romba dön-

tötte, a rekonstrukció céljából alkotott királyi bi>-

tosság mellé tervez mszaki fnökül nevezte
U. Szeged összes újjáalkotAsi müvei az 6 terve-
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zóséböl keletkeztek. 1884rt)en a mszaki tanács

alelnökévé nevezték ki. 1885-ben az tij parlament-

ház építésének föeilenörzésóvel bizták meg, 1886.

Budapest székesfváros középítési igazgatója ltt.

Az általános nagy csatornázás, amelynek alapter-

veit ö dolgozta ki 8 a káposztásmegyeri nagy
vízm az ö felügyelete mellett épültek. Irodalmi

munkái : Szeged újjáépítése (Budapest 1891 ; eh-

hez egy nagy, 36 rajzlapot tartalmazó ívrétü fü-

zet); Egészséges építkezés városokban és közsé-

gekben (Országos orvosi és közegészségügyi kon-

gresszus tárgyalásai, Budapest 1885).

6. L. László, író, szül. Budán 1841 máj. 24.

1866-ban hivatalnok volt a magyar kir. hely-

tartótanácsnál a gimnáziumi ügyosztályban,1867.

foglalta el tanszékét a szatmári királyi fgimná-
ziumnál, honnan 1870. a budai gimnáziumhoz
helyezték át. Számos íUozóflai cikke jelent meg
folyóiratokban ; nevezetesebbek : Vázlatok a fran-

cia filozfiából a XIX. sz.-ban ; A logika alap-

feladványa ; Psychologiai tanulmányok : a) Aris-

toteles, b) Locke ; Spencer Herbert filozófiája ; A
determinismus és az erkölcsi beszámítMtóság

;

Az erkölcsi érzelmek.

7. L. Lóránt (von derLech), építész, L. 2. íia,

szül. Váczott 1883. Jelesebb müvei a dabronyi

róm. kat. templom és a pályadíjat nyert susáki

m. kir. erdöhivatal, melyet Fábián Gáspárral ter-

vezett.

8. L. Ödön (von der Lech), építész, L. 2.

öccse, szül. Pesten 1845., megh. Budapesten 1914
jún. 10. Építészeti tanulmányait a budai József-

megyetemen, majd a berlini építészeti akadé-

mián folytatta. 1877-ben Budapesten telepedett

meg. Eleinte a francia renaissance híve volt.

Utóbb a keleti stílusok tanulmányozása a ma-
gyar stílus megteremtésére sarkalta s mvei-
ben egyéniségre és magyarosságra törekedett.

Úttör munkássága nem arathatott ugyan teljes

sikert, de elévülhetetlen érdeme, hogy a nemzeti

stUus koresésének újabb lökést adott s a fiatalabb

nemzedék körében az ez iránt való hajlamot er-
sen kifejlesztette. Legszebb építkezései : a sze-

gedi városháza, a nagybecskereki vármegyeház,
a karlóczai gimnázium, a kecskeméti városháza,

Budapesten a magyar államvasutak nyugdíjinté-

zetének az Operaházzal szemben lev bérháza, a
váczi-utcai Thonet-palota, az ülli-úti Iparmvé-
szeti Múzeum, a kbányai templom, a Földtani

Intézet Stefánia-úti palotája és a postatakarék-

pénztár hold-utcai épülete.

Lechnicz, község, 1. Lehnicz.
Lecho dódi (héber), péntek esti liturgikus

himnusz a beköszönt szombat tiszteletére. Szer-

zje a XVI. sz.-beli Salamon ha-Lévl Alkabec
kabbalista költ.

Lechter, Mélchior, német fest, szül. Müns-
terbon 1865 okt. 2. A berlini akadémián ta-

nult Leginkább az üvegfestószet terén mködik,
de vannak olajképei is. Üvegfestményei a berlini

Simeon-templomban, a kölni iparmvészeti mú-
zeumban ós a münstori országos múzeumban lát-

hatók. Olajkópei közül nevezetesebbek : A szent
tó ; Ámyókország ; Orphous ; A házasság kertje

;

Panis Angelorum stb.

Lechvölgyi Alpok, 1. Alpok.

l.ecidea (Ach.) Th. Fr. (n»v.), a Kórgestelepft

zuzmók génusza, melynek mintegy 500 faja f-
képen a hideg és a mérsékelt földöv lakója. Kövön
és a fák kérgén élnek.

Lecitin (lecithin), helyesebben lecitinek, a lipoi-

dokhoz (1. 0.) tartozó vegyület, mely úgy az ál-

lati, mint növényi szervezetben rendkívül el van
terjedve; nagyobb mennyiségben található az
agyvelben, a szív- ós végtagizomzatban, a tojás

sárgájában, a májban, a vérsejtekben, stb. Zstr-

oldó szerekben oldható viaszszer tömeg, mely
vízben duzzad, majd opálos oldatot ad. Kémiai
anyagokkal könnyen vegyíthet, platinakloriddal

képezett vegyülete igen nehezen oldódik. Opti-

kailag aktiv test. Benne a glicerinfoszforsav (1. o.>

van két zsírsavgyökkel (stearin- és palmitinsav-

gyökkel) és a kolinnal (1. Cholin) vegyülve ; barit-

vízzel vagy sav kkal fzve ezekre az alkotó-

részeire esik szét. A szervezetben valószínleg-

komplikált vegyületek alakjában fordul el ; fe-

hérjevegyületének (lecitinfehérje) újabban a kü-
lönböz szervezeti funkciók mechanikájában nagy
szerepet tulajdonítanak.

Lieckage (ejtsd: lekázs) {%. m. coulage (1. o.).

Lecke (latinul : ledio a. m. olvasás), a középkori

egyházi nyelvben a biblia valamely részének,

valamely vértanú történetének felolvasását je-

lentette. Ez gyakran korholással és intelmekkel

volt egybekötve s innen származik a megleckéz-

tetés értelme. A mai nyelvszokás szerint L. pen-
zumot, vagyis a tanulónak megtanulásra feladott

dolgot jelent.

Lecke-oldal (comu epistolae) a. m. episztola-

oldal (1. 0.).

Lecky (ejtsd: likkt), William Edroard Hartpole,
angol történetíró, szül. Dublinben 1838 márc. 26.,

megh. Londonban 1903 okt. 23. A dublini egye-

tem tanára volt s mint annak képviselje jutott

1895. az angol parlamentbe. Kultúrtörténeti mun-
kái, melyekben megtámadja a pozitív vallásokat,

nagy visszatetszést keltettok a régi iskola hívei

közt. Nevezetesebbek: History of the rise and
influence of the spirit of rationalism in Burop*

(1865, 2 köt., legúj. kiad. 1899. Magyarra Z«-
linszky Mihály fordította : A felvilágo.^odjis ke-

letkezésének és befolyásának történelme Európá-
ban címen. Pest 1872) ; History of European mo-
rals from Augustus to Charlomagne (1899, 13.

kiad.); History of England in the eighteonthcoji-

tury (1878—90., 8 köt.) ; ehhez foíytatásképen :

Ireland in the eighthoenth century (1892, 4 köt).

Leclanché-féle elem, l. Galvánelem.
Leclerc (ejtsd : löitiór), Charles Emmanuel L.

d'Ostin, francia tábornok, szül. Pontoiseban 1778
márc. 17., megh. Haiti szigetén 1802 nov. 2.

Elbb keresked volt, de 1791. mint tiszt ön-

kéntes zászlóaljba lopott s miután 1793. TouImi
osti'omlásakor magát kitüntette, zászlóaljparancs-

nok lett. 179í-ben átlépett az alpesi hadseregbe s

a mont-cenisi átkelésnél volt az elvéd parancs-

noka. 1795 szén mint parancíinok Marseilleb*

ment, hol Napóleon nvérével, Paulinával váltott

jegyet. lízután Olaszországba korült, mint Napó-
leon hadsegéde, hol Borthior oldalán különösön a
politikai levelezéssel bízatott meg. A leobeni fegy-

verszünet után tábornok lett s Milanóban meges-
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kUdött Panlinával. Napóleonnak Egyiptomból való
visszatérése után részt vett a brumairo 18-iki

államcsinybon ; ö volt az, aki a gránátosok élén

St.-Cloudban az ötszázak tanácsának ellenálló

tagjait az ülésterembl kizte. Usztálytábomokká
neveztetvén ki, Moreau alatt átvette a rajnai

sereg II. hadteste feletti parancsnokságot, mely-

nek élén 1800 dec. 3. részt vett a hohenlindeni

ütközetben. t801-ben a haitii expedíció vezére

lett s február elején a szigeten kikötött. A lázadó-

kat lecsendesítette ugyan, de a sárgaláznak ö is

áldozatul esett.

Le Clerc da TremblAj, ,1. József atya.

Leclercq (^ud: iftkierk), 1. Émile, belga író, szül.

Mi)nct'au-sur-8ambreban 1827 febr. 10. A fest
ecsetjét cserélte föl a tollal s mintegy 30 humoros
regényt írt, amelyek közül legjobb Les petits-flls

de Don Quichotte (1865).

2. L., Théodore, francia drámakölt, szül. Pa-

risban 1777 ápr. 1., megh. u. o. 1851 febr. 15. Kö-
ael nyolcvan szellemesen dialogizalt rövid szalon-

darabot írt, amelyeket Proverbes dramatiques

(Paris 1828, 6 köt. Új sorozat n. o. 1852, 4 köt.)

c. gyjtött össze.

L'Éclase(^t8d: —kidzj, Charles (fe, 1. Clusius.

Léclnse (Fort de VÉcluse, ejted : fór dö lekinz),

határvár Ain francia départementban, a Mont-
Credoz (1624 méter) lejtójén (1, tkluse). Alapítói

a szavójai hercegek voltak. 1536-ban a berniek,

1590. a genflek, 1601. a franciák foglalták el

;

Vauban megnagyobbította. 1814-ben az o.sztrákok

lerombolták, 1824. a franciák újból fölépítették.

Lecooq(^tod: xf^^ot), Alexandre Charles, francia

operettszerz, szül. Parisban 1832 jún. 3. A kon-
zervatóriumon tanult, Halévy volt a mestere.

1857-ben OCfenbach pályázatán Georges Bizet-vel

együtt írt operettjével : Le docteur Miracle-lal

díjat nyert. Els sikerét 1868. Fleur de thó c. da-

rabjával aratta. 1872-ben keletkezett világhíre,

ekkor került színre a La flUe de Madame Angot
(Angot asszony leánya). Ö.><szesen 44 operettet irt.

Nevezetesebbek : Les cent vierges (1872) ; Giroflé-

Girofla (1874); La petité mariée(1876); Kosiki;

La Marjolaine (Kisasszony feleségem 1877) ; Le
petit duc (Kis herceg 1878); Caman^o (1879);

Le grand Casimir (1880); Janót (1881); Le jour

et la nuit (Nap és hold 1882); L'oiseau bleue

(1884); Ali Baba (1887); Ninette (1896);Yetta

(1903); Le cygne (ballett 1899). Számos dala

maradt fenn. Kiadta újra Rameau Castor et

PoUux-át (1877). Számoe darabja aratott nagy
sikert a régi budapesti Népezinházban.

Lecointe (ejud : iftkoeit), Greorges, belga csilla-

gász és sarkutazó, szül. Ánversben 1869 ápr. 29.

Í897-ben GerlachedeGomeryi}. o.) délsarki expe-

díciójában a Belgica parancsnoka volt. Vissza-

térve feldolgozta az út hidrográíiai és geofizikai

megfigyeléseit. A belga állami csillagvizsgáló

igazgatója lett. Fbb múvei a Belgica útjáról

:

Traveaux hydrographiques et instructions oauti-

ques (Anvers 1907) ; The generál organisation of

tiie International PolarlnstitutelBruxellee 19U8);

Mesures pendulaires (Exp. antarct. Beige II.,

Anvers 1907). Szerkeszti az Annualre Astronomi-

que de lobsorvatoire royal de Belgique csilla-

gászati évkönyvet.

Lecointe (ejtsd : iftkoZt), 1. Georges, francia iró,

szül. .Máconban 1867 júl. 9. Elbb szépmüvóezeti

kritikáival tnt ki, amelyeket L'art impret«k>>

nisto (1892) c. kötetbon is kiadott, majd több d-
került társadalmi regényt írt. Ilyenek : Les valets

(1897) ; Les cartons verts (1901, a hivatalnok-

vUág); Le veau d'or (1903); L'espoir (1908) stb,

2. L., Jean Baptiste, 1. Aubry-Lecomte.
Lecomte du Nony (^tad: lOkoSt da aiii),Jules

Jean Antoine, francia fest, szül. Parisban 1842
jun. 10., Gleyre, Signol és Géróme tanítványa.

Legkitnbb képei : Jokaste halála (1866) ; Pran-

cesca da Rimini és Paolo a pokolban ; Jób és ba-

rátjai ; Fellah táncosn ; Ajax rjöngése ; A b-
vész (reimsi múzeum) ; A rossz hirt hozók a fáraó

eltt (a Luxembourg-múzeumban) ; A kényteleo

bölcsész ; Er(^-Cupido (toursi múzeum) : Homeros
mint koldus ; De Maupin kisasszony ; A boszor-

kány; a párisi Szentháromság-temploma szá-

mára festette : Szt. Vince megtéríti a gályarabo-

kat és Szt. Vince segélyezi az elszásziakat ée

lotharingiakat.

Leconte de Lisle (^d: iSkoSt dfi int, Charles

Marié, francia költ, szül. Réunion (Bourbon) szi-

getén 1818 okt. 23., megh. Louveciennesben 1894
júl. 17. 1846 óta állandóan Parisban tartózko-

dott. Eleinte Fourier szocialista ábrándjait kö-

vette, míg késbb a görög és ind gondolatvilág-

hoz csatlakozott. Ekként szrdött le panteLsz-

tikus világfelfogása, melyet formailag és nyelvi

szempontt)ól egyaránt választékos versekten jut-

tatott kifejezésre. A pamassien-csoportnak ö volt

a vezére. Fbb verskötetei: Poémes antiques

(1852); Poémes barbares (1862); Poémes tra-

giques (1884). Mint mfordító is kitnt. Les Eryn-
nies c. drámáját (1873) 1912. a Nemzeti Színház

is eladta Ivánfi Jen fordításában (megjelent

:

Az Erynnisek, Budapest 1913). V. ö. LMond, L.

d'aprés des documents nouveaux (Paris 1906);

Dornis, Essai sur L. (u. o. 1909) ; Léhotai, L.

(Magyar Szemle 1907).

Lecoma (ejted.- lökornU), Léon Francois Alfréd,
francia mérnök és fizikus, szül. Caenben 1854
jan. 13. Mint mérnök elbb a vasutak és a Uk
nyászat torén mködött. 1900 óta tanár a bá^

nyászati, technikai és légbajózási fiskolákon.

1910-ben a francia tud. akadémia tagja lett. Szá-

mos értekezést irt az elméleti és alkalmazott

mechanika különböz kérdéseirl. Munkálkodá-
sával nagy szolgálatokat tett az aviatikának is.

Fómunkája : Dynamique appliquée (Paris 1906).

Lecouvrenr (^tsd: lökuvrír). Adrienne, fhuieiA

színészn, szül. Dameryben 1692 ápr. 5., megh.
Parisban 1730 nov. 20. Tizenháromévee korábaa

lépett föl elször; eleinte vidéki társulatoknál

mködött, 1717. a Clomédie-Pran^ise meghívta
tagjai sorába. Kora legels drámai benöj^iek
tartották. L. mvelt és szellemes n volt, dsBW*
köttetésben állott az akkori iróvllággal, a töbU
közt Voltaire is nagyrabecsülte. Ismeretes sé-
relmi vbszonya Szász Móriccal. Állítólag halálá-

nak is ez lett volna az oka ; Bouillon hercegn
féltékeny-ségbl megmérgeztette. Seribe és Le-

gouvé L.-ról Irt népszer drámájának e« a tárgya^

Leveleit kiadta .Monval (Paris 1892), életét meg-
írta Boorgeois (Angers 1895).
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Le Creusot, város, 1. Creusot
Lecsapódás, a légköri vízpára kiválasztása, 1.

Csapadélc.

Lecsapolás. A természetes mélyedéseket, kat-

lanokat az esvizek, a talajból felfakadó vizek és

esetleg a beléjük folyó patakok v. egyéb vízfolyá-

sok olyan magasságig töltik meg, míg a víz a
mélyedés peremének (melyet a föld felszínére

kiemelked vagy a föld színe alatti, vizet át nem
bocsátó rétegek, padok képeznek) legalacsonyabb

partján lefolyásra talál. Ha ez a perem (pad) na-

gyon magasan fekszik ós a hpzzáfolyas aránylag
ísekély, a nagy felületen gyakran maga az elpá-

rolgás képes a hozzáfolyást ellensúlyozni (zárt,

lefolyás nélküli tavak v. mocsarak). Más helye-

ken a talajmélyedéseknek, hullámoknak van
ugyan lefolyásuk, de az nem elég mély v. széles

arra, hogy a vizet kellképen le bírja vezetni.

Ilyen területek állandóan v. az év nagy részében
sík vizekkel vannak borítva v. a víz mindjárt a
talaj felszíne alatt található és ez a túlságos ned-

vesség a terület okszer gazdasági kihasználását

lehetetlenné teszi. Azt a mveletet, mely a túlsá-

gos víztartalmat megszünteti, a fölös vizet elve-

zeti, L.-nak nevezik. A L. álaqcsövek (1. Alagcsö-
vezés) V. nyílt árkok segélyével történik. Elbbi
módszert inkább a szántóföldeken, utóbbit fké-
pen réteken alkalmazzák. Nagyobb területek L.-

ára egész vízelvezet hálózat szükséges, mely
lecsapoló fcsatornákból és az azokba torkolló

mellékcsatomákból áll. V. ö. Kvassay I., Mez-
gazdasági vizmtan. L. még Belvízrerukzés.

Lecsengetés, a lóversenyeken a start pillana-

tában adott csengjelzés, amely a fogadások le-

zárására szolgál.

Lecserlecs, a vágó durbincs (I. Durhincs) né-

pies neve.

Lecsmér, kisk. Szilágy vmegye szilágysomlyói

j.-ban, (1910) 474 magyar és oláh lak.
; postaügy-

nökség telefonhivatallal.

Lecsutkázás, 1. Leszemelés.
licctica (lat.), rudakon hordozható gyalog-

hintó, amint az ókori népek különösen Görög-
országban, Ázsiában és Rómában használtak.

Faállványból készült, rajta párna és derékalj. A
L.-t függönyökkel látták el, üvegablakokat is

tettek rája és külön lektíkás rabszolgákat tar-

tottak mellette (lecticarii, calones). L. funébris
a ravatal neve, amelyre Kómában a halottat kite-

rítették.

I^ectlcale (lat. a. m. ágybér), a párbér egyik
elnevezése, 1. Párbér.

l<ectio (lat.), 1. Lecke.
I^iectionarlum (lat.), a kat. egyházban hasz-

nálatos liturgikus könyv a középkorban, amely
a szent misében és a zsolozsmában olvasni szo-

kott szentírási,' az apostolok cselekedeteibl és a
levelekbl vett részleteket foglalta magában. Je-

lenleg az evangeliarium (1. o.) van használatban,

mely a szent leckéket és evangéliumokat tartal-

mazza az összes vasárnapokra és ünnepekre.V. ö.

Beissel, Entstohung der Porikopen des römischen
Messbuchcs (1907).

liectisternium (lat.), ókori engesztel ün-

nepség a rómaiaknál, az istenek lakomája, mely
alkalommal az istenek hasonmásait párnákra

(pulvinar) helyezték, mintha csak élnének és éte-

leket raktak eléjük.

liector (lat., a. m. olvasó, felolvasó), német
egyetemeken így nevezik a modem nyelvek gya-
korlati tanítására alkalmazott tanerket. Ezzel

a jelentéssel nálunk is használatos. Továbbá a. m.
olvasó kanonok, a négy elsállomású ú. n. osz-

lopos kanonokok (canonici columnares) között

rangban a második. L. még Egyházi rend és

Kanonokok.
I^ectoratas (lat.), a négy alsó egyházi rend

egyike. L. Egyházi rend.

liectorium (lat.) a. m. caiieellum (1. o.).

Lectoure (ejud: lektar), város, L. járás székhe-

lye Gers francia départementban, a Gers mellett,

(1911) 4166 lak. ; müasztalos, fa- és malomiparral,
bor-, gabona- és lóvásárokkal ; XVI. sz.-boli szé-

kesegyházzal. L. a rómaiak inváziója eltt Lac-
tora nevet viselt. 1790-ig püspökség volt.

Léctömlöc, oly börtön, amelyben a zárka
padlója és falai lécekkel vannak kiverve. Katonai
börtönöknél 1832-ig alkalmazták, az 1870-es évek
elején pedig végkép eltörülték.

liectnrer (ang., ejted .- lekcsörör) a. m. fölolvasó

;

az oxfordi és cambridgei egyetemeken az egyes
kollégiumokban eladó magántanárokat nevezik

L.-nek, ellentétben az egyetem által kinevezett

akadémiai tanárokkal, kiknek címe professor v.

reader. A többi egyetemeken a L. cím azon ta-

nárokat illeti meg, akik ugyan rendes fizetést

húznak, de az akadémiai tanácsnak nem tagjai,

sem pedig a feladásokat nem tarthatják. L.-

nek hívják a kisegít hitszónokokat is, kik a va-

sárnap délutáni istentiszteletnél segédkeznek.
liectus (lat.) a. m. ágy.
Lecartha, a középkorban a. m. Latorcza (1. o.).

liecythidaceae (növ.), a kétszikek családja

a Myrtiflorae-sorozatban. 130 faja fás növény az
ó- és új-világ forró övén. Levelük csavaros

állású. Viráguk 2 ivarú, magházuk mindig telje-

sen összen a vacokkal. Számos porzójuk több

körben áll. Termésük különféle bogyó v. fedeles

tok. Gyümölcsük, fájuk v. gyökerük rcvén hasz-

nos növények. L. Bertholletia.

liecythis L. (fazékfa. növ.), a Lecythidaceae-

család génusza ; 80 faja délamerikai nagylevelü,

pompás virágú cserje v. fa. Több faj nagy, göm-
böly, fáshéjú termésében vastag nyélen nagy
magok állanak, melyeket mandulaízükért és olaj-

tartalmukért szívesen fogyasztanak. Ilyenek

:

L. IHsonis Camb., L. lanceolata Poir., L. urni-

gera Mart. stb., hazai nevük szapukája (sapu-

cája). A magvak emulziója bénulás és gyuladá.-^

esetében használatos. Többnek igen kemény, ér-

tékos fája van (amnafa), a L. Fisonis háncsából

kötelet fonnak, egyesek fáa terméshóját fazéknak
használják, így a Brazíliában és Colombiában
honos L. oUaria L.-ét, melynek fedeles tokja

gyermekfejnagyságú. Fája a Kakaralli (1. o.).

licoytlkocriuus (állat), 1. Tengeri liliomok.

Léczfalva, kisk. Háromszék vm. sepsi j.-ban,

(1910) 985 magyar lak.; postaügynökség, u. t.

Nagyborosnyó.
L^zna (Lencsna), város Lublin orosz-lengyel

kormányzóságban, a Wieprz mellett, kb. 6000
lak., népes vásárokkal.
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L^osyoa (Lencsica), kerületi város orosz Len-

gyeioráág kalisi kerületében, a Bzura mellett,

(1907) 10.803 lak.

Léda, a görög mondában Tyndaroos felesége,

Klytaimnestra, Heléna, Kastor ée PoIIux anyja.

Minthogy utóbb Tyndareoe alakja (1. o.), ki ere-

4letilog Zeusnak ogyik megjelenési formája volt,

különvált Zeui;t4Sl, U»hát Kastor ós Poilux mellék-

nevét (Zeustíak, 1. Diottkurok) úgy magyarázták,
hogy L.-nak, mint T>ndareos spártai király fele-

ségének Zeusszal is viszonya volt. Ezen monda-
alakulás szerint Zeus hattyú-alakban terméke-
nyítette meg L.-t, úgy hogy ez a Dioskurokat és

Helénát is tojásból költötte. (Innen a Horatius-féle

mondás : L. tojásától kezdve ; 1. Ab ovo Ledae.)
L. ée a hattyú ölelkezése az antik kortól kezdve
kedvelt motívuma a képzmvészetnek. A renais-

sance-korból hires Michelanfrelo szobor-müve.

Léda, az Enis 6ö km. hos^^zú jobboldali mellék-

folyója Aurich porosz kerületben, 21 km. hosszú-

ságban hajózható.

Ledbory (ejud : leddMri), régi város Hereford-

shire angol countyban, (1911) 338 lak. Közelében
van Eastnor Castk, Lady Somersct gyönyör
kastélya, képtárakkal ée más gyjteményekkel.
Leddan vagy El-Leddan, a Jordan-folyó egyik

forrásfolyója.

Leddelötvény. dO^/o cinket, 57o rezet ós 6%
aluraiuiumot tartalmazó fehér ötvény; szívós
<>8 eléggé szilárd is, készítenek belle gép- és an-

tomobilrészeket.

l<edeb^ természetrajzi nevek mellett Ledé-
bour K. F. (1. o.) nevének rövidítése.

Ledeberg, Gand (1. 0.) külvárosa, 15,000 lak.,

pamutszövök, vegyészeti gyárak, csipkekészltés.

LedebooT (fljtod: —búr). Kari Friedrich von, né-

met butanikus, szül. Stralsundban 1780 júl. 8.,

megh. Münchenben 1851 júl. 4. 1805-ben Greifs-

waldban a botanika tanára és a botanikus kert

igazgatója lett. 1826-ban az Altai-hegységbe uta-

zott, Kina határáig hatolt s az eredményt becses

munkáiban bocsátotta közre. Fbb munkái: Reise

durch das Altaisjobirge und die dsungarische Kir-

gisensteppo (Berlin 1829. 2 köt.); Flóra altaica

<u. o. 1829—34, 4 kötet, Meyer és Bunge segít-

ségével) ; loones plantarum novarum floram ros-

sieam. ímprimLs altaicam illustrantee (Dorpat

1829—34. 5 folio köt., 500 színes táblával). Leg-
használatosabb mimkája a Flóra rossica (Stutt-

gart 1842—53, 4 köt.).

Ledebor, Adolf, német kohász, szül. 1837 jan.

11. Blankenburgban. megh. Preibérgben 1906 jún.

7. A freibergi bányászati akadémián a vaskohá-
szattan és a metallurgiai technológia tanára volt.

Fbb mvei : Das Roheisen mit besonderer Be-
rücksichtigung seiner Verwendung für die Eisen-

giesserei (4. kiad.. Leipzig 1904) ; Die öfen für

metallurgische Zwecke (Freiberg 1878); Lehr-

buch dor mechanísch-metallurgischen Technologle

<3. kiad., Braunsohweig 1905) : Handbuch der

Eisonhüttenkunde (5. kiad., I^eipzig 1906—08.
3 köt., ti)bb nyelvre lefoniít^•a) ; Leitfaden fíir

Eisenhüttonlaboratoríen (9. kiad., Heiketl, Braun-
schweig 1911); Die Legierungen in ihrer An-
wendung für gewerbliche Zwecke (3. kiad., Ber-

lin 1906) ; Handbuch für Eisen- o. Stahlgiesserei

3. kiad., Leipzig 1901); Eisen und Stahl in ihrer

Anwendungfür bauliche und gewerbliche Zwecke
(Berlin 1890. francia ny. is); Die Gasfeuerung
für metallurgische Zwecke (Leipzig 1891) ; Die
Metalle, ihre Gewinnung und Verarbeitung(Stutt-

gart 1887) ; Versuche über die Beiz- imd Rost-

sprödigkeit des Eisens und Stahls (Mitteil. au.s

den kön. tech. Versuchsanstalten in Berlin, 1890).

Lédecz, kisk. Trencsén vmegye illával j.-ban,

(1910) 1052 tót és magyar lak., vasúti állomás,

posta- és táviróhivatal, nagy portlandcementgj'ár.

Ledeganck, Kari Lodeicijk, flamand költ,
szül. Eoclooban (Kelet-Flandria) 1805 nov. 9.,

megh. Gentben 1847 márc. 19. Mint egyetemi
tan^ L. volt WiUems után a flamand mozgalom
legkiválóbb vezetje. Költeményei közül De drie

zustersteden (A három testvérváros, Gént 1846)
cím trilógia, melyben Gentet, Brügget és Ant-
werpent énekli meg, maradandó érték. Halála

után költeményeit összegyjtve J. F. J. Here-

mans adta ki (Gént 1847).

Ledenice, adók. és pk. Modrus-Fiimie vmegye
cirkvenicai j.-ban, (1910) 2238 horvát lak., u. p.

és u. t. Klenovica.

Ledény, kisk. Hont vmegye korponai j.-ban,

(1910) 555 tót ós magyar lak., postahivatal, u. t.

Teszér.

Ledér, a szerelemben változékony, könnyelm,
csapodár.

Lederata, római helység Felsö-Moesiában a

Duna szerb partján, a mai Rámánál.
Lederer, 1. Ábrahám, pedagógus, tanügyi író,

szül. Libochowitzban (Csehország) 1827 jan. 9.

Prágában egj'etemi eladásokat hallgatott s ta-

nítóképzt végzett, azután tanító lett Lundenburg-
ban, honnét 1855. a tatai izr. hitközség hívta

meg, hogy iskoláját újjászervezze. 1857. a hely-

tartótanács a pesti izr. normáliskola tanítójává,

majd igazgatójává nevezte ki. Utóbb mint az izr.

tanítóképz intézet tanára és igazgatója mkö-
dött. Az Országos izraelita tanítóegyesületet a
budapesti izraelita tanítók segítségével hozta

létre, önálló müvei: A püdaaMs módszere
(1877) ; A szoktatás módszere (1878) ; Az oktatás

módszere (1879) ; Az ápolás módszere (1884) ; A
testi büntetés (1884). Számos hírlapi cikke is

külön lenyomatokban jelent meg.
2. L. Béla, államtudományi író, szül. Pesten

1860 nov. 19., megh. Budapesten 1903 dec. 7.

Lárincz Béla név alatt írt egy alkotmánypoli-

tikai tanulmányt : A miniszteri kabinet közjogi

lielyzete (Budapest 1886) s ugyané néven fonu-

totta Paul Janet mvét : A politikai tudomány
története (3 köt., u. o. 1891—92). Ó adta ki Orf
Andrássy Gyula beszédei-t is.

3. L. Ignác Lajos Ftíl báró, tábornagy, szül.

Bécsben 1769 aug. 25., megh. 1849 szept 10.

1784-ben mint hadnagy vett részt a francia

hadjáratokban. 1813. altábornagy lett. A geor-

gpsi ütkt>7;otl)on elért siker az ö nevéhez fzdik,
amiért a Mária Terézia-katonarend lova^ereszt-

jét kapta. 1848-ban budai hadi kormányzó volt.

1848 április 18. a minisztertanács küldöttségének

nem engedte m^ a f^yvertár átvizsgálását, s a

nemzetrség feUegjrveraéséhez kért fegyverek

kiadatását megtagadta. Az egyetemi iQuság e
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miatt 1848 május 10. macskazenével tüntetett

ellene. L. elre értesülvén e tüntetésrl, a szom-

széd házak udvarán katonákat rejtett el, kik a

tüntetéskor megrohanták az ifjúságot s közülök

sokat megsebesítve, átszorították Pestre. L. ez-

után Budát titkon odahagyta és Bécsbe ment.

Lederer, 1. Cristoforo, fametsz, 1. Coriolano.

2. L., Hugó, német szobrász, szül. Znaimban
1871 nov. 16. A német monumentális szobrászat

egyik legerteljesebb képviselje, aki, Adolf Hil-

debrandhoz hasonlóan, a Reinhold Begas értel-

mében való realisztikus részletezés helyett a
formák összefoglaló stilizálására törekszik. F-
mve a hamburgi Bismarck-emlékszobor.

LedereTit (&sv.), 1. Chnelinit.

Ledesma, 1. város Salamanca spanyol tarto-

mányban a Tormes balpartján, (i9io) 3550 lak.,

brgyártással. 8 km.-re DK.-re van Bános de

L., fürd, 38°-os kénes forrásokkal. — 2. L., ke-

rületi székhely Jujuy argentínai tartományban,
kb. 5000 lak., cukorültetvényekkel.

Ledinci, adók. és pk. Szerem vmegye iregi

j.-ban, (1910) 1600 szerb lak., vasútállomás táv-

íróval, u. p. Kamenica. Határában ólom- és ezüst-

érctelepek vannak.
Lednek (növ.), 1. Lathyrus.
Lednice, morvaországi helység, 1. Eisgrub.
Lednicz, kisk. Trencsón vmegye puhói j.-ban,

(1910) 805 tót lak., postahivatallal, u. t. Lednicz-

róna. — A község felett emelked sziklákon lát-

hatók L. várának romjai. A vár hazánk leg-

merészebben épített várai közé tartozik; egy
függélyesen emelked csipkézett sziklafal köriü

épült olyformán, hogy a tet s a boltozatok köz-

vetleniU a sziklafalra nehezednek. Alagút vitt a
vár egyik részébl a másikba, s a sziklafal élébe

vágott sziklalépcs vezetett a vár legfels részébe.

L. eredetileg rablólovagok vára volt ; 1400 körül

Bielek de Komicz birta, ki rablólovag volt. Ha-
lála után vejére, Podmanini Balázsra szállt, kinek
unokái János és Rafael ismét rablóbarlanggá vál-

toztatták L. várát ; ezért 1542. az országgylés
elé idéztettek, de büntetésük ell megszöktek.
Utóbb kegyelmet kapván, birtokaikat újra elfog-

lalták. Haláluk után L.-et Telekessy Imre, Fer-
dinánd vezére nyerte királyi adományképen ; uno-
kája Telekessy Mihály rablókalandjai miatt Bittse

alatt elfogatott s kivégeztetett. 1601-ben Dobó
Ferenc vette meg L.-t 104,000 frton, utána a Ba-
lassa s Forgách-családok birták, majd LorántCty

Zsuzsanna révén II. Rákóczi Ferenc tulajdonába

került. Ekkor L. vára élénk szerepet játszott,

mígnem Heister tábornok elfoglalta s felgyúj-

totta. Az elpusztult vár ma báró Skrbensky Fü-
löp tulajdona V. ö. Pechány, Kalauz a Vág völgyé-
ben (1888) ; Lov_csám/i, A Vág és vidéke (1881).

Lednicze, a sziliczoi jégbarlang neve, 1. Szilicze.

Ledniczhidas (azeltt : Mostyistye), kisközség
Trencsén vm. puhói j.-ban, (iqio) 239 tót lak.

;

u. p. Donány, u, t. Pnhó.
Ledniczkisfaln (azeltt: Mesztecsk), kisk.

Trencsón vm. puhói j.-ban, (i9io) 423 tót lak.

;

u. p. Felszáros, u. t. í*uhó.

Ledniozróna (azeltt: Ledniczrovnye), kisk.

Trencsón vm. puhói j.-ban, (löio) 537 tót lak.,

vasútállomás, posta- s táviróhivatal.

Ledniczváralja (azeltt : Lehotaváralja), kisk.

Trencsén vm. puhói j.-ban, (i9io) 327 tót lak. ;

u. p. Lednicz, u. t. Ledniczróna.

Ledochowski, Miecislaw Halka, gróf, bíbor-

nok, szül. Gorkiban 1822 okt 29., megh. Ró-
mában 1902 júl. 22. Pappá lett 1840. és a római
jezsmta-koUégiumban folytatta tanulmányait. Itt

fényes tehetségével magára vonta IX. Pius

figyelmét. 1861-ben thebai érsek lett in parti-

bus inf. 1866-ban a porosz kormány a posen-

gneseni érseki székre emelte, azzal a kikötéssel,

hogy a katolikus papságot a politikai agitációk-

tól visszatartsa. 1870-ig békében élt a porosz

kormánnyal, de midn ez év nov. havában a po-

rosz kormány, sürgetésének dacára, a pápa és

Franciaország között folyt villongásba való bele-

avatkozását megtagadta, a kat. ellenzék élére áUt
és a lengyel nemzeti törekvések vezére lett Ekkor
a pápa lengyel prímássá nevezte ki. A porosz

kormány iskolai, különösen azonban májusi tör-

vényei ellen a legélesebben kelvén ki, súlyos pénz-

es fogságbüntetésre ítélték, 1874 febr. 3. elfog-

ták és az ostrowói kerületi fogházba zárták két

évi fogságra. Ugyanaz év április 15-én hivata-

lától is megfosztották, mire öt 1875 márc. 15. bi-

bomokká emelte a pápa. 1876 febr. kiszabadul-

ván a börtönbl, Rómába ment, ahonnan nem
sznt meg a kat. egyházra sérelmes törvények
eUen agitálni, mlg XIII. Leo Poroszországgal bé-

kés viszonyba nem lépett. 1885 márc. a brevék
titkára lett és 1886 jan. lemondott érsekségérl.

1892 óta a Propaganda fprefektusa volt. V. ö.

Schulte, Geschichte des Kultiiskampfes (1882).

Ledofszky Gizella, színészn, szül. Székes-
fehérvárott 1877 máj. 5. 1895-ben lépett szín-

padra, tagja volt a budapesti Népszínháznak,
majd 1899. a Magyar Színháznak, 1911— 12-íga
kir. Operaháznak. Mint operett-primadonna kel-

lemes hangjával és élénk játékával tnt ki.

Ledörzsölés. A vízzel való gyógyítás egyik el-

járása, melyben az egész testet vagy annak csak

részeit (tagonkint való L.) hideg vízbe mártott
durva szövés vászonnal borítjuk és dörzsöljük.

A dörzsölés elsegíti a br kipirosodásának (reak-

ció) beálltát. Frissít, edz, a vérkeringést ós

anyagcserét élénkít eljárás. L. Fürd, Vízzel

gyógyítás.
Ledro-t6, 1. Riva.
Ledru-Rollin (eijted: lödrU-roUeS), Alcxandre Au-

gtiste, francia politikus, szül. Parisban 1807 febr.

2., megh. Fontenay-aux-Rosesban 1874 dec. 31.

Mint hímeves ügyvéd jutott 1841. a képvisel-
házba, hol köztársasági elveket vallott és az ál-

talános választójogot sürgette. Az 1848 februári

forradalom után az idoiglenos kormány tagja

lett, de a júniusi munkászendülé? leveretése után,

mellyel rokonszenvezett, ki kellett lépnie a kor-

mányból. Az 1848 decemberi elnökválasztáson

376,834 szavazatot kapott. 1849 jún. elmenekült
Angliába, mert az általa tervezett felkelés nem
sikerült. Itt élt a második császárság alatt s csak

1870 szept. 4-iko után tért haza. 1871 febr. be-

választották a nemzetgylésbe, de Elszász-Lo-

tharingia átengedése miatt lemondott mandátu-
máról. Összegyjtött mimkái 1879. jelentek meg :

Discours politiques et écrits divers (2 köt.).
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Ledao-féle TÜUmozás. L Elektroterávia.
LedaflB L. (tr.), molyz, rozsdabttra^ az

Bricaceae (Hangafélék) család génosza; 3 faja

közül 2 Észak-Amerika É.-i részén van elterjedve,

a harmadik a L. palustre L. (mocsári molyüzö,
vad V. vízi rozmaring) Európa és Ázsia sark-

köri tájain és középeurópai lápokon is. örökzöld,
>/.—1 </« m. magas cserje, levele keskeny-lándzsás,

bömemO, széle visszagöngyölt, fonáka rozsdás-

molyhos. Végálló bogemyöje fehér virágokból

áll, ezeknek osillagszerúen kiterül, 5 szabad szi-

romból Ül pártájuk van. Termése lecsüng tok,

magvai szárnyasak. Levele balzsamos, kissé ter-

pentines illatú, kesernyés fszeres izQ, bódító,

izzasztó hatású. Ezeltt az mvos, mint herba ledi

palugtris-X torokvlzbe és más mosóvízbe ren-

delte. Porrázata molyt, poloskát, egeret üz. Kana-
dában a labrifdor-iea (James-tea, 1. o.) készül be-

lle, de más E.-i népeknél is ilyen használatú. Az
illanó olajából nyerhet lédumkámfor (Cj4H,,0)

a központi idoírrondszerre mérges.
Lédomkámior, 1. Ledum.
Lodzsa, a Hauran hegységnek nehezen hozzá-

férhet, lávaboritotta részo Palesztinától K.-re,

É.-on 600, DK.-en 900 m. magas, legmagasabb
pontja a Gharara el Kiblije 1210 m., legnagyobb
része lakatlan.

Lee (ang., oítwi: lí), a hajó szélmentes oldala.

Lee (djtad: li), Cork ir count>' 80 km. bosszú
folyója, a Pinkeen-hegy K.-i lábán a Gougane-
barra tóból ered, a Cove of Cork öbölbe ömük.
Lee (qitad: li), 1. Anna, 1. Shakers.
2. L., Bobért Edicard, az északamerikai pol-

gárháborúban a déli szövetséges államok legkivá-

lóbb tábornoka, született Stratfordban (Virginia)

1807 jan. 19., megh. Lexingtonban 1870 okt. 12.

184—(8-ig Wool tábornok alatt a mexikói há-

borúban vett részt 1852 óta a 1ve6^pointi katonai

akadémiának igazgatója volt. Az északamcrikaí
polgárháború kitörésekor (1861) L. az összes déli

hadak fvezére lett. A béke helyreállta atán a
lexingtoni Washington-College (Vii^inia) elnöke
lett. 1890-ben Richmondban lovasszobrát leplez-

ték le. Emlékiratai (Memoirs) 1886. jelentek meg
LondonbMi.

3. L.. Sidney, angol irodalomtörténész, szül.

18ö9 dec. ö. Londonban. 1883-ban a Dictionary
of National Biograpby segédszerkesztje, 1898.
podi^. Ijsslie Stephen visszalépése után, annak
szerkesztje lett; szerkesztése alatt jelent meg e
aagy óletnisgyQJtanéoyatol8ó37kötete, amelybe
L. maga 820 életrajzot irt. Sokat foglalkozott

Shakespeare korával és müveivel. Fmvei:
Stratford on Avon from tfao earliest timee to the
death of Shakespeue (1885, új kiad., 1890) ; Life

of Shakespeare (1898, rövidített kiadásban 1900)

;

Facsínüle reprint of Sbakespoare's first folio

(1902) ; Shakeq>eare's first foUo facsimile, with
introduction and oensus of extant oopies (1902).

4. L., Sophia és Harriet^ két angol irón,
John L. szii^ leányai. Sopina sz&L Londonban
1750., megh. Cllftonban 1824 márc. 13. Nagy
sikert aratott The Chapter of Aoddents (1780)
vígjátéka. Múvei közül kiemetondö még The Be-
oess, or a Tale of Otíier Days (1784X amely a
történeti regónjirás egyik els kísérlete. Harriet

bugával (szül. 1756. megh. 1851.) együtt adta Id

a Canterbnry Tales (1797—1805, 5 köt. ; újabb
kiadás 1849, 2 köt) c. novellagyüjtomén>'t amely-
nek legnagyobb részét Harriet irta. A Kruitzner,

or the Oerman's Tale (külön is megjelont 1823)
c. elbe^lés volt Byron Wemer c. tragédiájának
forrása.

5. L., Vemon, angol irón, 1. Plaget.

6. L., William, a harisnyaköt-gép feltalálója,

szül. Calvertonban 1579.. megh. Rouenban, való-

színleg 1610. Mialatt szülvárosában kisegít
lelkész volt, 1589. feltalálta a harisnyaköt-gépet,

de itt alapított gyártelepe nem virágzott fel, sem
pedig Londonba nem birta Erzsébet királyn tá-

mogatását megnyerni. Sully herceg felszólítására,

hogy találmányát Franciaországban is meghono-
sítsa, L. g>'ártelepet rendezett be Rouenban, de
találmányát itt sem méltatták eléggé, s csak

halála után ismerték eL
Leech (ejtad : lícs), John, angol graflkus, szüL

Londonban 1817 aug. 29., megh. u. o. 1864 okt 29.

1847 óta a Punch c. angol ellapban megjelent

rajzaival, valamint regények stb. illusztrációival

a legkedveltebb angol rajzolók közé emelkedett
Híres sorozata a londoni utcai g>'ermekek életét

ábrázoló Children of the mobüity. Rajzainak egy
gyjteménye Kctures of life and character címen
jelent meg (új kiad. 1887). V.,ö. Brown (London

1882) és Frith (u. o. 1891) monográfiáit.

Leeds (^tsd: lídsi), város York angol countyban,

(1911) 445,568 lak., akik közt számos az ir szár-

mazású. A gazdag széntelepekkel s a tengerparti

városokkal kitn összeköttetéssel biró város már
a XVII. sz.-ban ismeretes volt posztóiparáról.

Ebbeli jelentségét azóta is megtartotta és ma is

földünkön L. és környékén készítik a legtöbb jó
minség posztót A posztóiparon kívül virágzó

a vászon-, a vasipar (gép-, aratóeszközgyártás), a
ruházati-, a kalap-, bripar; azonkí>'ül vannak
üveg-, kémiai-, papirgj'árai és olajpréseli. Tan-
intézetei közül a legjelentsebb a Yorkshire Col-

lege. Kulturális és jótékonysági intézményekben
elég gazdag város, köz- és magánépületei, utcái,

terei igen csinosak és rendezettek s a tereket szá-

mos szép szobor és memlék díszíti. Környékén
láthatók a Kirkstall-, a ciszterci- és a Bolton-apát-

ság romjai. L. már Hódító Vilmos idejében isme-

retes volt; a föld alatt római és angol-szász régi-

ségeket is találtak. Ers várát a MiU Hillen 1139.

István király ostromolta ; ugyanott volt fogság-

ban II. Rikárd király. E vár teljesen eltnt
Leeds (^ítwi: Udu), Th&mas Osborne, herceg,

angol államférfiú, szül. 1631., megh. 1712 júL 26.

Mint buzgó királypártinak nagy része volt 1660.

II. Károly trónra juttatásában. A Cabal-minisz-

térium bukása után 1673. t helyezte a király a
kormány élére s 1674. Danbu gróQává nevezte

ki. 1679-ben a francia követ ármánykodásai kö-

vetkeztében megbukott s öt évig a Towerbe volt

bezárva. 1688-ban ö is III. Vilmos pártjához sze-

gdött s ezt a titkos tanács elnökévé, majd 1694.

L. hercegévé nevezte U. Kéeöbb azzal vádolták,

hogy a Kelet-indiai Társaság megveszteigette,

ezért 1699. le kellett mondania hivatudárM.

Leeds-liverpooli caatonui, Leeds éeLiverpoolt
összeköt 210 km. hosszú hajócaatoma Anglia-
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ban 90 zsilippel, 7 mellékcsatornával. 1770—
1816-ig épült, 2 millió font sterlingbe Icerült.

Leek (ejtsd: iík),városStaffordshire angol county-
ban, (1911) 16,665 lak. ; selyemszövés.

Leélezés (németesen /ií^oZás) alatt értjük, ha a
kfaragó,kömlves és fölegaz ács- és asztalos-mun-

kában a sérülésnek legjobban kitett k-, fal- v.

faoszlopok éleit letompítjuk ; a L, egyszersmind
díszítés gyanánt alkalmazható.
Leempoels (ejtsd: lémpúisz), Jef, belga fest,

szül. Brüsszelben 1867 máj. 15. Szülvárosam-
vészeti akadémiáján tanult Portaels és Stallaert

vezetése alatt. Nevezetesebb festményei : Szüleim
ezüstlakodalma; Hazatér munkás; II. Lipót

belga király ; Arenberg hercegn képmásai, stb.

Mvei láthatók a brüsszeli, namurl, santiagói és

lipcsei képtárakban.

Leemputten, Frans van, belga fest, szül.

Worchterben (Brabant-tartomány) 1850 dec. 29.

Magánúton tanulta meg a festést. Fleg hazája
parasztjainak életét, örömeit és szenvedéseit áb-
rázolja meggyz realizmussal. Nevezetesebb ké-
pei : Találkozás a pusztán (Prága, Rudolfinum)

;

Dolgozó földmívesek ; Lókupecek; Kenyérosztás

;

Várakozás a montaigui búcsújárók hazatérésére

;

Október, stb.

Leér, az ugyanily nev járás székhelye Aurich
porosz közigazgatási kerületben a Léda mellett,

(1910) 12,690 lak., vasöntéssel, sörgyártással, mal-
mokkal; gabona-, vaj- és állatkereskedéssel; je-

lentékeny hajóforgalommal.
Leerdam (azeltt: Lederdam), város Dél-

Hollandia németalföldi tartományban, (1910) 6717
lak., üvegiparral, lóvásárokkal.

Leereszkedés, éreztetése annak, hogy akivel
látszólag mint velünk egyenlvel bánunk, mégis
magunk alatt állónak tekintjük. A L.-ben a ggös
a maga felsségét érzi és érezteti ; ketts gyönyö-
rsége van : a maga felsségének s a másik meg-
alázásának érzése. A L, csak akkor nem csúfság,

ha a leereszked oly magasan áll, hogy lehetetlen

neki magát a másikkal egy színvonalra helyezni,

a másik meg nem felejtheti el, hogy magasabban
álló van eltte ; de ez nem is igazában L., hanem
a méltóság jogos érzete a fölötte állóban, az ön-
kéntes hódolató a másikban.
Leeuwarden (ejtsd: lövarden), Frlzföld német-

alfölditartományfvárosa, (1910) 36,522 lak., vas-
és rézolvasztókkal, jelentékeny vászon-, br-,
papíriparral és különösen ókszorkészítéssel

;
jelen-

tékeny gal)ona- és állatkereskodéssel. L. a XIII.

sz.-ban még tengerparti, most egészen szárazföldi

város, amelyet több csatorna szel át és köt össze

a Zuyderzoevel és Gröningen tartománnyal. Szent
Bonifácius itt kezdte meg a pogány frízek meg-
térítését. 1190-ben falakkal vették körül, amelyek-
nek helyén szép ültetvények vannak.
Leenwenhoek (^tsd: lövonhuk), Antony van, né-

metalföldi zoológus, szül. Dolftben 1632 okt. 24.,

megh. u. o. 1723 aug. 27. 1654-ig könyvel ós
pénztárnok volt egy amsterdami posztókereake-
désben, ekkor Delft-be költözött át s teljesen

mikro.'^zkópi tanulmányoknak szentelte ídejétNove
és tanulmányai akkor váltak szélesebb körben
ismertté, amikor barátja : Oraaf észleleteit a lon-

doni Royal Society-nak megküldte. Ó vizsgálta

nagyítóval legelször az álló vizet és fedezte fel

az ázalék-állatkákat. Ó fedezte fel továbbá a vér-
sejteket, az izmok harántcsíkolatát, a hímcsira-
sejteket (spermatozoa), a levéltetvek ivartalan
szaporodását. Nagyltólencséit maga köszörülte.

Munkái egybegyjtve Sendbrieven, ontleedingea
en ontdekkingen címen (Leiden és Delft 1865—
1718, hét kötet) s latin nyelven Opera onmia
sive arcana naturae (Leiden 1722, hét köt.) címen
jelentek meg. V. ö. Haannann, Antony van L.
(Leiden 1875).

Leeuw-Saint-Pierre (ejtsd : lövszenpjerr), belga
község Brabant tartomány brtlsszeli kerületé-

ben, (1910) 7876 lak.
;
pamut- és vászonszövés.

Leewarderadeel, város Dél-HoUandia német-
alföldi tartományban, (1910) 11,549 lak., jelents
iparral és virágkoreskedéssel.

Leeward-szigetek, angol elnevezése a Kis-
Antilláknak, 1. Antülák.
Lefauchenx (ejtsd : löfósö), párisi fegyvergyáros,

aki 1825. a róla elnevezett s leginkább vadászati
célokra használt hátultölt puskát, továbbá egy
hasonló szerkezet revolvert gyártott ; 1. Löv-
fegyver.

Lefebre (ejtsd: löfébr) vagy Lefebvre, Tanneguy
(lat. Tanaquil Faber), humanista, szül. Caenben
1615., megh. Saumurben 1672 szept. 12., mint
protestáns teológiai tanár. Számos latin és görög
klasszikust rendezett sajtó alá. önálló mvei

:

Epistolae criticae (Saumur 1659—65, 2 köt.) ; Les
vies des poétes grecs (u. 0. 1665) stb.

Leiebvre (^tsd: iöfóvr),l. Frangois Joseph, Dan-
zig hercege, francia marsai, szül. 1755 okt. 25. Ruf-
fachban (Elszász), megh. 1820 szept. 14. Paris-

ban. A rémuralom napjaiban a wasgaui, majd a
Sambre és Meuse melletti sereg parancsnoka volt

;

1796. és 1799. az osztrák fhad felett aratott gy-
zelmet. Mint a direktoriális testrség fparancs-
noka brumaire 18. behatolt az ötszázak tanácsába
és a komolyan fenyegetett Bonaparte Lucián el-

nököt megszabadította támadóitól. 1806-ban a
Jena melletti csatában a testrgyalogságot vezé-

nyelte és lényegesen hozzájárult a nap sikeréhez.

Danzig ostromával megbízva, a fontos ersséget
1807 máj. 27. megadásra kényszerítette s ezért

Napóleon L.-t Danzig hercegévé nevezte ki ; 1808.
a guenesi magaslatokon megverte az angolokat.

1809. mint a bajor-francia csapatok fvezére le-

verte a tiroliak felkelését. Az 1812-iki orosz had-
járat alkalmával a francia testrséget vezényelte.

A császár els lemondása után L. meghódolt a
Bourbonoknak. Napóleon száz napos uralma alatt

azonban ismét császára mellé állott. A második
restauráció alkalmával emiatt minden méltósá-
gától megfosztották, 1816-ban azonban XVIII.
Lajos visszaadta a címeit. L. neje, kivel a tábor-

nok még mosón korában ismerkedett meg, ere-

deti, nem igen etikettszerü, de egyeneslelkö n
volt, ki még Napóleonnak is szintón megmondta
a véleményét. Sardou Madame Sans Göne c da-

rabjának hsnjévé választotta.

2. L., Jules, francia fest, szül. Toumanban
1834 márc. 14., megh. Parisban 1912 febr. 24.

Cognietnek volt tanítványa, azután Rómában ta-

nult. Némileg Ingres nyomdokait követve, de
annak ereje nélkül hatásos, olykor meztelen ni
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alakokat szeretett festeni. Ezek közül a budapesti

Szépmvészeti Múzeumban lovö Ondine, valamint

az Igazság allegóriája (Paris, Musée du Luxem-
bourg) kiváló müvek. Említendk még : Bacchus
és a nimfa (u, o.); Tragikus álarcot fest ifjú

(auxerrei múzeum) ; Lady Godiva, stb.

Leied vájás (bisy). Ha a hasznosítható ásvá-

nyok közel vannak a fölszinhez és a rajtuk fekv
kzetnek eltávolítása nem kerül sokba, akkor
földalatti vájás helyett L.-t rendeznek be és a
fed kzet eltávolítása után napvilágon szedik ki

a hasznos ásványokat.

Lefegyverzés, valamely csapatnak v. katonai

egyénnek kényszerítése, hogy fegyvereit adja át

a lofegj-A-erzést elrendolnek.

Leicjezés a haiálbüntetósnek egyik végrehaj-

tási módja, amelyet néhol bárddal, vagy pallossal

(Németországban, Svédországban, Dániában,Finn-
országban), másutt az ú. n. guillotine-nal (1. o.)

(Franciaországban) hajtanak végre.

Leíejtés, 1. Bor.
Leiejtett vonal a. m. evolvens. L. Evcluta.
Leinthet felület. Valamely felület egy má-

sikra lofejthetó, ha szakítás v. összeráncolás, vala-

mint egyes részeinek kitágítása v. összezsugorí-

tása nélkül úgy borítható arra, hogy azt pontról-

pontra fedje. Legrészletesebben a síkra lefejthet

v. síkba fejthet felületek vizsgálatával foglal-

koztak. L. Felület.

Lefejt képek, 1. Lehtzó papir.
Le Févre, Pierre, 1. Favre, 3.

Le Févre d'EstapIes, Jacques, 1. Faber, 2-

LefüeT ( CajanelloJ, Anne Charlotte, 1. Edgren.
Lefoglalás, a büntet perrendtartásban bizo-

nyos tárgyak birói rizet alá vételét jelenti. A
vagyoni jogkörnek ily korlátozására két ok le-

het : 1. az, hogy a tárgyak bntett vagy vétség
elkövetésére szolgáltak, vagy azált£il hozattak
létre s igy a büntet törvény szerint elkobzan-

dók ; 2. az, hogy a bnvádi eljárásban bizonyí-

tásra felhasználhatók. Ha a lefoglalandó tárgy
nem a torholtnek, hanem másnak a birtokában van,

a L. alapjául csak irott határozat szolgálhat. Köz-
szolgálati tárgy és irat szükség esetén az illet

hatóság örizetében hagyható, a L. pedig jegyz-
könyvbe vétel által történik. Ettl eltekintve,

mindenki tartozik a lefoglalandó tárgyat, esetleg

ezer koronáig terjedhet pénzbüntetés terhe mel-
lett, az illetékes hatóságnak kiadni. A terhelt

hozzátartozóinál és védjénél az e személyek közt
folytatott levelezés csak akkor foglalható le, ha
a hozzátartozókat részesség, orgazdaság vagy
bnpártolás nyomatékos gyanúja terheli, a véd
pedig emiatt vizsgálat alatt áll. A L.-t a vizsgáló-

bíró, leveleket és táviratokat és más küldeménye-
ket kivéve, ha a késedelem veszéllyel jár, a nyo-
mozó rendrhatóság rendeli el. Szabályait egyéb-
ként a Bp. 169—191. §-ai tartalmazzák. — L. a
végrehajtási eljárásban, 1. Végrehajtás ; a hábo-
rúban 1. Zsákmányjoa.

Lefokozás (degradcdio), a katonaságnál kato-

nai egyénnek büntetésbl valamely rendfokozat-

ból közkatonává való áttétele haditörvényazéki

Ítélet alapján.

Lefolyó cs, az eresz v. függcsatomába gylt
tetöviz levezetésére szolgáló függleges csveze-

ték, mely néha a falba van sülyesztve, leggyak-
rabban azonban szabadon áll s 2—2 méterenként
kovácsoltvas bilincsekkel ersítjük a falhoz. A
levezetend vízmennyiséghez képest 8—15—20
cm. átmérvel bír. Fels része rendszerint a víz-

gyjt üstbe torkollik, alsó vége a talaj fölött

könyökben végzdik, mely a vizet a faltól elve-

zeti. Ott, ahol csatomázás van, a L. kb. 2O0 m.
hosszú öntöttvascsben végzdik, mely a föld-

alatti csatornába van bekötve. A L. cinkezett vas-

bádogból, ritkábban vörösrézbl készül. Elbbi
esetben néha mázolják, vagy csinosítás céljából

rézgálicoldattal «rezezik».

I^forrázás, 1. takarmányelkészít eljárás,

melynek kevéssé ízletes, kórós szálastakarmányt,

továbbá romlott, penészes, dohos takarmányfélé-

ket szoktak alávetni. A L. a takarmány izletes-

ségét fokozza, de táperejét és a fehérje emészt-

het.ségét csökkenti. — 2. L., 1. Égési sérülé.sek.

Leforrázott selyem az a selyem, melyrl a
selyemenyvet, a szoricint, teljesen eltávolították.

Az ilyen selyemnek elállítására kétféle m-
velet szükséges : az egyik a degummirozás, mely
abban áll, hogy a nyers selymet 90—950-nál

30—35"/o szappannal kezelik ; a második mvelet
a fehérré fzés (cuite), melynek célja a selyem-

enyv teljes eltávolítása ; ennél a mveletnél úgy
járnak el, hogy a selymet durva kenderzsákokba
teszik és így 10—lö^/o szappannal fzik. A le-

forrázott selymet rendszerint nyújtásnak vetik

alá és kéndioxiddal fehérítik.

Lefort (€üt8d: löfór), Francois Jacques, orosz

reformpolitikus, szül. Genfben 1653., megh. 1699
márc. 12. Mint hollandi tengerész jutott Archan-
gelon át Mosztvába, hol Feodor cár uralkodása
vége felé orosz szolgálatba lépett. Mikor Nagy
Péter cár 1689. trónra jutott, L. a cár legbizalma-

sabb barátja lett. lüváló mveltségével és oda-

adó buzgalmával nagy segítségére volt a cárnak
reformtörekvéseiben. Részt vett az 1695—96-iki

azovi hadjáratban, 1697. pedig annak az orosz

követségnek volt a vezére, mely beutazta Nyugat-
Európát s melyben a cár részt vett álnév alatt,

hogy az ottani viszonyokat tanulmányozza. V. ö.

Posselt, Der General u. Admiral Franz L. (Frank-
furt a/M. 1866, 2 köt).

Lefölöz gép (szeparátor), a tejszínnek a so-

ványtejtl való különválasztására szolgál. P-
alkotórésze a nehezebb vasöntvénybl készült

állvány, a dob, továbbá a tejszín és lefölözött tej

elvezetésére szolgáló berendezés. Az állvány a
dobtengely vezércsapágyát tartalmazza, ebbe il-

leszkedik a dobtengely, melyet fogaskerékáttéttel

gyorsan forgatni lehet. A dob kúp- v. gömbalakú,
ers acélból készült és belül tányérbetétekkid

ellátott. A gyorsan, percenként 6—6 ezerszer

forgó dobba folyatott tejet a centrifngáUs er a
kisebb fajsúlyú bels tejszín- és ktlls lefölözött-

tejgyrre különválaszd és a tejadn a dob fels
részén lev bels, a leföliOtt tej pedig a küls
nyíláson kifolyást talál A modem L.-ek a lefölö-

zött tejben csak Oi)&—0-90% tejzsirt hagynak
vissza. L^smotebb nálunk az Alfa-Laval, Olobe,

Melotte, Westfalla és Perfekt nev szeparátor.

Lefölözött tej (soványtej} az, melybl a zsír

legnagyobb részét kivették, természetes v. mes-
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térséges fölözés útján. A L. a friss tejtl kékes
azine s csekélyebb zsírtartalma és nagyobb faj-

súlya (l-034'2) által ktQönbözik. A gépek segélyé-

vel eszközölt tejfölözésnél átlag O'20/o. ellenben

a közönséges tejfölözésnél O'S^Jo vagy több zsír

mamd a L,-ben.

Lefzés, 1. Elfözés.

Le Franc (ejtsd : löfraS), Jean Jacques, marquis
de Ponipignan, francia költ, szül. Montaubanban
1709 aug. 10., megh. Pompignanban 1784 nov. 1.

Mint az egyházi párt egyik képviselje, sokat küz-

dött az enciklopédisták, fleg d'Alembert és Vol-

taire ellen s mindig húzta a rövidebbet. Fmve

:

Poésies sacrées (1734) c. verskötete, melyben, bár
kissé rideg, de ügyes formában adott vallásos
érzelmeinek kifejezést.

Leiranc (ejtsd : löfraB), 1. Ahel, francia irodalom-
történetíró, szül. Blincourt-Sainte-Margueriteben
(Oise) 1863. A Collége de Francé tanára. Fleg a
XVI. sz. irodalmával foglalkozik, számos e körbe
vágó cikket, önálló kötetet adott ki és szer-

keszti a Revue des études rabelaisiennes cím
folyóiratot.

2. L., Martin, francia költ, 1. Francia iro-

dalom (XIV—XV. sz.).

Le Fran^ais (ejtsd : löfraSszé), 1. Lalande.
Lefszina, falu, 1. Eleuzisz.
Lefta, görög helység, 1. Elateia.
Lefuel (ejtsd: löfuei), Hector Martin, francia

építész, szül. Versaillesben 1810 nov. 14., megh.
Parisban 1881 jan. 1. fejezte be a Tuileriák-nak
a Ixmvre-ral való összeköttetését 1854—57-ig;
1855. pedig a világkiáUítás palotájának, a mos-
tani Palais de l'lndustrienek építését vezette.

Leiúvás, a vadászat végét v. azon idpontot
jelz kürtszó, mely a hajtóvonal közeledtével v.

a kör szkülésével arra figyelmezteti a vadászo-
kat, hogy a hajtásba, ill. a körbe befelé már nem
szabad löniök, hanem csak kifelé. A katonaság-
nál a hadgyakorlat befejezésére a gyakorlatot
vezet fparancsnok által elrendelt kürtjel, ame-
lyet az egyes csapatosztályok kürtösei ismétel-

nek. Átvitt értelemben valamely rendezett moz-
galomnak a vezetk részérl kiadott utasítás ér-

telmében való megszüntetése.
Lefúvatáa, kazánoknál, 1. Kifúvás.
Lég, 1. Légkör és Leveg.
Legáció (lat. legatío, l.ö.)v. ünnepi követség, így

nevezik a magyar reformátusoknál azt az intéz-

ményt, hogy a ref. fiskolák a három fünnepre (ka-

rácsonyra, húsvétra, pünkösdre) prédikálás végett
az egj-es egyházakba hittan- és bölcselethallgató-

kat, jogászokat és tanítóképzintézeti növendéke-
ket küldenek ki. Ez intézmény keletkezése való-

azinülog a reformáció korára vihet vissza, amikor
nem jutott minden egyházba lelkész s a hiányon
úgy segítettek, hogy legalább a fbb ünnepekre
tanulókat küldtek. Legrégibb történeti adat reá
vonatkozólag 1630-ból van, amikor Zólyomi Dávid
részükre 50 Irtot hagyományoz. 1671., amikora
sárospataki iskolát elfoglalták a reformátusoktól
a jezHuiták. a tanulók egy része szintén a papokhoz
ment segódlíezni, sokan azért oz eseménytl kelte-

zik e szokás életbe léptetését. 1759 ápr. 26. a hely-

tartótanács betiltotta a legációba menetelt s csak
1776. engedte meg újra; 1784—90. újra föl volt

függesztve, s ettl kezdve ma is életben van. A le-

gátusnak (ez a neve a legációba men ifjúnak) az
iskola pecsétjével megersített könyvet (libellus)

adnak, amibe az iskola részére küldött adományt
bevezetik, továbbá az egyházat üdvözl levelet

(pátens) ; a legrégibb ilyen debreczeni pátens Pé-
czely József korából, 1776-ból való. A nagyobb
és kisebb egyházakat osztályzati sorrend szerint

választják, ezt hívják elekciónak. V. ö. Dézsi L.,

Vázlatok a L. történetébl (Közlöny, 1893).

Ijegaey Uuty (ang., egtsd: lígeszi djutij, 1. Örö-
kösödési adó.
Legagneox (ejtsd: löganyö), Eugéne, francia

aviatikus, szül Parisban, 1883 megn. 1914 júl. 7.

Saumur-ben, ahol a Loire fölött repülvén, gépével
együtt a vízbe esett és sérüléseibe belehalt. L. a
legkiválóbb aviatikusok egyike volt. Katonai szol-

gálatának végeztével több automobil- és repül-
gépgyárban dolgozott mint gépész, 1910. pilóta

lett s európai körrepiUésével ismertté tette nevét.

1912-ben egy óra és hét perc alatt 150 kilométer-

nyi utat tett meg, majd 5720 méter magasságra
repült, mindkét ízben világrekordot állítva fel

repülésével. Két ízben érte baleset, elször 1910.

Havreban, amidn súlyos sérüléseket szenvedett,

majd 1914., midn tragikus véget ért.

Légajtó, a lóghúzás mérséklésére vagy irányí-

tására szolgáló ajtó.

Légakna a. m. szellz akna.

Legális (lat.) a. m. törvényes, törvényszer.
L. elmélet, 1. Konkordátum,

Legális definíció a. m. törvényes fogalommeg-
határozás, az olyan törvényhely, mely a fogalom-
nak a meghatározását adja. A gyilkosság L.-ját

pl. a Btkv. 278. §-a tartalmazza ekként : «Aki em-
bert elre megfontolt szándékból megöl stb.»

Legalitás (lat.) a.m. törvényesség, törvényszer-
ség, jogszerség. L. elve a vádhatóság (nálunk kir.

ügyészség) jogalaak és kötelességeinek szabályo-

zásánál az az elv, amely annak alapján, hogy a
bntett által megzavart társadalmi jogrend helyre-

állítása s a bntett megtorlása közérdek, a kir.

ügyészt feltétlenül vádemelésre kötelezi, mihelyt
bncselekmény gyanúját látja fenforogni. Ellen-

téte az opportunitás elve, amely szerint a kir.

ügyész jogosítva van azt is vizsgálni, vájjon a vád-

emelés nem ütközik-e figyelmet érdeml más ál-

lamérdekbe, vagy vájjon pl. a vád keresztülvitele

nem ütközik-e oly nehézségekbe, amelyekkel járó

hátrány nagyobb, mint a bntettes megbünteté-
sébl várható közhaszon, s jogosítva van a kir.

ügyész arra, hogy a megfelel esetekben a vád-

emelést elejtse. A L.-nak teljes merevségében ke-

resztülvitele lehetetlen, de nem is célszerú s ezért,

habár a jogállam eszméjébl kifolyóiaga L.-t kell

szabályul elfogadni, a szabály alól kivételeknek

is kell ttTt engedni. Hazai jogunkban a L.-ból

folyó szabályok, hogy 1. az ügyészség köteles a
tudoniásiira jutott bncselekményeket — a ma-
gánindítványra üldözendöket kivéve — nyomoz-
tíitni s a közvádat kép\Í8elni (Bp. 33. §.), de meg-
t<igadhatja a vád képviseletét, ha a) meggyz-
dése szerint a cselekmény nem bimtethet ; b) ha
az eljárás sikeréhez sziUcséges bizonyíték nem
szerezhet meg (Bp. 34. §.) : c) ha az ügyészség a

nyomozás folyamán arról gyzdött meg, hogy a
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további eljárástól bizonyítékok hiánya xetgy azok
megszerzéeének rendkivUli nehézsége miatt ered-

mény nem várható (Bp. 101. §. 3. p.) ; 2. ha tehát

a feljelentés nem tájékozta^ eléggé az ügyész-

séget, úgy tartozik a nyomozást elrendelni és telje-

síttetni (Bp. S-í. §.), ha ellenben már a feljelentés-

bl megállapíthatja az eljárás valószín sikerte-

lenségét, úgy megtagadhatja a vád képviseletét

;

a politikai célszerség tdáiitetei, tehát pl. az ál-

lam érdekében nem tagadhatja meg a vád kép-
riseleta ; 3. ha az tigyészség vádat emelt, ezt

renJszcurint tartozik is fentartani, de a Bp. 38 §.

2. I)ekezdéeében megjelölt szakig elejtheti azt,

ha utóbb oly körülmények állanak eló, amelyek
miatt, ha korábban állottak volna elö, vádat sem
«>mpit volna. A L. alól törvénjrünk kivételt állapit

meg a> a magánindít%'ányí bncselekmények és

/y> a fömagánvád eseteiben.

Leg&lizáció (lat.) a. m. hitelesítés, pl. valamely
másolat helyességének s az eredetivel összhangzó
vdtának, aláírás valódiságának hiteleeitóse. Más-
réeait valamely törvénytelen eljárásnak törvé-

nyessé tétele. L. Hitelesítés.

Le Gallienne. Rlrhard, angol író, szül. Bir-

1. 20. Eleinte könyvel volt,

1 : lett és 1891 óta a Star iro-

duiiiii binJuja. Kls verses mvei nagy feltnést
keltettek, bár sok bennük a mesterkéltség. A
[•rózában szerencsésebb, mint verseiben. George
.Meredith, somé charaoteristics (1890) ; The Refig.

of a Literary Man (1893) ; Prose Fancies (189i és

1896) c. munkái nagy hatást keltettek. Egyébm-
vei : The yuest of the Golden Girl (1897) ; An Old
Country House (1902); Little Dinners with the
Sphinx (1909) ; Attimdes and Avowals (1911) stb.

\jCfíml t«n<ler (ang., eJUd : lí^l tender), szó-

szerint: törvényes kínálat, bankjegyekre és papír-

pénzre értve a. m. tör%'ényes fizetési eszköz.

Légáramlat, a légkörben elófordaló minden-
Tieniú mozgás akár vízszintes (szél), akár függö-
leg<*3 irányban. L. SzH.

I^«Kat»riaB (lat) a. m. hagyományoo, 1. Ha-
gyomány.

I^effati (lat), 1. a rómaijogban a) a szenátus

ált-^l diplomáciai ügyben külföldre küldött köve-
tok : b} a tartományi helytartó mellé kinevezett
hivatalnokok, kik öt fként a bíráskodásban be-

tek. — 2. A kánonjogban a szeotszék-
iúciai közegei (l. Követek) ; régebben

:

a pápa által a kormányzati hatalom gyakorlá-
sára kiküldött meghatalmazottak.

.ejcati » latere (lat.), 1. A UUere.
Lesrati nati (lat.) a. m. a pápai széknek szü-

!"t' rt k vi>tei. kiknél a követB^ az egyházhiva-
tillii ;i:i!olyet viselnek, van összekötve. Eleinte

pitstuii vicariatos a meghatalmazott szemé-
z fzdött, de lassanként magával az illetó

>ki vagy érseki székkel köttetett eaze. A L.

ini hatásköre idvel megsznt és a született
'" '^i^-es püspöki s érseki székekkel (Ma-

.'on az esztergomi érsekséggel) ^rbe-
ill. tiszteleti rangelsbbség gyaóánt

lg. Született követséggel ruházta fel

iVkat is. így Szent István magyar ki-

rályt s utódait II. Sylvesterpápa s a szicíliai ki-

rályokat 1089. II. Orbán pápa.

'~ — Légcsférgeaaég

IjegtMo (lat.), a kánonjogban a. m. küldött-

ség, követség (pápai), 1. Követek. L. mégLegáció.
LeicatiMdino (ol.), a zenében a legato-nak

(1. o.) további fokozása : a hangok esetig még as
értéküket túllép tartamot kapnak.

Eieirato (ol.), zenei mszó, a. m. kötve, kötött

eladással. Utalás arra, hogy a hangokat nem
szabad egymástól elválasztani, hanem ^ymásba
kell fzni. Ilyenkor igyekszik az énekes vagy a
fúvó a lélegzetét meg nem szakítani, a hegeds
a vonóját a húrról föl nem emelni vagy legalább

is ig^'ekszik egy másik húrra gyorsan átáklani,

a zongorázó pedig a leütött billentyt csak akkor
engedi el, amikor a másikat már lenyomja. A L.-t

jelzi a L.-ír, 1. Eladási jelek.

í,efs»to» violare contrajas grentiam
eat (lat.), Angliában dívó közmondás, a. m. a kö-

vetek megsértése a nemzetközi jogba ütközik.

L. Köretek.
Ijetssitutn(lat.)tk. m. hagyomány (1. o.).A római

jogban megkülönböztették 1. a i^. per vindica-

tionem-et, mely közvetlenül juttatta a részelte-

tóst a hagyományosnak : 2. a L. jier damnatio-
nem-et, mely az örököst ünnepélyes formában kö-
telezte, hogy az illetó dok^jogot a hagyományos-
nak odajuttassa ; rokontermészetek voltak ezzel

:

3- a L. sinendi modo, mellyel nemcsak az örök-

hagyó, de az örökös dolgait is hagyományozni
lehetett valakinek és 4. a L. per praeceptionem,
melynek folytán a hagyatékhoz tartózó dolgot
örököstársnak külön lehetett hagyományozni.
I^egatas flat.), 1. Követek és Legáció.
Légcsatorna, 1. (biay.), kisebb-nagyobb át-

mérj, fából, szövetbl v. lemezbl készült, v.

falazott csatorna, melyen át a levegt a bánj^á-

ban oda vezetik, ahova szüks^ee. — 2. L. (nttr.),

l. Légüreg.
Légcsavar, 1. Repülgép.
Légcsere, 1. Ldegzés.
Légcs V. lélegz cs, l. Gégecs.
Légcs bete^^tégei. A légcs nyálkahártyája

számos ingernek (por, füst, száraz v. hideg lev^)
van kitéve és ezért gyakoriak a bumtos meg-
betegedések. Ezek lehetnek hevenyek és idültek.

Fbb tünetek : köhögés, heveny esetekben fájdal-

mak a szegycsont táján, égetó, karcoló érzés,

bvebb váladék. Gyakori a l^fcsö gynladása a
hevenyfertózbetegségeknél (kuiyarö), többnyire

ersödve gége- és böi^amttal. A gége difteri-

tisze sokszor a Ívcsbe és a bronehusokba is leter-

jed. A légcs bojakros és gümkóros betegségei is

elfordulnak, úgyazintón álképletek Is. A nyakon,
gátorür^ben ül daganatok a légcsövet kívülrl
is nyomhatják. A légcs homtoe bántalmainak
gyógykezelése azonos a góge hasonló betegségei-

nek kezelésével A többi bántalmakat mindig az

alapbántalomnak megfelel módon kell kezelni.

lA^c^l^nqíSynaamus trackealis Sieb., áiiat),

a Strongylns-fél^ (StrongyUdae) csattdjáha tar-

toiö fonalfér^ty. A tyúkfélék és más madarak
légcsövében élsködik. Rendesen him és nstény
e^rflttesen párosodva fordul ^A, innen származik
tudományos neve is. Fiatal fácánok sorában néha
nagy pusztítást okoz.

I^csfiiérgesség, madarak, ritkibban eml-
sök fonalférgek-okozta bet^a^. A baromfiak.

S7
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fácánok, ludak stb. légcsövében a Syngamus tra-

chealis és hronchialis telepszik meg, melyek a
nyálkahártyán keletkez gyuladás és a férgek-

okozta légcsöszkület következtében nehéz léleg-

zés tüneteivel elhullhatnak. Nem ritkán járvány-

szer. Beteg baromfiak, varjak és más madarak
is terjesztik. A szarvasmarhában élö Syngamus
laryngens nem okoz súlyosabb bajt. A Filaria

tracheo-bronchiceakutyák légcsövében és nagyobb
hörgiben a nyálkahártya alatti csomókban él.

L. Baromfibetegségek és Syngamosis.
Légcsöfisztula, a. m. légcssipoly (1. o.).

Légcsgörcs, 1. Asztma.
Légcshurut, a légcs nyálkahártyájának hu-

rutos gyuladása. Lehet heveny és idült. Rendesen
együtt jár a gége és hörgk hurutos megbetege-
désével.

Légcsmetszés a. m. gégecsmetszés (1. o.).

Légcsösipoly, a légcsnek rendellenes nyílása,

mely ritkábban sérülés, — eltekintve az igen gya-
kori, légcsmetszés által keletkezettmvi L.-tól,—

hanem inkább kifekélyesedö álképletek, buja-

kóros, gümkóros fekélyek pusztításai által kelet-

kezik. A L. néha alig milliméternyi átmérj,
máskor centiméternél is nagyobb átmérvel bir.

A hangkópzést akadályozza, sokszor a lélegzést is.

Ha az alapbántalom gyógyítható, akkor a L. m-
tét útján elég könnyen zárható.

Légcsösorvadás, a légcs giimökoros meg-
betegedése, mely többnyire szövdött a gége ós

tüd gümkóros betegségeivel.

Légcsövesek (Tracheata, áiiat), 1. Izeltlábimk.
Légdaganat a. m. emfizéma (1. c).

IjCge arti» (lat.), 1. L. a.

Légecssav, 1. Salétromos sav.
I^ege et llde (lat.) a. m. törvénnyel ós hség-

gel ; Ferenc császár és magyar király jelmondata.

Légellenállás, az az ellenállás, amellyel mozgó
test levegvel telt térben találkozik. Nagy sebes-

ség esetében ezt leginkább a leveg tehetetlen-

sége okozza, melyet a mozgó test útjában szintén

mozgásra indít ; közelítleg a sebesség négyzeté-
vel arányos. A L. keletkezéséhez a súrlódás is

járul, mely a mozgó test sebességével arányos.
A Ij. általában annál nagyobb, mennél nagyobb
felület a mozgó test, mennél nagyobb a sebes-

ség ós a leveg srsége.
Legel, általában olyan füterm terület, mely-

rl az állatok a táplálékukat maguk szerzik meg
legelés útján. A L.-nek több neme van. Tartamuk
szerint állandó ós ideiglenes L.-ket különböztet-

nek meg. Az elskhöz ama rendszerint termé-
szetes gyepes ós füves területek tartoznak, melyek
egyéb használatra nem alkalmasak s azért feltét-

len L.-knek is mondatnak. Az állandó L.-k fekvé-
sük szerint v. hegyiv. lapályi L.-k, használhatc^isá-

guk szerint pedig ló-, marha-, juh- és sertés-

legelöket szokás megkülönböztetni. A magas füvet
term L.-k marha-, illetve lólegelknek, a sovány,
apró füvet termk juh-, a mocsaras L.-k sertós-

V. bivalylegelknok valók. Az állandó L.-k cseké-
lyebb nyers jövedelmet szolgáltatnak ugj-an, mint
a rétek s különösen a szánt<iföld, mindazáltal
nagy elny, ha a birtok jó legelkkel rendelkezik,

mert az állattenyésztést, nevezetesen az állatok

fölnevelését megkönnyítik. Az állandó L.-k értéke

termképességük szerint felette eltér. Míg pL
kitn lapálylegelbl fél hold is elegend egy
szarvasmarha eltartására, addig közönségesl)öl

IVj—2 hold szükséges. Jó jiihlegeln holdanként
4—5, silányon csak 1—2 juh tartható el nyáron
át. Hazánkban (1912) az állandó L.-k kiterjetlése

3.941,698 ha. s a szkebb értelemben vett Magj-ar-
országon .3.359,106 ha., vagyis az összes term-
terület 12-13, illetve ll-90o/q-a- Az ideiglenes L.k
sorába egjTészt aszántóföldön mesterségesen léte-

sített ú. n. vetett L.-k tartoznak, másrészt a le-

geltetésre csak mellékesen használt területek,,

mink az ugar, a tarló ós az erdei L.-k.

Legelerd. Új erdalak, amely arra hivatott,,

hogy a legeltetést lehetleg kiterjedt mértékben
tegye lehetvé oly területen, amely tulajdonképen
csak erdtenyésztésre alkalmas. Szóval a szükség
gyermeke, amellyel ott történtek kísérletek, ahol

elegend gyeplegel nincs vagy ezek a rendszer-

telen és túlhajtott legeltetés által tönkretétettek.

A L.-ben a fiatal állományok teljes srségben
tartatnak, hogy ezalatt a legeltetés által meg-
viselt telaj pihenjen. 20—30 éves korban meg-
kezddnek a ritkítások, amelyek a faállománji;

fokozatosan és a talaj minségéhez képest 0'7

—

0*3 srségre hozzák. A ritkítás célja, hogy az
erd talaján a fnövést elsegítse. A L. ritkán

válik be. A kiritkított állományok talaját az álla-

tok keményre tapossák, a ftakaró többnyire hiá-

nyos, a levágott törzsek sok helyt buján sarjad-

zanak, a visszamaradok pedig elterebélyesednek

és gyökérsérülések következtében betegek lösz-

nek. A legeltetés és az erdötenyésztés ellentétes

érdekei tehát csak igen kivételes esetekben egyez-

tethetk össze. Kedvezbb az az eset, amidon a
legeltetés céljára oly erd rendezend be, amely-
ben lankás, jótalajú, kell gondozás mellett rét-

nek, legelnek állandóan alkalmas területrészek

váltakoznak a csakis erdtenyésztésre alkalmas
meredekebb, silányabb talajú részekkel. Ekkor a
jobb részeken az erd kiirtható s ezek szabad

gyeplegelt alkotnak, amely a hegyéleken, a pa-

takok meredek oldalain, források mellett s min-
den sekély, köves talajú vagy meredek részen

fentartott erd között üde és jól term marad. Ez
az ú. n. ligetes legel-alak. V. ö. Földes János,

A L. (Budapest 1895) ; Márton Sándor, A L. be-

rendezése (Sátoraljaújhely 1897) ; Herendi Béla,.

Legel- és havasgazdálkodás (Budapest 1904).

Legelgazdaság, a földbirtok használatának
az a módja, melynél a gazdasági terület kizáró-

lagosan csak legelként használtatik, a jövedelem
egyedüli forrása az állattartás, szántóföld pedig^

alig van vagy teljesen hiányzik. A L. oka és je-

lentsége abban rejlik, hogy kedveztlen éghaj-

lati, talaj- V. fekvési viszonyok, gyér népesség,

a munkaer és közlekedési eszközök hiánya
miatt a birtokot másként kihasználni nem lehet.

Legelhizlalás, 1. Hizlalás.
Legeli növények, oly növények, melyek a

legeltetést, tehát az azzal járó tiprást ós gyakori
leszakgatást eltrik, nagy visszapótló ervel bír-

nak és jó takarmányt szolgáltatnak. A legkivá-

lóbb L., melyek mesterséges legelök létesítésénél

figyelembe jönnek, a fehér lóhor (Trifolium re-

pons), a korcs lóhor (T. hybridum), a komlós-
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csigacsö (Medicago lupalina), a baltacím (Onobry-

ohis sativa), az angol perje (Lolium perenne), a

réti komócsin (Phleum pratense), a csomós ebir

(Dactylis gkmierata), a réti- és a juhcsenkesz

(Peetaca prataosiB ée ovina) és az árva rozsnok

(Bromus iiiermis). A legelökön elöfordnló többi,

bár értékes növények mind másod- és harmad-
rendüok.

Legeljog, 1. Legdttiéti szolgalom.

Legelkezelés, a legelk használatára és gon-

dozására fordított eljárta, melynek fbb teendi,

hogy a legelök tavaszkor megfogasoltassanak, a

gyomoktól megtií>2títta8Banak, hogy az állatok

Orülékei idközönként elteríttossmek s hogy a
nedvességben SMDved l^elkrl a víz levezet-

teesék. Továbbá, hogy a legelre csak annyi állat

boceátasBék, amennyi ott elegend táplálékot ta-

lál, hogy a legel megfelel pasztákra osztassék,

mely^ felváltva legeltessenek és a különböz
állatnemeknek megfelel területek osztassanak

ki s végül szükséges, hogy a legel kutakkal, ita-

tókkal, delelkkel és védbelyekkel legyen ellátva

és az állatok az egészségtelen helyektl távol

tartassanak. A közs legelk használatát a mez-
gazdaságról és mezrei^rségrl szóló 1894. Xn.,
az állami segéllyel szerzett legelkrl szóló 1908.

XLIII. és az osztatlan közs legelkrl szóló 1913.

X. t.-c. szabályozzák. V. ö. Bálás Á., Gáspár J.,

h'ároly R., Domer B. s mások idevágó munkáit.
Legelváltó gazdaság, másként mezöfüvee

j.izdasúg, 1. Gazdálkodási rendszerek.

Legelvölgy (azeltt : Psurnovicz), lásk. Tren-

csén vm. nagybicscsei j.-ban, (i9io) 484 tót lak.,

u. p. Troncsénpéteri, u. t. Nagybicscse.

Legeltetés, a gazdasági háziállatoknak legter-

mészetBzerübb és l^iegtaaégesebb tartásmódja.

A L.-8el kapcsolatos szübad leyegn való mozgás,
úgyszintén a fehérjedás ée sok méezsót tartal-

mazó fú a fiatal állatok fejldésére elnyös hatású.

A változó idjárás a br hszabályozó mködésére
serkent hatást fejt ki ée az állatok ellenálló ké-

pességét fokozza a betegesekkel szemben. A L.-t

április végén kezdik meg s kée siig folytatják.

A téli száraz takarmányozásról a L.-re fokozatos

átmenetet kell létesíteni, hogy az állatok a ta-

karmányváltoztatás kövétiteztében meg ne bete-

gedjenek. Jóllehet a L. számos elnyt biztosít,

mégis káros is lehet, mivel az állatok a legeln
fertzdhetnek, így az erdnyavalya, lépfene és

a serceg üszök, továbbá a mételykór, tüd- és

szrféregkór okozójával ; azonkívül l^yek, bögö-

lyök stb. rovarokJs nyugtalanítják a legel áUa-
tokat. L. Tjead.

Legelteteid jog. L Legdtetési szolgalom.

Legeltetési szolgalom. .\z úrbéri L. az úrbé-

^oket illptte a volt földesúr ingatlanain. Már
az 1836. VI. t.-c. Idietövé tette, az 1871. LIII.

t.-c. pedig kötelezleg elrendídte, hog>' az úrbéri

legeltetési szolgalmat a földesúr megváltsa
akként, hogy a volt úrbéreedoiek megfúló le-

gelterületet enged át kizárólagos köaOe tulaj-

donukba. Ma az úrbéri L.-nak m^:váltá8a, az
: n. iirbéri legelelkülönités, mintegy 100 köz-

írben van még folyamatban, az orézág többi

Községében be van fejezve. Az úrbéri L. fejében

a volt úrbéreseknek kiadott közös legelk jogvi-

szonyait legújabban az 1913. X. t-c. szabályozta.

Ez elrendeli, hog>' a volt úii)éreseknek társíólatot

kell alakitaniok. amely a közhatóságok felügye-

lete alatt, mint jogi személy mködik.
A L. telki szolgalom, amely valamely (uralgó)

telek mindenkori tulajdonosát arra jogosítja fel,

hogy a másik (szolgáló) telken legeltethessen.

Rendszerint magában foglalja a marbacsapás
szolgalmát is. Terjedelmét a legeltetési szolgal-

mat megalapító jogügylet, ilyennek hiányábim a
szokás V. a rendes gazdálkodás igényeinek figye-

lembevételével a biró határozza meg. Megalapí-

tásához rendszerint telekkönyvi bejegyzés sziík-

ségos. Tagosított határban a legeltetési szolgal-

mak rendszerint megsznnek, ha csak a tagosí-

tás! érdemleges ítélet vagy egyesség külön fenn

nem tartja továbbra is azokat A L. egy neme a
tagoeitatlan határokban a nyomásban való legel-

tetés, amelyet a hármas forgóban való gazdálko-

dás (szi, tavaszi, nyári) tesz lehets^essé a par-

lagon hagyott földeken. Ezt a legeltetési szolgal-

mat az 1894. XII. t.-c. szabályozza.

Legeltetési tilalom, l. Erdei legeltetés.

Légembolia, az emboliának az a formája, mi-
kor leveg hatol a gyüjtóerekbe s a légbuboré-

kok a keringésbe jutva, a tüdóverér ágaiban
akadnak fenn, esetleg a tüdn át a vereres ke-

ringésbe is bejuthatnak. A L. majdnem mindig
halálos kimenetel, rendszerint a nagy gyjt-
erek sérüléseihez csatlakozik.

Légen (azeltt: Magyarlégen), kisk. Kolozs

\m. mocsi j.-ban, (19101 4o4 oláh és magyar lak.

;

u. p. Magj^arpalatka, u. t. Mocs.
Legénd, kisk. N<^rád vm. nógrádi^j.-ban, (1910)

759 magjar ée tót lak. ; u. p. és \x. t. Nógrád-
kövesd.

Legenda (lat., a. m. olvasni való), egy-egy
szentnek élettörténete, vagy élete egj-egy csodás
mozzanatának eladása, melyeket a r^ keresz-

ténység korában a templomokban a hivk épülé-

sére felolvastak. Innen általában minden egyházi
mondát L.-nak neveztek. L.-kat kiválóan Szúz
Mária és a mártírok életébl költöttek s csak-

hamar rendkí\nili tömegre felszaporodtak. B
L.-kat már a középkorban gyjteményekbe f<^-

lalták, melyek közül legnevezeteeebb Voraginei
Jakab dominikánus író (m^h. 1298.) gyjtemé-
nye, az Aurea L. Késbb a XVII. sz.-tól kezdve
a jeánoiták vették kezökbe a L.-k eszegyüjtését,

nevezetseen BoUand János és a boUandisták

Hollandiában ée Belgiumban, kiknek gyjtemé-
nye : az Acta sandontm 1643-1794. 53 kötetben

jelent meg; ezt 184ó-tl ismét folytatják. E L.-k

nemzeti l^endákkal is gyarapodtak. Nálunk Is

ápolt a nemzeti szentek kultusza L.-kat, ilyenek

a Szt. Istvánról, Szt. Imre hercegrl. Szt. László-

ról és 8st Margitról szólók. Bz utóbbiról közép-

kori magyar szövegfl legendánk is maradt fenn,

s ez leg^íztább magyar eredetfl legendánk. Közép-

kori nyelvemlékeinkben sok a L.. eiek egy része

közvetlenül Voraginei Jakab után van dolgozva,

más része azonban Temesvári Pelbártnak Pome-
rtKm-ából van véve. Velük indul meg a magyar
szépprózai elbeszélés. A kta^ori vallásoe ma-
gyar epika legnagyobb ée legérdemesebb alkotása

Alexandriai Szt KataUn verses legendája. A re-

Sí*
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formáció idejével nagyot csökken a L.-k divata.

Késbb, a XIX. sz, vége felé a német költk
újra fölelevenítették, mint költi mfajt. Azóta

mvelik nálunk is, Kazinczy már fordította Pyr-

ker L.-it prózában, majd eredeti L.-kat írtak (Ga-

ray J., Arany J. stb.). Magyar legendáink legala-

posabb búvára Katona Lajos volt.

L. néven értik továbbá az érmek, városrajzok,

térképek feliratait, valamint a XV. sz. végéig a

rézmetszeteken elforduló mondatokat, melyek az

alakok szájából kifutó szalagokra vannak írva. Az
érmeken a L. a középkorban rendesen kereszttel

kezddött, késbb e helyen pont, levél, rózsa vagy
más alak állt.

liCgenda aarea (lat.), 1. Legetida.

liCgenda maior (lat.), 1. Nagyobb legenda.

Iieg:endariuiii (lat.) a. m. legendás könyv.
• Legendre (ejtsd: lözsaMr), Adrién Marié, francia

matematikus, szül. Parisban 1752 szept. 18.,

megh. u. 0. 1833 jan. 10. A Collégé Mazarin
jeles növendéke volt és mindjárt kilépése után

résztvett a Traité de Mécanique c. folyóirat szer-

kesztésében. Ebben Forces accélératrices címen
írt cikkei magukra vonták a tudósok figyelmét

és L. d'Alembert ajánlatára az École mllitaire ta-

nára lett. 1783-ban az akadémia tagja lett és

1787. Cassinivel és Méehainnel együtt végezte

a fokmérést Dunkerque és Boulogne között;

1808. az Université élethossziglani igazgatója és

1816. az École politechnique examinátora lett.

Gausstól függetlenül állapította meg a legkisebb

négyzetek elméletét. Önálló kutatásai vannak
az elliptikus integrálok és a számelmélet terén.

Üstököspálya-számltása annak idején feltnést
keltett. Legnevezetesebb mvei: Éléments de

géometrie (1794 óta sok kiadásban) ; Essai sur la

théorie des nombres (1798) ; Nouvelle thóorie des

paralléles (1803) ; Nouv. théorie pour la détermi-

nation des orbltes des cométes (1805) ; Exercices

de calcul integrál (1807); Traité des fonctions

élliptiques (1827) ; Théorie des nombres (1830).

Legény, az iparos-tanuló, ha bizonyos számú
éven át választott mesterségét tanulta, L. lesz.

A mi ipartörvényünk segédnek nevezi a céhkor-

szakbeli L.-eket. A kézmves mesterségekben a
régi L.-szövetkezeteknek jelentsége volt s a
L.-nyó avatás körülményes szertartásokkal járt,

melyek egyes iparágaknál a mesterség hagyomá-
nyai szerint váltakoztak. Ma a törvényesen kitöl-

tött id után a mester kívánságára az ipartestü-

let, v. más elsfokú iparhatt)8ág egyszer kijelen-

téssel avatja L.-nyé és errl bizonyítványt áúít ki.

Légeny, 1. Nitrogén.
Legénye, kisk. Zemplén várm. sátoraljaújhelyi

j.-ban, (1910) 473 magyar lak., posta- és távíró-

hivatallal, telefonállomással. L. fontos vasúti

csomópont, ahol am. kir. államvasutak Sátoralja-

újhely—mezlaborczi vonalából a kassai szárny-

vonal ágazik ki ; az állomás neve Legenye-Mi-
hMi/i. Van táviróállomása.

Legényegyesület, 1. Katolikus legényegyesület.

-Legónyotthon, oly intézmény, mely olcsó áron,
kedvez cgészséiriigyi é-s erkölcsi viszonyok közt
biztosít ogy(Hlüliill() férfiaknak otthont. Lakáson
és élelmen kívül rendszerint olvasótermet, fürdt
és egyéb kényelmi és mvelési alkalmat is nyújt.

Az els L.-t Lord Rowton létesítette Vauxhall
Bowton House néven 1892-ben 470 szobával. A
szobák kezdettl fogva keresettek voltak és az

egész vállalat úgy erkölcsi, mint pénzügyi siker-

rel járt. Ezidszerint hat épületben összesen 5182
ágy van. Mindenféle kényelmi intézkedés meg-
van, olvasóterem, társalgó, fürd (szappannal

és lepedvel 10 fillér), borbély-, szabó- és cipész-

mhely stb.Úgy Londonban, mint egyebütt Angliá-

ban számos hasonló intézmény keletkezett. A
kontinensen is elterjedtek ezek az intézmények,

kivált Németországban. A milanói AWergo popo-
lare a Rowton-házak mintájára készült, mintegy
600 ággyal. Bécsben (Franz Josephs Jubiláums-
Stiftung) és Parisban is vannak ily L.-ok. Buda-
pesten 1911-ben nyüt meg a VI. kerületi Nép-
szálló 396 rendes hálófülkóvel és külön háló-

szobákkal igényesebbvendégek számára.Az épület

fölszereléssel együtt 1.090,000 koronába került.

Egy fülke napi ára 60 fillér, heti ára 3.60 korona.

Minden 14 évesnél idsebb férfit, akinek évi ke-

resete 2000 koronánál nem több, felvesznek. A
Népszálló helyiségei a hálófülkéken kívül a kö-

vetkezk : mosdóhelyiség, fürdöosztály, ruha- és

ciptisztító helyiség, a ruhaszekrények helyiségei,

nappali öltözköd, nappali tartózkodásra szol-

gáló közös helyiségek, mint amink : a dohány-
zók és nemdohányzók társalgója, olvasóterem,

írószoba, a látogatók szobája, továbbá étterem,

kantin és a hálóvendégek fzhelyiségei ; ezek
reggel V26 órától ^^d-ig, délben Víl2-tl Vi3-ig
és este Vj6-tól éjjel U óráig vannak nyitva. Vé-
gül orvosi rendelszoba, mosóhelyiség, borbély-,

szabó- és oipészmhely, melyek igénybevételét

részletes utasítás szabályozza.

Légenysav, 1. Salétromsav.
Legénység, a katonaságnál mindazok az egyé-

nek, kik mint közvitézek, rvezetk v. altisztek

szolgálnak.

Legényvirág (növ.), 1. Gladiolus-

Legényvizsga az a vizsga, melyet az inasnak

(tanoncnak) felszabadulása alkalmával le kell ten-

nie, hogy legénnyé (segéddé) lehessen. A régi céhek

idején nálunk is megvolt, de azóta megsznt.
Leger (ejtsd: lözsé), Louis, francia szlavista,

szül. Toulouseban 1843 jan. 13. Fbb munkái

:

Le mondó slave (1873 és 1902) ; Histoire de l'Au-

triche-Hongrie (1879) ; La littérature Russe (1899);

Souvenirs d'un slavophile (1905) ; Le mythologie

slave (1908) stb.

Ijéicer (franc, ejtsd: leisé) a. m. könnjr, fesz-

telen, hanyag. — Légéreté a. m. könnyüség, fesz-

telenség, hanyagság.
Lcger-Stakes (ang., ejtsd : léddner-sstéka), 1.

SaÍ7it Leger.
liCKCH ajcrarlae (lat.), 1. Agrártörvények

Rómában.
liCRCN barbarorum (lat.), a germán népek-

nek jogfeljogyzései, amolyeket másképen germán
népjogoknak (Volksrechto) szokás nevezni. Ezek
tehát nemszoros értelombon vett törvények (leges),

csíik a nevük az, ami helyett különl>en a közép-

korban más elnevezéseket is használtak. A leg-

nevezetesebbeket 1. Germán népjogok.

Ideges canonisatae (lat.), a róm. kat. egy-

házjogban az egyházi ügyekre vonatkozó s az
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egyház által nyíltan vagy hallgatagon elfogadott

világi torvtiiyek, amelyek csakis az elfogadás

által nyerhetnek *>g>'házjogilag kötelez ert.

!<•(«• de alea (lat.), 1. Aleatoriuj szerz-
déuk.
!••««• r«ciiifrae y.erraÜcae (lat), egyes jog-

tételek a Digestákban, amelyeket a kompUátorok
óHHloti összefüggésükbl kiszakítva nem meg-
Mol6 liel>Te sztl^k be, szándékosan v.elnézésbl.

LeKeM l:»nKob»r4«nuB v. Edictns lango-

Ixirdorum (lati, 1. Gfrmán népjoyok és Lorujo-

bárd jog.

Ifeiceti rouianuruni (leges romatiae), szem-

ben n k'gi>s barlían >niiii mai a római magánjognak a
^rmán plMii«>k lH>ft>lyasa alatt keletkezett kiadá-

iit'pvándorlás idejénagermán ural-

cnali lik számára állíttattak üssze.

Legia < iii. Ijuftholz, növ.), 1. Aftiaranifa.

Légiek. 1. Elektromos vasút.

Legfelsbb késgegy. O Felségének a felség-

folyami nlványra nevének kezdbetivel (Fj.jjegy-

zetit kézjegye, ami a kérelem kedvez elinté-

zéeére való hajlandóságot jelenti. A kabinetiro-

dából L.-gyel érkezett folyamodványt a minisz-

ternek tárgyalni és abban felségfelterjesztóst

kell tennie akkor is. ha a kérést teljesíthetet-

lenuek tartja, de ilyenkor az elutasítás iránt tesz

elterjesztést. Az olyan kérvényt, amely oab im-

peratore et rege» jelzéssel érkezik, a miniszter-

nek mindenesetre tárgyalnia kell, de felségfel-

teijeeztést csak akkor kell tennie, ha a kérést

teljesítésre ajánlja. A kabinetirodától megjegy-
~ ",.,;;

1 1 érkezett felsegfolyamodványt (a^ula)
. . r — ha indokolatlannak tartja — tár-

gyaltatm sem köteles.

Légfogö (bány.). Ha egyes tárók hajtásánál a
leveg a vájatv^n m^romlik : légcsatomákban
vezetik be kívülrl az üde lev^t ; e célra a csa-

torna küls végét függlegesen felemelik jó ma-
gasra ée a tetejére forgatható, egyik oldalról nyi-

tott tölcsért tesznek a szél felfogására.

Legfbb jó. erkölcstani kifejezés, mely a görö-

gökti származik s azt a legfbb célt jelenti, mely
felé azembericselekvésnek irán>'nlnia kelLAgörög
fllozófliU>an a L. a boldogság. De miben van a bol-

dogság ? Platón az erényben keresi. Csak az erény

te^tí boldoggá az embert, az erény pedig nem
egyéb, mint a lél^ helyes mivolta, bels rendje,

harmóniája, egészsége. Aristotelee szerint is a
boldogság a L. ; szerinte is az erényes cselekvés

a4J* meg a boldogságot, de a legfbb erényes

cselekvés sawinte a tiszta gondolkodásban van ; az

srtoy nem egy a puszta belátással, mint Sokrates

tanítja; az erény az a késnége az akaratnak,

mely a tormészetünknek xoa^mb közúton ma-
rad. A L. a hedonistáknál és endalmonistáknál

a kéj. A vallási etikák vallási értelemben álla-

pítják meg a L.-t Mindezek megegyeznek ab-

ban, hogy van abszolút L. Ezni ^Óentétesek

azok a nézetek, melyek az erkölcs terén Ls min-
dent viszonyosnak, idvel változónak tekintenek,

melyek szerint tehát abszolút L. nincsen. Asze-

rint, hogy miben keresik a L.-t, tisztán a boldog-

ságban (eudaimonizmus), vagy mindenekfölött az
erényben, válnak szét az etikai rendszerek, me-
lyek azután mind az erény, mind a boldogság

fogalmának megalapításában külön utakon jár-

nak. L. ErkölcsUm.
Légiürd, 1. Jjei'eqöfürd.
Légftés, 1. t'ütis.

Léggáz, 1. Atrogém/dz.
Léggáz-világitás, 1. Aerogéngáz.
Legge tejud: legg), James, angol sinológus, szül.

Huntlyben (Aberdeenshire) 1815 dec. 20., megh.
1897 nov. 29. Oxfordban. 1843— 73-ig mint hit-

térít mködött Hongkongban ; 1876 óta a kinai

nyelv és irodalom tanára volt az oxfordi egyete-

men. Nagy érdemet szerzett a kinai irodalom

klasszikus munkáinak kiadása, fordítása és ma-
gyarázása által (The Chinese classics, 8 kötetben,

elször Hongkong 1861-71, melynek egyes köte-

teibl késbb újabb kUlön kiadások is készültek).

Több munkája a kinaiak vallásaival foglalkozik

;

az ezekre vonatkozó szövegmunkákat több kötet-

ben ö fordította a Müller Miksától szerkesztett

The Sacred Books of the East cím gyjtemény
számára.

Legger, rmérték Hollandiában és gyarmatain
552 litertói 588 literig változó nagyságban.

1««KK4*'» (etKad: leddzséro), leggiermente vagy
leggiadro, zenei nyelven a. m. könnyedén, feszte-

lenül.

Léggömb, 1. Léghajózás.
Léggömbszállitó gzös v. haWmszáüüógzöd

(ném. Ballonschiff), a hadi flottákhoz tartozó

különleges hajók, többnyire gyorsjáratú cirkálók,

melyek egy v. több megkötött léggömböt visznek

magukkal egész felszerelésükkel és a gázfejlesz-

téshez szükséges készülékekkel együtt. A felderí-

tésre kiküldött L. az ellenséges hajókhoz vagy
parthoz közel érve, felboesát egy léggömböt, mely
vele telefon útján is össze van kötve. Kétesérték
eszköz, mert a léggömb csak szép idben használ-

ható, miért is a L. csak kevés hadtengerészetben
honosult meg. Ilyen az olasz Liguria nev cirkáló.

Valószín, hogy a L.-k helyét mihamarább aero-

plánszállitók fogják felváltani, miáltal a repül-
gépek mködési köre a tengeren tetemesen ki

fog bvülni. Az északamerikai Eg)'esült-Állam(ric

máris alkalmaznak ilyen hajókat
Léggömbszelep, 1. léghajózás.
Léggyógymód, 1. Lei-cgrel gyógyítás.

Léggyökér, 1. Lei^ögyökér.

^ffffyüjt. 1. FujtcÁo, Fúvógép, Légszivattyú.
Léghajók, 1. Léghajózás.
Léghajókiköt. 1. Léghqjószín.
Léghajóscsapatok. A repülés problémájának

megoldását els sorban hadászati célolaa hasz-

nálták fel. Külön katonai léghajóé-osztályokat

és csapatokat állítottak fel, amelyeknek egy része

az aeroflotatikai, másik az aerodinamikai lgjár6-
mvck kezelésével foglalkozik. Minden nagyobb
európai hadseregnek vannak már léghajósraÍHMir

taí, így Ausztria-Magyarországnak i& Az osz-

trák-magyar lógfaajscsapatok kCroontt állomást
PischaoMQdben van. A másodiklra^rat feláilitá-

n 191ö-re tervezik. A többi állomást

, Görzben, Polában, Csehországbanés
OaUciábanállitották fel, Magyarországon 1914-ig

csak egyet : Újvi^ékfip.

^LéghajÓBÜitSSetek (aerolaboratoriumokf, az

olyan tudjmányoe intézmények, amelyekben a
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léghajózás körébe tartozó összes fizikai kérdések

megoldására kísérleti úton is törekszenek. Ilyen

feladatok például a légcsavarok különféle alak-

jainak hatásfoka, az aeroplán-felületek, anyag-

vizsgálat stb. Franciaországban híresek Eiffel

laboratóriuma Parisban s a st.-cyri intézet, Német-
országban a göttingeni, valamint az aacheni labo-

ratórium.

Léghajós-szótár. A fellendült légi közlekedés

következtében igen gyakran kerüliiek a leveg
utasai olyan tájékra, amelynek nyelvét nem ér-

tik, ezért szerkesztettek léghajósok számára olyan
soknyelv szótárakat, amelyekben nemcsak a

mszavak értelmezése, hanem a mindennapi élet-

ben 8 a leszállás ós a segédkezés közben legszük-

ségesebb kifejezések is megvannak.
Léghajóstérképek. Azok a térképek, ame-

lyekkel jelenleg rendelkezünk, a léghajózásban

nem eléggé alkalmasak a könny tájékozódásra,

mert a térképeken ábrázoltak a felülrl szemlélt

tájékkal nehezen azonosíthatók. Ezért külön nem-
zetközi L.-et készít bizottság alakult, amelynek
az a feladata, hogy olyan térképeket készíttessen,

amelyen a színezés hasonló legyen ahhoz, amin-
nek felülrl a tájék látszik s rajta a kimagaslóbb
pontok, ú. m. tornyok, hegycsúcsok stb. fel legye-

nek tüntetve. Ezekre a térképekre rávezetik az

összes léghajós- ós repülgép-állomásokat, repül-
tereket, a légjárók számára az éjjel is világító tor-

nyokat, benzin-állomásokat s az aviatikai támpon-
tokat, vagyis azokat a helyeket, amelyeken külön
a leszállásra alkalmas területeket tartanak fenn.

Léghajószín, légJuiJócsmmok, másként hangár,
kétféle van, még pedig a kormányozható légha-

jók ós a repülgépek számára. Rendeltetésük
egyrészt az említett légjárómvek megvédése az
idjárás viszontagságai ellen, másrészt, hogy
esetleges sérüléseik könnyen helyreállíttassanak.

Céljuknak megfelelen nagyságuk is különböz,
azonban a kormányozható léghajók számára ké-

szültek újabban forgathatók, hogy azokat a szél

irányába állítva, a léghajók mennél kisebb táma-
dási felületet nyújtsanak. Jelenleg olyan L.-eket

is építenek már, amelyek a föld alá sülyeszthe-

tök, nehogy felülrl jöv támadás ezeket könnyen
megsemmisíthesse.

Léghajótest nóven nevezik a légjárómvek f-
alkotórészoit, ü. m. a légi járóm törzsének vázát
6 az aerosztatikai léghajózásban még a szabad
léggömb burkolatát, a kormányozható léghajónak
pedig a vázát burkolattal egyetemben. L. Lég-
hajózás.

Léghajóuldözés. 1. Légliajózás.
Léghajóvadászágyú. A hadászatban használt

lövfogyvorok közül az ágyúk a zenitben tova-

szálló légjárómúvok célbavételére alkalmatla-

noknak bizonyultak, ezért olyan ágyúkat szer-

kesztettek, amelyeknek csöve függélyesre állít-

ható, st át is forgatható. Ezeket az ágyúkat,
amelyeket hadi automobilokra szerelnek, minden
oldalról, tehát felülrl is, páncél védi.

Léghajózás (aeronautika ; 1. a két képmellék-
letei), alkalmas készülékekkel a levegbe való
emelkedésnek és abban bizonyos irányban való
haladásnak mostorsóge. Erre két módunk van:
az aerosztatikai ós az aerodinamikai.

Az elbbinél az emelkedést burkolatba (ballon

a. m. léggömb) zárt, a levegnél könnyebb gáz
idézi el, a vízszintes elmozdulást pedig a leveg
áramlása, azaz a szél hozza létre. Ha a léggöm-
böt a széltl függetleníteni akarjuk, akkor sze-

relhetünk reá motort, amelynek légcsavara segé-

lyével aerosztatikai készülékünk tetszleges irány-

ban haladhat, azonban csakis abban az esetbon,

ha az a nyomás, amelyet a léghajó motora a lég-

csavar révén a leveg ellen kifejt, nagyobb, mint a
szél ellennyomása. Ilyen célokra tehát igen ers,
de könny motorra van szükségünk, amelynek
légi járómbe való beszerelése ne legyen tzve-
szélyes és lehetleg kicsiny és olyan alakú legyen,

hogy széllel szemben ne nyújtson nagy ellenállási

felületet. A légcsavarnak szintén szilárdnak kell

lennie. A szél erejének leküzdése még ebben az
esetben sem egészen bizonyos, mert már maga az

egész légi járóm nagy ellenállási felületet alkot

s a legkisebb szél is igen nagy nyomást gya-
korol reá.

Mivel egykor ezek a légi járómvek majdnem
mind gömb- v. körte-alakuak voltak, az ilyen

széllel haladó aerosztatikai készségekot ballonok-

nak, léggömböknek nevezik, dacára annak, hogy
napjainkban ugyancsak változatos alakúak a lég-

hajók.

A ballonokat néha meleg levegvel töltik (Mout-

golflor-k), többnyire azonban világító gázzal v.

hidrogénnel (Charlier-k). Az ú. n. Rozior-féle lég-

gömbök töltése meleg leveg és gáz keveréke, de
ez rendkívül veszedelmes.

Alkalmazásuk szerint megkülönböztetünk sza-

bad léggömböket (a köznapi életben léghajó né-

ven ismeretesek; 1. a képmelléklet 7. képét).,

ezek szabadon emelkednek fel s a leveg áram-
lásai viszik odébb; kötött léggömböket (ballon

captif), amelyeket drótkötélen engednek fel bi-

zonyos magasságig, alkalmazást ma már csak

a hadsereg körében találnak, de ott is ritkán.

Ezeknek egyik szintén kevéssé használt vál-

faja az ú. n. sárkányballon, amelynek hosszú

hengeres az alakja s hátsó részén levegvel töl-

tött külön légzsákot hord. A püotbaUonok, ki-

csiny, 50 — 100 cm. átmérj, hidrogénnel töltött

gummiléggömbök, amelyek a felsbb légrétegek-

ben uralkodó szélviszonj'ok meghatározására szol-

gálnak. Ha az ilyenek nagyobbak (1-5—20 m.)

s rajtuk meteorológiai mszerek csüngenek, 9^.-

\iovbaUons-sondes-ok^VLíík v. regisztráló ballonok-

nak neveztetnek. Végül kormányozható léghajók
azok a többnyire hengeres, szivar- vagy torpedó-

alakú légi járómflvek, amelyek hogy saját erejük-

bl haladjanak, motorral és légcsavarral vannak
felszerelve.

Az aerodinamikai L. a levegnél nehezebb tes-

teket gépi és szerkezeti berendezésektBÍTgyekazik

a magasba emelni és tovaszállítani. Bvebben 1.

Repülgép.
A azaöad léggömbök alkotórészei: a burok,

amelynek anyaga selyem, pamutszövet vagy
gummizott duplaszövésü vászon. A burkolat te-

tején van a szelep, amelyen át a felhajtó er
csökkentése céljából tetszleges mennyiség gáz

bocsátható ki, a burkolat alján pedig van az ap-

pendir, a ballon nyakalakú töltönyílása. Ezen
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át bocsátják a léi;gümbbe a gázt. A nyilas néha
külön készülékkel cl is zárhat<'). Szelep gyanánt
tányéralakú korok loraezt használnak, amelyet

rúgó szorít a szelep nyílásperemébez. A szelepet

a ballon belsején át a kosárba osttngö fékér sze-

It-pzsinórral nyithatjuk ki. A többnyíre gömb-
alakú burkolatot a kenderkötélböl vagy selyem-

zsinórból font haló borítja, amelynek bogai felül-

rl lefolé ritkulnak s igy a hálórészecskék lád-

lábszerú külst nyernek s ezért lúdlábak-nak is

hívják. A legalsó bogok a fából vagy fémbl ké-

szült baüoi^yürHhöz vannak ersítve, amelyen
csüng a léghajó kosara. Ez utóbbit fzfavesszk-
bl vagy spanyolnádból fonják. A kosár küls
oldalán van a 100—120 m. hosszú, karvastag-

ságú vütúató kötél, amelynek segítségével le-

szállás közben a léggömb önmköden teher-

mentasithet, másrészt lefogható. .\ léggömb bur-

kolatának egyik gerezdjérl mégegyvöró^ zsinór
Í8 csQng a kosárta. Ennek a segítségévei a bal-

lon bui^olata feltéfdiet, hogy a leállás pilla-

natában az egész gázt gyorsan bocsáthassuk ki.

A lúggömb burkolatát csak az utolsó pillanatban,

a földtl learfeljebb 10—20 m. magasságban sza-

bad feltépni, mert ha a foltépés még a nagyobb
magasságokban történik, akkor a ballon elve-

szítve felhajtó erejét, lezuhan. Ezért festik

figyelmeztetésül vörösre a tépzsinórt, nehogy
a szelepzsLnór helyett véletlenül ezt húzza meg
a léghajó vezetje. A léggömbnek felszerelése

áll még megfelel mennyiség homokzsákból,
amelyekbl a homokot kiszórva a ballon köny-
nyebbé tehet, tehát felhajtó ereje viszonylag
növelhet; az önmköd légsúlyméróbl, baro-

gráfból, amely a légjárómüvek mindenkori ma-
gasságának megállapítására szolgál ; katonai,

illetleg Uglutjós-térképekhl és iránytbl, hogy
a lé^ömb földrajzi helyét meghatározhassuk.
A léggömb burkolatát lenolajkencevei vagy

vastag gummioldattal vonják be, hogy gáztöltésd

könnyen ki ne szivároghasson. A töltés lehet

világitógáz, ez esetben egy köbméternek 0*65

kg., vagy a jóval drágább hidrogén, amikor is

1 kg. a felhajtó ereje. .A hidrogént acélpalackokba
komprimálják. Eg>' palackban átlag 10—12 köb-
méter van 200 légköri nyomás alatt srítve. A
töltés ezekbl a palackokból történik, még pedig
úg>'. hogy több palackból egyszerre engedik át a
ballon töUcsövébe — amely a ballon alsó nyílá-

sához van ersítve — a hidrogént. Töltésük
awrint a léggömbök teherhordó képessége a kö-
Tetkez

:

Atmérfi
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vetél- (Dupuy de Lómé léghajója), a hal- (a

Clément-Bayard léghajó, 1. a képm. 4., o., 6'. ké-

pét) és a hengeralakú (a Zeppelin-léghajó, 1. a
képmellékletet, v. a francia Spiess-léghajó, 1. a
képm. 8. képét). Ezenkívül megkülönböztetünk
még váznélküli és merev légliajókat (az elbbiek
egyik képvisel(3jo pl. a La Francé, az utóbbiaké

ismét a Zeppelin v, a Spiess). Az egyiknél a burok

úgy tartja meg alakját, hogy belsejébe egy ballo-

netet tesznek, amelybe levegt sajtolnak, ezáltal

a burokban lev gáz nyomás alatt áll s Így a
burok duzzadt, feszült állapotban marad, felülete

mindig teljesen sima; az utóbbi esetben a gáz
nincs érdemleges nyomás alatt és a léghajó
alakját egy külön váz határozza meg, amelyre a
burok egyszeren ki van feszítve.

A léghajó hosszában a felhajtó er és a súly

egyenltlen eloszlása miatt bizonyos mértékben
meghajlik. Az elrehaladás miatt a léghajó elején

homloknyomás támad. A két igénybevételt a
merev rendszernél a váz, a váznélküli rendszer-

nél a bels túlnyomás ellensúlyozza. Kisebb bels
nyomás és kedvezbb kosárfelfüggesztés elérése

céljából egyik-másik váznélküli léghajón (pl. Lt.

Selle de Beauchamp, 1. a ké})m. i., ^., 5. képét)
merev rácsszerkezetet alkalmaznak, amiért is az

így épült lógjárómüveket fólmerev rendszerüek-
nek is nevezik, bár lényegében az elbbivel azo-

nosak, így tehát csak két típusról szólhatunk.
Az egyiknek jellemzje a gáztartányok elhelye-

zésére szolgáló, burokkal bevont merev váz, a má-
siknál a ventillátor, amelylyel a ballonetek tölté-

sét végzik. Mindkét rendszemek megvannak a
maga elnyei.
A merev rendszer elnyei a következk

:

1. A burkolat különösebb igénybevétele nélkül
az alak tartóssága, a burok tehát gyengébb és így
könnyebb is lehet

;

2. ventillátor nem kell, ami súlymegtakarítás-
sal jár

;

3. nem függ annyira a gépi berendezés üzem-
biztonságától;

4. a magassági kormány könnyebb kezelhet-
sége;

5. nagy hossz-stabilitás

;

6. a helyenkénti sérülések könnyebben rendbe-
hozhatók és

7. a kosarak kedvezbb elhelyezése.

A váznólküli v. ballonetlóghajók elnyei pedig
a következk

:

1. mivel nem kell merev váz, nincsen olyan
nagy holt súlya, ugyanígy nem kell ketts burok
sem, tehát a léghajó is kisebb lehet

;

2. ersebb motorokat viliét, tehát nagyobb se-

bességet fejthet ki

;

3. ezzel azután nagyobb területre terjed m-
ködési köre

;

4. a burok nem szakad fel olyan könnyen,
tehát a szélnek nem nyújt annyi támadási pon-
tot és

5. könnyebben szállíthat<').

Merevrendszer léghajókat eddig csak a néme-
tek készítettek. 1913-ban azonban a franciák is

összeállították a Spioss-t s így kétféle típusunk
van ezekbl is. Vázukat aluminiumból készítik,

amely hossztartókból ós gyrkbl áll. A hossz-

és kereszttartók kiképzése háromszög rácstartó.

i2eí%1908. azt ajánlotta, hogy alumínium helyett
homorú enyvezett farudakból állítsák össze a vá-
zat. Huber szintén a fát tartja alkalmasabbnak
(Schütte-Lanz léghajó, 1. a képmellékletet). Az
egész váz a merevség biztosítására számos re-

kesztékre van osztva ; ezekben a fülkékben van-
nak azután a csak kilenctizedrószben elzárt gáz-
tartók.

A vázat kifeszített ballonszövet borltja, amely-
nek igénybevétele a típusok szerint változik. A
merev rendszernél az igénybevétel kisebb, mert
a burok a vázrészekre van ersítve, míg a bal-

lonetléghajóknál a bels túlnyomás a burokban
feszültséget idéz el. Minden ballonetléghajóban
legalább egy baUonetnek, azaz légzsáknak kell

lennie, hogy a léghajót duzzadt állapotban tartsa.

A légzsák nagysága függ a légi járómü tervezett
munkateljesítményétl, elhelyezésénél pedig a
súly-és egyensúlyi viszonyok veendk figyelembe.

A nagyobb ParseyaMéghajókon két ballonét van,
amelyek magassági kormány gyanánt mköd-
nek. A ballonetek a léghajó két végén vannak
elhelyezve.

Minden léghajón egy v. több kosár van hasz-
nos súly hordására. Á merevrendszer légi járó-

mveken, mint pl. a Zeppelinen és a Spiessen, a
kosarak a váz anyagából készülnek, csónakala-
kuak 8 a vázzal úgyszólván szerves egészet al-

kotnak. A ballonetlóghajók kosara hosszú vagy
rövid. Az elbbiek a gerincmerevít bordázat ki-

egészít részei, amennyiben átveszik a burok
igénybevételének egy részét. Amíg ezek farács-

tartókból készülnek, addig a rövid kosarak vagy
gondolák acélcsövekbl állanak, könnyek s ben-
nük a hellyel roppant takarékosan bánnak.
A léghajó kosarában van elhelyezve a motor,

ht, a ballonotléghajókon még a ventillátor is,

továbbá itt találnak elhelyezést a kormányszer-
vek, mszerek, térképek, benzintartányok, a von-
tató kötél, a homokzsákok, valamint itt tartóz-

kodnak a léghajó vezetje, kormányzói, a szere-

lk és az utasok. (L. a képm. 2. és 5. képét).

A motor elhelyezése a légcsavar helyének
figyelembevételével történik. A htt viszont úgy
helyezik el, hogy elegend légáramlás érje. A lég-

csavar a hosszú kosarakban többnyire ell van,
rövidekben hátul, s ha két légcsavart alkalma-
zunk, akkor az oldalakon. A légcsavart kötél- v.

láncáttélellel hajtják, ugyanígy hozzák mkö-
désbe a ventillátort is. Biztonsíig kedvéért né-

mely léghajón, mint pl. a Siomons-Schuckert-
félén, két v. három ventillátor is van.

A sajkákat a kender- és di'ótkötelek egész rend-

szerével függesztik fel. A rendszer igen bonyolult,

de elveiken megegyezik a gömbi léghajókénál le-

írtakkal.

A kormány ós egyensúlyozó felületek többnyire
szövettel bevont keretekbl állanak. Elhelyezé-

süknek olyannak kell lenni, hogy teljesen ki le-

gyenek téve a leveg áramlásának. A merev-
rendszer léghajókon a vázhoz orösltik, a ballo-

notléghajókon pedig szíjakkal a buroknak e cél-

h(ú külön is megersített helyeihez kötik. A kor-

mányszerveket kötelek segélyével hozzák mkö-
désbe. (L. a képm. 3.. 6., 9. képét.)
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A kormányozható l^bajóknál, ^' mint a
gömbi légbaj<ftnál is, a oelepok biztonsásri szol-

gálatot teljesitenek. A síétpakkanás veszélyének
kiküszöbok'Sí'D' minden egyes gáz- vagy légtar-

tányt küloii >z> hppil szerelnek feL Ezek a biz-

t4isitó szelepek a gáz vagy a leveg túlnyomásá-
nál önmköden nyflnak meg. Nagyságok és szá-

nok a gáz- vagy légtartány nagyságától s attól

. i^ázmennylségtól fOgg, amelyet bsonyos nyo-
másnál okv^eáenfil ki akarunk bocsátani.

A pukkadás yesnHyén kivül a ballonetléghajó-

k:it nz alakváltozás veszedelme is fonyeseti. Ha
\>\. «'_'> ily-n léíi járómú a nap sujrarainak hatása

T- .. toimelegszik, avagy túlgj'ors emelke-
>ok gázt veszít, akkor könnyen meg-

:..^, h<^y a légzsákok a léghajót nem
tudjak már doz^t állapotban megtartani.

Általában az eddig épített légbajókon szerzett

tapasztalatok szerint az anyag igénybevételét

nem szabad túlságosan fokozni. Legfbb szem-
pontnak az üzembiztonságnak kell lenni és a
haiiiznált anyag Ls megbízható és elegend legyen.

A jelenlegi léghajók óránkint átlag 70—80
kilométernyi sebességet fejtenek ki, ami termé-
'••tesen még nem elegend, mert a szél erssége
n írjakran jóval nagyobb, tohát ilyen esetek-

n a léghajó úgj'szólván teljesen tehetetlen.

:»gyobb seboíséirek pléréso céljából ersebb és

in'liezebb mt)t(>rokat kellono alkalmazni, ezzel

azonban csökkenne a léghajók hatásköre, mert a
gáztartó burkának is ersobbnek, súlyosabbnak
kellene lennie, hogy a sebesség által elidézett
"! lalnyomásnak ollent tudjon állani. Tehát men-

1 nagyobb sebességet kívánunk a léghajótól,
r)-ii oiiv.ísabbnak kellene lennie, hogy a súlyo-

kat fölemelheeseL Bz esetben azonban
leveg ellenállása a sebessé négyze-

tével aranyos — a kissé megbillent gázburkot a
lovocró hatása fenntartani igyekezne, tehát a gáz

'
) ereje nélkül is femMnaradna. Benard

; egy 72 km.-es seboss^ léghajó már a
vetiaedolmes sáz vagy hidrogén nélkül is fennma-
rad, szóval elegend voüia a leveg paszta me-
chanikai hatása is. Berget szerint ezen a ponton
érintkezik ogjrmással az aerosztatílo és az aero-

linamikai repülés két formája. Az utóbbi forma
jvébként föltétlenül felette áll a másiknak, az
lobbi iránt ellenben az utolsó években elfordalt,
kormányozható léghajókkal történt szerencsét-

_-ok következtében teljesen megrendült a
rök bizalma.

.....ek dacára az 1914-iki világháborúban
németek mindjárt a bevezet ütközetekben

.1 legnagyobb meglepetésre rendkívül nagy ered-

ményeket értek el kormányozható léghajóik-
kal Különösen kitntek 2!e}7pe/tR-léghajóik a

liba való bevonuláskor, a Schütte-Lam-
v>k pedig az orosz-lengyelországi hadi-

lut^-ren. .\ légijárómvekrl nwimBMr bom-
akat dobáltak le, ezzel a védscrogbco. vida-

111 int a lakosságban zavart és nyogtalansá-
LT >t keltve, hanem a mozgás szabályozhatsága

1 a felderít szolgálatot is a legnagyobb
' sséggel hajthatták végre. A Zej^lin-lég-

:jok bosszú, mindkét végükön csúcsl»n végzd
kszögü hasábokhoz hasonlítanak, amelyeknek

keresztmetszete szabályos tizenhétszg. Alkat-

részeik: aluminium-bádogból készült hossz- és

kereszttartók, amelyeket merevít aoélhnzalok

kötnek össze egymással. Az egész váz bels olda-

lát nagyszem drótháló borítja, hogy a gázzal

töltött burkok erre támaszkodjanak. Az impreg-

nált, könny, gummizott szövettel bevont váz
rekeszekre van osztva, hogy az ^yee ballonok

nyugodtan álljanak. A léghajótest alsó részén

a hajó orrától faráig szövettel borított három-
él borda vontil végig, amely a csónakok elren-

dezése folytán elálló egyenltlen súlyelosztásból

származó összes nyomási és hajlítási igénybe-

vételeket nagyrészt felfogja. A benzin- és a víz-

ballaszt esy része ebben a bordában és a váz
gerinceiben talál elhelyezést. A borda tehát lé-

nyegében tehermentesíti a gerincet, amelynek
így csak saját súlyát kell hordania, miért is elég

könny lehet EzenkíNül a borda lehetvé teszi

a csónakok s a személyszállító léghajókon a kabi-

nok közötti összeköt folyosó lét^téeét, valamint
útközben az egyes tMÜlonok szelepeinek hozzá-

fértietségét. A bordáról egy lépcsn, a két kö-

zéps ballon között kijuthatunk a léghajó hátán
lév pallóra, ahonnan a hadi léghajókon az ellen-

séges légijárómüvekre tüzelnek, békében ellenben

esetleg csillagászati megfigyeléseket végeznek.

Egyébként pedig a borda elsegíti az oldalkor-

mányzást és lefékezi a léghajó hossztengelye kö-

rüli mozgásokat.

A bordával merev összeköttetésben állanak a
két hajófél felhajtó erinek középpontjában fel-

függesztett csónakok, amelyek egyrészt lehetvé
teszik a vízre szállást is, másrészt azonban, mert
aljukon légpárnák vannak, a földre szálláskor

az ütdés által elálló rázkódást mérséklik. A
csónakoknak a testhez való közeli elhelyezése

természetesen emeli az egész rendszer súlypont-

ját, ami viszont a függélyes síkban való kormá-
nyozhatóságot mozdítja el kedvezen. A csóna-

koknak ez a merev felíOggesztése lehetvé teszi,

hogy a l^csavarokat magasan az ellenállási kö-

zépákban helyezzék el.

A hajtószerkezet két. a hátsó csónakban el-

helyezett, egyenkint 150 lóers és hat hengeres
Maybacb-mótorból áll. Egy ogyanilyen motor
van a mells csónakban is. A hátsó motorok mind-
egyike négy darab négyágú, a mells csónak
motora pedig kétágú légcsavart hajt. Ezek jobb-

ról-balról punként a csónakok fölött külön tar-

tókra vannak ersítve. A motorokról az erátvitel

golyós csapágyakban vezetett acéltengelyekkel

történik. A mells légcsavarok percenk^ti for-

dulatszáma 500. a hátsMcé valamivel kevesebb.

A csavarok fordított irányban is bajtbatók. mi-
által a léghajó kifutása a leszálláskor jelent&e-

nyen rövidíthet s Így dacán a hatalmas mére-

teknek, aránylag kis hdyen ls kiköthet

Úgy az oldal-, mint a magassági konnánysis
a hajó farán elhdyezett saekiéayiaeKfkaa Cetm-
állított hordfelfiletekkel törtjük.

A kormánykészülék mosató scerv^ a síde-

pek, valamint a légljánn egész hosszában el-

osztott \izballa8zt zsákjainak nyitó és csnkö szer-

vei a mells, ú. n. veaéfcsönakban találhatók

meg. Éppen ezért itt vannak a li^ ntaUun szfik-
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sóges egyéb összes eszközök is elhelyezve. Az
utasok számára a borda középs táján tágas fül-

kék állanak rendelkezésre, a hadijármvön pedig

közvetlenül a vezércsónak mögött készítettek

egy fülkét.

A Zeppelinek méreteirl fogalmat nyújtanak

pl. a (cVictoria Luisea nev léghajó méretei,

amely 18 osztású és 18,700 m* ürt tartalmaz. A
14 m. átmérj törzs hossza 148 m. Három mo-
tora révén másodpercenként 21 m. sebességet

tud kifejteni. Hatalmas felhajtó ereje révén 5350
kg. hasznos terhet képes a magasba emelni.

Ebbl 1100 kg. jut a tíz mótorórára számított

üzemanyagra, 1400 kg. a vízballasztra, 800 kg.

az egyenként 80 kg. súlyúnak számított 10 em-
berbl álló személyzetre és 1600 kg a húsz

utasra vagy a hadi léghajókon., a hadiszerekre.

Végül meg kell még emlékeznünk a világhá-

borúban kitnt másik léghajótipus, a Schütte-

Lanz kormányozható léghajó szerkezetérl is.

Ez a 130 m. hosszú alkotás 18*4 m. átmérj.
A Zeppelineknél tehát jóval vaskosabb készség

s 19,500 ms rtartalmával és ennélfogva össze-

sen 22,000 kg. felhajtóerejével csak hét bal-

lont tartalmazó, sárga ballonszövettel bevont
faszerkezetbl áll. A ballonok egy részében gáz-

áthatlan keresztfalak vannak, úgy hogy ez a
légi járóm összesen 11 rekeszre van osztva. A
felhajtó erbl 5000 kg. fordítható a hasznos te-

her emelésére, a többi a hajó holtsúlyára s eb-

bl 7200 kg. a favázra ós a merevítkre esik. A
Schtze-Lanz-on jellemz a csónakok felfüggesz-

tési módja, ugj'anis ezek nincsenek a törzshöz

mereven odaersítve, hanem kötelekon lógnak,

amelyek a súlyt egyrészt a küls burokra, így
tehát a gerincen, másrészt a gerincben egyes
csomópontokra osztják el. E felfüggesztés da-

cára a csónakok úgy hossz-, mint keresztirány-

ban elmozdíthatatlanok. Ennek a felfüggesztés-

nek az a határozott elnye, hogy leszálláskor

al)ban a pillanatban, amidn a csónak a földet

éri, a kötelek merev összekötése megsznik, a

törzs tehermentessé válik, tehát a váz nincsen

nagy rázkódtatásoknak s így töréseknek kitéve.

Ezt a légi járómvet két, egyenként 260—
270 lóers, nyolchengeres Daimler-mótor hajtja.

Egyik a mells, a másik a hátsó csónakban van
elhelyezve. A motorok egy-egy háromágú, 4-5

ra. átmérj s közvetlenül a hozzá tartozó csó-

nakon elhelyezett légcsavart hajtanak.

Végül az oldalkormányzás a hátsó, fels ré-

szen lev függélyes, a magassági pedig az ugyan-
csak hátul mindkét oldalon elhelyezett vízszintes

felületekkel történik.

A L. története. Nem számítva azokat a siker-

telen kísérleteket, .amelyeknek emlékei mondák-
ban és legendákban maradtak reánk, a L. törté-

netébl feljegyezni való csak a XVIII. sz. végé-

rl akad. A megelz idkbl mindössze a jezsuita

Lana Ferencet érdemes megemlíteni, aki 1670.

légüres fémbádog-golyókkal akart tárgyakat a
levegbe emelni s ezzel bevezette az aeroszíatikai

repülés mai alakját, majd a portugál Gusmao-t,
aki elször alkalmazta a levegre Archimedes
elvét, de 1709. történt sikertelen kísérlete után
találmánya teljesen feledésbe merült. Az els ko-

moly lépés a Montgolfier teatvórekaek, Istvánnak
és Józsefnek kísérletevei kezddik, akik 1783 jún.

5. Amonayban meleg levegvel töltött s vászonnal
borított papLrzsákot bocsátanak fel. A Montgol-
flére-ek lényegének fontosságát felismerve, CVía/--

ZfiA- fizikus ugyanazon év aug. 27. a levegnél tizen

-

kétszerte könnyebb hidrogénnel tölti meg selyem

-

tafotából álló és gummival bevont 40 m" léggömb-
jét, amely igen gyorsan emelkedve a felhkben
tnik el. Látva az elért sikereket, az akadémia a

MontgolfierteatxGvek által már egy az utazók szá-

mára karzattal ellátott 26 m. magas és 15 m. át-

mérj léggömböt készíttet (l. a szövegábráij,

amelyen Pilátre de Rozier és d'Arlandes márki
1783 okt. 19. felszállanak. Az els légi utakon szer-

zett tapasztalatokat értékesítve, Cfiarles ellátja

léggömbjét szeleppel, hálóval, amely a kosarat

tartja sa felhajló er szabályozására homokzsáko-
kat szerez be, szóval a L. mai módjának veti meg
alapjait. Ekkor tnt ki a Charks-féle léggömbök

A Montgolfler test^-érek léghi^jój.-i.

felsbbsége a Montgolflóre-ek felett. Egyébként
Charles és a Róbert testvérek Meusnier mszaki
tiszttel együtt már koruíányozható léghajóval Is

kezdtek foglalkozni, de sikertelenül. Az utóbbi

találja fel a késbb nagy szerepet játszó ú. n. Iml-

loneteket, a levegvel töltött zsákokat (légzsák).

amelyeknek az volt a feladatuk, hogy a léggömb
gázvesztesége esetén levegvel töltdjék meg s így
a léggömb zsugorodását megakadályozza, azaz en-

nek folületót simán tartsa. A légzsák a ballon M-
sejókm volt elhelyezve, tömlje pedig a kosivrlg

ért. Egyébként hasonló kísérletekkel foglalkozott

az akadémia Dijonban, valamint Albán és Valiét

gázgyárosok Is. EbiMjn az Idben lép fel Blauchurd,
aki a L.-t elsnek üzl kenyérkereset gyanánt, mi-

vel azonban kigúnyolták, evezkkel és kormány-

lapáttal felszerelt léggömbjével Londonba ment.

ahol is megnyerte eszmélnek az araerikai Jeffrie^t,

akivel azután Dowerbl 1785 jún. 5. elsnek re-

pült át a csatornán Calalsba. Pilútre de Rozier

fordítva akarta megtenni az utat, gázléggömbjo

J
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azonban megpukkadt s ntit&rsával, Bomainnel
egyUtt, mint a L. els vértanúja, a mélységbe
zuhant.

A szerencsétlenség nagy ijedelmet keltett, a
további légi utazásokat majdnem teljesen beszün-

tették, úgy hogy a L. csak mÍDteg>' tíz év muIva
Jututt megint szerephez, amidón 1794 jún. 26. a
lleurusi csatában a túzkerosztségen is átesett.

Ekkor létesítik az els6 léghajscsapatokat (aeros-

tiers) Meudonban. amelyeket azonban Napóleon az

aeronautikai iskolával egyetemben öt év múlva
feloszlatott, mert a L.-hoz szükséges anyagok
nehézkes szállítása gyors meneteléseiben ^ had-

mflveleteiben akadályozta.

A múlt század els éveiben kezdik meg az els
tudományos célú felszállásokat. Gay-Lussac és

Biot Parisban 18(U-ben 4000 méter magasságra
emelkednek. Ekkor vittek fel elször lógsúly-

méröt.

A léghajó kormányzását célzó kísérletek mind
eredménytelenek maradtak, mert figyelmen kívül

hagyták azt a körülményt, hogy a légijárómü, a
vizijárómüvekkel ellentétbon, csak egyféle közeg-
ben halad Nem sikerült természetesen a léghajó
kormányzását és elrehaladását a szél felhaszná-

lásával ferde sikok útján elmozdítani. Azért na-

gyobb impulzust a L. fejldésére mégis azok ad-

tak, akik a kormányozhatóság kérdésével foglal-

koztak állhatatosan. Az els eredményt Giffard
Henry éri el, aki 1852. orsóalakú léghajót készít,

amelj-nek ballonja 44 m. hosszú, legnagyobb át-

mérje 12 m. és köbtartalma 2500 m». A kosár-

ban elhelyezett 3 1. e. gzgép háromágú légcsa-

vart hajtott, úg>' hogy az els aerosztatikai kor-

mányozható légijárómü szélcsendesidben másod-
percenkénti három méteres sebességgel haladt.

Késbb Dupuy de Lómé 1872. szintén orsóalakú,

de jóval nagyobb léghajót épített s ezt kétágú, 9
m. átméröjú légcsavarokkal, kézi ervel akarta
hajtani, azonban az emberi er elégtelen lévén, a
széllel nem tudott megküzdeni. Ugyancsak ebben
az (>sztendóbon készíti el Haenlein brünni mér-
nök hengeralakú, bambuszvázzal kimereviiett

O m. hosszú és 9 m. átméröjú léghajóját, amely
négy hengeres Lenoirféle gázmotora révén ö'2

m. saját sebességet ért el.

A L. iránti érdekldést azonban leginkább
mégis a tudományos és mszaki felszállások fo-

kozták, amelyekiak egyikén 8600 m. magasság-
ban, leveg hiánya miatt, a léghajó vezetje m^-
fulladt Parisban az 1878-iki világkiállításon Gif-

fard léggömbje 36 embert emel 600 m. magas-
ságba. Elz évben Meudonban a franciák újból

felállítják a léghajós-iskolát. Tissandier Gaston
1881-ben Dupuy de lime léghajójának elvei sze-

rint építi meg légi járómvet, azzal a különbség-
gel, hogy a kétágú légcsavar hajtására elektro-

motort alkalmaz. A csavar percenként löO fordu-

latot tett, ami természetesen már 'á méteres szél-

ben sem volt elegend. Tissandier után Meudon-
ban Renard és Krebe l^hajetisztek vonják ma-
gukra a világ csodálkozó figyelmét. Szivaralakú
léghajójukul hossza 60*4 m., legnagyobb át-

mérje pedig 8 m. volt A 33 m. hosszú, 15 m.
széles és 20 m. magas, bambuszból készült ko-

sár 4 m.-rel csüngött a ballon alatt. A 32 klór-

ezüst elembl álló telep 8*5 1. e. dinamót hozott
mködésbe, amely viszont a 7 m. átmérj t^

a kosár mells részén lév légcsavart forgatta

percenként 46 -szór. A 2000 kg. súlyú légi járóm
1884 aug. 9-én szállott fel s ekkor volt az els
eset, hogj' egy saját sebességet kifejt légi köz-
lekedési eszköz 20 perccel elindulása után eredeti

felszállási helyére visszatért. A La Francé ez

alkalommal Meudonból Villancourtba és vissza

két és fél kilométernyi utat tett meg zárt körben.
A léghajó kormányozhatóságának kérd^ te-

hát meg volt oldva, azonban gj-akorlatilag még
nem volt értékesíthet, mert még nagyon is sok
tapasztalatot kellett szerezni addig, amíg ezek a
lé^i járómüvek mai alakjukat elnyerték. így pél-

dául 1897. Wölfert és mechanikusa, Knahe, azért

zuhant le saját szerkesztés kormányozható lég-

hajójával, mert a benzinmotor nagyon is közel

volt a burkolathoz s a kiáramló gázt a szikrák
felgyújtották.

Uj konstrukció-elveket s ezzel új nézpontokat
vitt az alapjában folyton régi csapáson haladó
törekvésekbe (1898—1900) &ppdin gróf, aki

Schtvarznak\)Qv\i\ú (1895—1897) merev léghajó-

ját tökéletesebb formában és nagyobb arányok-
ban építette meg. A IIG m. átmérj, 128 m.
hosszú és ll,300cm» gázt magában foglaló merev
léghajót 16 lóers motor hajtotta. A friedrichs-

hafenl kísérletek alkalmával ugyan kilenc mé-
teres sebességet tudott elérni, de még mindig nagy
átalakításokra és javításokra szorult. Ekkor kez-

dik meg a légi kolosszusok nagyobb szánunal való

építését Sanios-Dumont elnyeri Deutsch de la

Meurthe 500,000 frankos díját, mert a feltétel ér-

telmében fél órán belül körülrepüli az Eiffel

-

tornyot. Lebaudy 1903. már 1 1 m. másodpercen-
kénti saját sebe^éggol rendelkez léghajót épít

8 1905. els katonai légjárómvével Moissonból
Meaux, Sep^Sorts-on át a Chálons melletti katonai
tábor fölé száll. Ez az út már 60 ó. 45 p.-ig tartott

8 három szakaszban összesen 1968 km. hosszú
volt. Ez idtl kezdve az egyes államok had-
vezetségei rendkívüli módon érdekldtek a kor-
mányozható léghajúk iránt s ennek köszönhet,
hogy az aerosztatikai repülésnek ez az ága is

csakhamar rendkívüli fejldésnek indult L. még
Léghajóscsapatok.

íiéghajózasi egyesületek az olyan klubok,
ogj-esületek vagy szövetségek, amelyek a lég-

járá.s, illetleg a levegben való közlekedés ktt-

lönbözó nK'nljainak és eszközeinek fejlesztése cél-

jából alakultak. Ilyen minden országban több is

van, amelyek közül azonban csak egy szerepelhet

mint aeronautikai és aviatikai sportföhatság.
Mindül ország ilyen ú. n. elismert aero-sportföha-

tösága a Fédération Aéronautique Internatio-

nale (rövidítve : F. A. I.) vagyis a Nemzetközi
Léghajós Szövetség kebelébe tartozik, amely a
légjárást nemzetk(»zi viszonylataiban szervezi és

támogatja. Hazánk aero-eportfhatósága a Ma-
gyar Aero-Szövetség.

Léghimzés v. maratott hímzés, 1. Csipke.
Leghívbb Felség (Rex fidelissimius). a portu-

gál királyoknak kitüntet elme, melyet XIV. Be-
nedek pápa adományozott 1748. V. János király-

nak és utódainak.
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liCg^liorn (ejtsd: leggorn), Amerikában nagyra-

becsült haszontyúkfajta, melynek különösen tojó-

képességét dicsérik. A L. az olasz tyúk szárma-

zéka, melyet három színváltozatban (fehér, barna

és szürke-fekete sávos) tenyésztenek.

Leghosszabb nap, az évnek az a napja, melyen
a Nap legtovább marad a horizon felett. Ez az

É.-i féltekén a Nap legnagyobb É.-i deklinációjá-

nál, jún. 21-én áll be ; ugyanakkor a D.-i féltekén

a legrövidebb nap van. Dec. 21-én a D.-i féltekén

van a L. (a Napnak legnagyobb D.-i deklinációja

van) és az É.-i féltokén a legrövidebb nap.

Léghmér, 1. Höniérö.
Léghmérséklet, a legfontosabb meteorológiai

elem, melyet kellen elhelyezett hmérvel mér-
nek. A hmér rendszerint légjárta, rednyös
házikóban (angol minta) v. épület árnyékában,
bádogházikóban 1-5—2 m. magasságban a talaj

fölött van megersítve. Lényeges, hogy közvet-

len V. visszavert napsugárzás ne érje, mert kü-

lönben nem mutatná tisztán a környez leveg
hmérsékletét, melyet legpontosabban az aspi-

ráló hmérvel (1. o.) határozhatunk meg. A L.

függ els sorban a talaj felszínének felmelegedé-

sétl és azért a napsugárzás hevít hatása sze-

rint napi és étn menetet mutat. Napközben a
L. a legmagasabb napállás után emelkedik leg-

magasabb értékére (napi maximum) és kb. nap-

keltekor sülyed legalacsonyabb értékére (napi

minimum). Budapesten a napi maximum id-
pontja jan.-ban d. u. 2 óra, júl.-ban 4 óra, a mi-

nimumé jan.-ban reggeli 8 óra, jul.-ban 5 óra. Az
ingadozás nagysága v. a két széls érték közötti

klüönbsóg a nyár felé nagyobbodik, a tél felé

csökken. Az évi menetet a mérsékelt égövben
júliusi maximum és januáriusi minimum jel-

lemzi. A tenger közelsége úgy a napi, mint az

évi változás nagyságát mérsékli, tehát a tenger
közelében a nyár híivös, a tél enyhe, a száraz-

föld belsején pedig a nyár forró, a tél zord. A szá-

razföld és a tenger eltér viselkedése miatt a L.

eloszlása a földön nem nyújt egyszer képet és

az izotermák (1. o.) nem követik pontosan a szé-

lességi köröket, jóllehet a napsugárzás egyazon
szélességi körön egyenl. A L. átlagos jan-.júl.

és évi értéke különböz földrajzi szélességen

:
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mauipulusban 2 centuria (ordinee). A L.-boz járult

12U fóböl álló, 4 tunnára tagozódó lovasság. A
centuriák ceiUuriök alatt állottak, a L. ftisztjei a

6 tribunus militiim, kik váltakozva parancsnokol-

nak ; a Cisáázári kor óta alá vannak rendelve a
legátus legionisnak. A L. jelvénye eleinte farkas

(Romulus emlékére), késbb vadkan, majd ló és Ma-
rius óta a sas, mely körmei közt villámokat tart.

2. L., az állatrendszertanban csoportnév, mely
több rendet foglal magában.

3. L. a. m. n>ppant nagyszámú tömeg vala-

mibl ; pl. n hibák ."tzáma L.

LeKlo fuliuinikta (lat. a. m. mennydöt^ös
légió) volt a rómaiaknál a 12. számú légió neve,

melyrl a legenda azt tartja, hogy csaknem ki-

zárólag keresztényekbl állott, s hogy Marcus
Aureliusnak a markomannok és quadok ellen

viselt hadjáratában ^Kr. u. 174.) est kért az ég-

bl ée ez villámok kíséretében le is szállott, ami
a rómaiakat a szomjanhalást<')l megmentette és

az ellenséget futásba kergette. A jelenet relief-

képe a római M. Aurelius-féle oszlopon látható.

V. ö. Mommsen, Das Regenwunder der Markus-
saule (Hermes 1895).

Légionárius, a légióhoz 0- o.) tartozó katona.

Légion d'lioiuiear (franc, ejtsd : lezsióS

donnöri a. m. becsületrend fl. o.).

liégion étrsni^ér« (franc., ejtsd : lezsióö

etraSzsér), 1. Idegen légió.

I^gio nigra (lat.). 1. Fekete sereg.

I^egio Thebaica (lat.), 1. Tébai légió.

Kiegis actiofies (lat.), a római jogban a
perrendtartás legsibb alakja. Az ösrómai peres

eljárás els része (in iure), az ú. n. litis contes-

tatio-val (1. Lis) végzdött : miután a magistratus
felvette a pert s a iudicium megadására, azaz az

ítél biró (esküdt, iudex) kiküldésére került a sor,

mindkét fél ünnepélyesen tanukat hívott fel, hogy
azok eltt (sajátos, hagyományos kifejezésektói

álló) formális cselekmény útján juttassa kifeje-

zésre vitájukat. Az eladandó formuláknak szi-

gorúan kellett alkalmazkodniok valamely fenn-

álló törvény (lex) szavaihoz, mivel az érvénye-
sítend igény az illet törvény rendelkezésének

szószerinti értelmén kellett, hogy alapuljon, ezért

hívták ezt a jogcselekményt, mint magát az
^ész eljárást, L.-nak, azaz töri'énpszerü eljá-

rásnak. A L.-eljárásnak a lox Aebutia vetett vé-

get (Kr. e. 2. évsz. közepe táján), mely a formu-
láris eljárást (l. o.) hozta be.

I.«irfs analógia (lat.), l. Analógia.
I/eglslatlo (lat.) a. m. törvényhozás.
líegialatlv (új-lat.), a.m. tör>ényhozási; legis-

lativa potestas a. m. törvényhozó hatalom.
Ijetfislator (lat.) a. m. törvényhozó.
LegiMlutura (lat.) a. m. tön'ényhozás.
LeKÍNuiiiM (új-latin) a. m. a törvény betjéhez

való ragaszkodás, ellentétben a helyes törvény-
magyarázat alaptételével : a törvényt tudni nem
azt jelenti, annak szavait betartani, hanem annak
szellemét és alapgondolatát (v. ö. Celsus, D. 1.,

3., 17.), 1. Törvénymagyarázat.
Legisták (a latin lex [törvény] szóból), 1. Dekre-

tista.

Legitim (lat.) a. m. törvényes. Legiiima pars
a.m. a szükségörököeöket megillet törvényes osz-

tályrész v. köteles rész. Legüimatio a. m. igazolás,

törvényesítés. A perjogban Legüimatio ad ma-
xim a felek képvlseltetéeére való jogosoltBág
igazolása. Legiiimatio adprocessum. az ügyvéd-
nek igazolása, ho^ a féltl a per vitelére meg-
bízást kapott. Le^maíio ad causam, mint aktív
legitimáció, a kereshetségi jognak, mint passzív

legitimáció aimak esetleg szükséges igazolására,

hogy a perbefogott a valódi alperes. Legiiimatio
per subsequens matrimonium, törvényesítés utó-

lagos házasság által, per rescriptum principis,
törvényesítés a király kegyelmével. L. még Fel-
peresség, Törvényesítés.

Legitimálás (legiiimatio), 1. Legitim, Fel-
peresség, Törvényesítés.

liegitima portio (lat.), l. Törvényes osztály-

rész.

l.eKítinia statutio (lat.), 1. Statutio.

I^gitiuiatio (lat.), l. Legitim, Felperesség,

Törvényesítés.
Legitimisták, az 1830. elzött X Károly

francia király, majd ennek halála után (18-36)

után unokája : Chambord gróf (V. Henrik) hívei.

Ezek sem Lajos Fülöp királyságát, sem III. Napó-
leon császárságát, som a harmadik köztársaságot
nem ismerték el törvényesnek. Chambord gróf
halála után (1883) a L. csatlakoztak az orléanista
párthoz s annak fejét, Lajos Fülöp párisi gró-

fot (1. Lajos, 37.) tekintették a francia korona tör-

vényes örökösének.

Legitimitás (a lat. lex [törvény] szóból), általá-

nosan a jog és törvény uralmát jelenti ; vonatko-
zásban valamely tulajdonnak, igénynek, viszony-
nak stb. törvényes, jogos voltát. A fhatalom legi-

tim birtokosainak azokat tekintik, kik azt monar-
chiában vitatlan örökösödési szabályok v. alkot-

mányos választás útján, köztársaságokban pedig
az alkotmány által meghatározott módon nyerik
el ; minden egyéb bitorlás. A XIX. sz. elején sz-
kebb, politikai értelemben értik alatta a régi feje-

delmi családoknak történeti fokozatos fejldéssel

keletkezett uralmi jogát, illetve ennek fentartá-

sát, vagj'is visszaállítását a forradalmak és a
napóleoni háborúk által történt változtatiisokkal

szemben. A L.-t ilyen értelemben Talleyrand her-

ceg hozta forgalomba az ISlé-iki bécsi kongresz-

szuson. Metternich herceg, Ausztria mindenható
kancellárja, nagy hévvel karolja fel. Uralma
azonban nem volt hosszú. Megtámadják már a
század harmincas éveinek mozgalmai, a gyz-
tes görög forradalom a letritim uralkodó török

szultán ellen : a francia júliusi gyztes forradaloma
legitim Bourbon-házzal szemben és a gyztes belga

forradalom. Végleg megtörték pedig az 1848,

1866 és 1870—72-iki évek eseményei, Olaszország

egyeeüléee, a német birodalom keleticezéee, Po-

roszország területi terjeszkedései és a Keleten be-

következett események. Bitorlás alakjában kez-

dd uralom legitimmé akkor lesz, ha a régihez

visszatérés már lehetetlen (pl. a dinasztia kihalt),

vagy egyáltalán nem valószinfl, amennyiben a

népnél megsznt az ellenzés, a passzív ellenállás

és az alkotmányos életben való közremflködéeével

bizonyítja, hog>' a történt változásokba belen^nig-

szik ; a nemzetközi életben pedig bekövetkezett,

legalább a nagj'hatalmak részérl, az ot !.;m, ,t r<.té3.
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Légjárós szövet (üöv.), a. m. aerenchyma (1. o.).

Légjog, 1. Levegjoga.
Légkamrák, levegvel telt üregek bizonyos

állatok testében. Feladatuk az állat súlyán könnyí-

teni és a testet merevíteni. Légkamrának neve-

zik a tojás tompább végében lev, levegvel telt

részt is.

Legkedvezményezettebb szerzdés, 1. Ke-
reskedelmi és hajózási szerzdések, Legnagyobb
kedvezmény, Vámszerzödés.
Legkeresztényibb király (lat. Rex christia-

nissimus, franc. Sa Majesté trés-chrétienne), a

francia királyok címe, melyet XI. Lajos 1469.

II. Pál pápától kapott a maga és örökösei szá-

mára. XVIII. Lajos és X. Károly ismét fölvették.

Lajos Fülöp, a «polgár-király» mellzte.

Legkisebb eltérés szöge, a fénysugár irány-

eltérése prizmán való áthaladáskor azon esetben,

midn a belépés szöge egyenl a kilépés szögével.

Ezt a beállítást alkalmazzák tiszta spektrum el-
állításakor és a törésmutatók mérésekor.

Legkisebb közös többes, 1. Közös többes-

Legkisebb négyzetek. Megfigyeléseknél, mé-
réseknél részintérzékeink és eszközeink tökéletlen-

sége, részint véletlen külsségek folytán egymás-
tól eltér és nem egészen pontos eredményeket
kapunk. Azt az eljárást, mellyel ezen különböz
eredményekbl a valódi értéket leginkább meg-
közelít eredményre jutunk, a L. elvének nevez-

zük. Legelsbben Gaiiss jött erre az elvre (1795),

ö abból a feltevésbl indult ki, hogy egyetlen

mennyiségnek, melyet közvetlen mérésekbl hatá-

rozunk meg, a számtani középarányos a legvaló-

színbb értéke és ebbl arra a tételre jutott, hogy
általában bizonyos összefüggésben áUó mennyisé-

gek leg\'alószinübb értékei azok, melyeknél a
fenmaradó eltérések — hibák — négyzeteinek

összege minimummá válik. De legelször Jje-

gendre közölte a L. elvét (Nouvelles méthodes
pour la détermination des orbites des cométes.

Paris 1806), ki Gausstól függetlenül jött reá;

Gauss csak 1809. közölte eljárását (Theoria mo-
tus corporum coelestium, Hamburg). A L. elvé-

nek elméleti megállapításában és fleg annak a
valószinOségszámítással való összefüggésében
aztán még Laplace (Théorie analytique des proba-

hilités. Paris 1812) és Etícke (Über die Begründung
der Methode der kleinsten Quadrate, Berlin 1831
cs a Berliner Astronomisches Jahrbuch 1834—
1836-ikl köteteiben) míiködtek közre. Még Ha-
gen, Besscl, Hansen, Bienaymé stb. munkáira
utalunk ; a L. elméletének kritikai méltatása és

az elvnek általánosítása tekintetében kiválik

Henke Rikárd dr.-nak 1894. újra kiadott doktori

értekezése (Über die Methode der kleinsten, Qua-
drate, Leipzig). Magyar nyelven Vesz János Ármin
Irt : A L. elmélete és bevezetésül a valószínségi
hánylat elemei c. könyvet (Pest 1869).

Legkisebb négyzetek módszere, 1. Legkisebb
négyzetek és Kiegyenlít számítás.

Légkör (atmosphaera), a Földet körülvev lég-

réteg, mely azt a Nap körüli útjában elkíséri és

annak tengelye körüli forgásában is részt vesz.

A Napnak és más égi testeknek is van L.-e, de ez

más összetétel, mint a Földé. A Földet körül-

vev lógtengort a Föld vonzása köti le és azért a

L. alakja nagyjában a Föld alakjához simul,

vagyis oly ellipszoid, mely a sarkoknál ellapul és
az egyenlítnél kiduzzad, csakhogy kétségtelenül

nagyobb mértékben, mint maga a Föld. A L. vas-

tagságát régen alkonyati jelenségekbl (Alhazen

arab tudós, késbb Kepler és mások) 60—80km.-
nok számították ki, hulló csillagok megfigyelésé-

bl e határt jóval kitolták, kb. 200 km.-re. Elmé-
letileg a L. határa ott van, ahol a földvonzás a
centrifugális ervel egyenl ; a Föld felszínétl

számítva, e távolság a Föld sugarának 5'6-szere-

sére becsülhet. A gáztörvényekbl valószínnek
látszik az a következtetés, hogy a L.-nek volta-

képen nincs fels határa, hanem hogy a legköny-

nyebb gázok közvetítik az átmenetet az inter-

planetáris tér felé. A L. súlya 1 cm«-re 1-033 kg.,

vagyis egyenl 76 cm. magas higanyoszlop súlyá-

val (légnyomás) v. 1033 m. magas vízoszlop sú-

lyával. Ha a leveg srsége egész magasságá-
ban állandó volna, akkor vastagsága kb. 8 km.-re
menne (a leveg 1046-szorta könnyebb a higany-

nál, így magassága 76X10*46 = 7950 m. lenne),

ámde a valóságban srsége a magassággal csök-

ken ; a légnyomás hozzávetleg

:

10 20 80 40 50 100 km. magasságban
760 217 51 9-3 1-24 011 0-0012 mm.

A L. Összetétele. A leveg gázkeverék, mely-
nek falkotórészei nitrogén ós oxigén. Az alsó

rétegekben 100 térfogategység száraz levegben
van 78-04<'/ nitrogén, 20-99 oxigén, 0-94 argon,

003 szénsav. A vízgz mennyisége változó. Újab-

ban még héliumot, neont, kriptont, xenont nyo-
mokban találtak benne. Összetett gázok változó,

kicsiny mennyiségben vannak még: ammónia,
ózon, szénhidrogének, kénhidrogén. Nagy magas-
ságban az összetétel más, a könny gázok mind-
jobban túlsúlyra vergdnek. 50 km. magasságban
pl. az oxigénbl csak félannyi van, mint a Föld

felszínén. A L. átlátszósága függ a tisztaságá-

tól ; mindig vannak benne apró szilárd szemecs-

kék és folyadékszemecskék. A porszemek fleg az

alsó rétegekbon vannak jelen, mint különböz
égési termények, valamint egyéb tisztátalansá-

gok, melyek a felszálló légáramlatokkal jutnak

oda. Aitken porszámláló mszerével a Monté
Mottorone alján 1 cm* levegben 4700 porszemet
talált, 600 m. magasságban pedig csak 1450-et.

Nagy városokban sok a portartalom. Különösen
télen, 1 m»-ben 5 mg. A levegben lebeg legfino-

mabb testecskék okozzák a fény szóródását, mi-

tl maga a L. is megvilágítottnak látszik (difTusz

fény). Fképen a rövid hullámú fénysugarak
szenvednek nagy szórMást, innen az ég kék színe.

Újabb kutatás szerint a levegt alkotó molekulák
maguk is szétszórhatják a fényt. A L. számos
változatos fénytani jelenségnek színhelye, me-
lyek a napsugarak megtörése, visszaverdése és

elhajlása következtében keletkeznek. A L. a nap-
sugaraknak csak kis részét nyeli el, nagyobb ré-

szét átereszti, úgy hogy a leveg felmelegedése

alulról történik. A hmérséklet fölfelé csökken,

kb. 100 m.-enkint Oöo-kal. A L. különböz neszei-

nek egyenltlen felmelegedésébl légáramlatok

származnak (szelek, 1. o.), melyeknek nagysza-

bású példáit találjuk az egyenlíti (aequatoriális)

és sarki (poláris) áramlatban ; az els az egyen-
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Ittó felól magasabb rétegekben tart a sarkok felé,

a második p^if? a sarkok felöl az alsó rétegek-

ben visszatódui az ogjenlltö felé. L. még Leveg.
Légköri árapály, 1. Árapály.
Légköri csapadék, 1. Csapadék,
Légköri elektromosság. Rendes viszonyok kö-

zött a földnek negtitiv, n légkörnek pedig pozi-

tív elektromos töltése van. tehát a talaj fölött

lev pontnak magasabb az elektromos feszültsége

(potenciálja), mint a föld felszínének. A L. méré-
sére ú. n. kollektorokat használnak, melyek a

környezt töltését felveszik, ilyenek: lángok, fo-

lyadt I
" radioaktív anyagok. Ha azokat

t'lt'kt: összekötjük, pl. az Exner-félével

(1. EieKiroiiMir), azon a helyen megmérhetjük
az elektromos feszültséget. Vizsgálatok kiderí-

tették, hogj- az eg>-enlft feszültst'ggel bíró ponto-

kat összeköti felületek (elektromos nivófelületek,

aeqnii'""-"''"M^ felületek), melyekkel a L. függ-
leges • ábrázolják, tiszta csendes idben
a sík ; j :t vízszintes<'n húzódnak és pedig

olykép, hogy a felsbb rétegnek mindig magasabb
pnzitiv f-'szültségük van. Azonban a talaj egyen-

i módosítják a nivófelületek húzódását,

-11 kiemelked térszín fölött (domb, ház
V. eg>'eb kiemelkedés) a nivófelületek közelebb

jutnak egymáshoz, mélyedések fölött pedig job-

ban szétmennek. A meghatározandó mennyiség
a potenciálkiüötüfséa, mely megadja, hány volt-

tal változik a feszültség, ha valamely ponttól a
nívófelületre merlegesen 1 m.-rel fölebb me-
gyünk. A talajon és a talaj fölött nagyobb magas-
ságban végzett mérések megmutatták, hogy csen-

des, derült idben a potenciálkülönbség fölfelé

pozitív és hog>' annak értéke fölfelé gj'orsan csök-

ken. A nivófelületek emiitett deformációja miatt

a L.-ot összehasonlító megfigyelések segítségével

a szabad, sík felszínre szokták átszámítani. A ta-

laj ee^enlötlenségétól teljesen függetlenek a lég-

gömbön történ megtlgyelé.sek.

A L. évi menetéb«'n periódus mutatkozik, a fe-

szültség télen nagjnbb, mint nyáron, a napi me-
net kétszeres periódust tüntet fel a síkságon és

egj'szerest magaslatokon. Cgy látszik a L. és a
légnyomás napi menete között némi kapcsolat

fort)g fenn. A menetben elforduló sokféle eltérés

hel)i befolyásokat sejtet. A L. állandó és folytonos

megfigyelését regisztráló elektrométerek (Benn-
dorf-féle quadráns elektrométer) végzik. Köd és

egyéb légköri tisztátlanság módosítják a poten-

ciálkülönbséget, valamint lecsapódások és zivata-

rok is. Zivatarfelh közeledtével a pozitív poten-

ciálkülönbség rendesen hirtelenül megnövekszik
és azután átcsap a negatív irányba ; elvonultá-

val n kisülések alkalmával gyakran jelváltozás

tkpasztalható. .\ léirköri lecsapódásoknak kétség-

telenül nag>' jelentségük van a L.-ban, a csapa-

dék lehullásával mindenkor szabad elektromos-

ság (hol pozitív, hol negatív) jat a fí'ldre.

A L. keletkezésérl régóta sokféle elmélet

van, lcgt()bbjét nzonban részben újabb tapasz-

talatok vagy fizikai megfontolások megdöntöt-
ték. Jelenleg a L.-ot a levegben lev ionok je-

lenlétére vezetik vissza (io)telitiélet). Eszerint a
levegben rendes viszonyok között is ú. n. ionok
vannak, azaz oly l^kisebb részecskék, atomok v.

atomcsoportok, melyeknek elektromos töltésük

van és melyek elektromos erk hatására határo-

zott módon mozognak. «Ionlzált levegn olyan,

melynek molekulái részben pozitív, részben nega-
tív ionokra szétválnak, miáltal a leveg az elek-

tromosság vezetésére nagyobb képességet nyer.

Az ionizálást elidézhetik : röntgensugarak, ra-

dioaktív anyagból kiinduló sugarak, valamint a
rövid hullámú, ibolyántúli sugárzás. Ha elektro-

mossággal töltött testet jól elszigetelten a leveg-
ben magára hagyunk, töltését lassanként a kör-

nyez levegnek átadja (szóródás) ; a vesztesé-

get azeltt a tökéletlen szigetelésnek tulajdoní-

tották, most i)edig az ionoknak, melyek a töltést

elvezetik. Az íonizálás tehát a szóródás sebessé-

gét növeli, úgy hogy a szóródás sebességét az
ionizáltság mértékéül tekintik. Elster és Geifel-

nek az általuk szerkesztett szórókészülékkel sike-

rült kimutatniok, hogj' az elszigetelten felállított

szóró test elektromosságát nem por, pára stb.,

hanem a szabad ionok vezetik el. Az elektro-

mos szóródás mérésére Ebért is szerkesztett egy
aszpiráló szórókészüléket. E szórókészülékekkel
voltaképen meghatározzák, hogy a szóró test

mennyit veszít feszültségébl bizonyos id múlva.
A légkör magasabb rétegeiben a rövidhullámú
fénysugarak valószínleg állandóan ionizálják a
levegt és az így keletkezett ionok az általános

légcirkuláció útján is kerülhetnek a földre. Az alsó

rétegekben meg a talajban elforduló radioaktív

anyagok (rádium-thoriumvegyületek) sugárzása
lehet ionizáló hatással. Az elektromos szóródás-

nak is meghatározták a napi periódusát ; ez a
potenciálkülönbség menetével ellentett irányú,

ami azionelmélot alapján könnyen magyarázható,
amennyiben a leveg vezetképessége nagj'obb
í<tntartalmával növekszik s imígyen a feszültségi

különbségek csökkennek. A légnyomás napi me-
netével feltUnö egyezés onnan van, hogy a baro-

méter sülyedésévol a taliijbeli ionizált leveg job-

ban kiárad, amivel a szóródás fokozr>dik ; ha a
barométer emelkedik, az ellenkez folyamat tör-

ténik. Ebért szerint »z ionizált talajbeli leveg,
midn a tal.tj pórusiun átmegy, azok falainak

fleg negatív töltést ad át, vagyis a leveg a ta-

lajból a pozitív ionok fölöslegével lép ki, melyek
felszálló áramlatok, szelek által a maeasabb ré-

tegekbe kerülnek. így magyarázza Ebért a föld

negatív töltését, valamint a- L. fölfelé irányuló

pozitív potenciálkülönbségét. Kétségtelen, hogy
a talajbeli levegnek is része van a L. létrejötté-

ben, de a szóródás évi menete arra enged követ-

keztetni, hog>' a napsugárzásnak is fontos szerepe

van a L.-i jelenségek kialakulásában, mely még
ez id szerint teljesen kiderítve nincsen.

Légköri fénytünemények, ama fénytünemé-
nyek, melyek földünk légkörének a fénjTe való

hatásából származnak. A legfontosabb L.-ek a
következk : Asztronómiai refrdkció. A lé^ör
súrúsége felfelé csökken, a csillagokból jöv fény-

su^r tehát a légkörön áthaladva folyton kisebb

sOrúségú rétegbl nagyobb súrúségbe jut, minek
következtében folytonos törést szenved. Ezért a
fénysugár a légkörben görbe vonal, mely konkáv
oldalát a föld felé fordítja. Az észlel azonban a
csillagot a fénysugár utolsó darabjának érintje
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irányában, tehát magasabban látja, mint a csil-

lag tényleg van. Az 1. ábrában E a csillag, BA a
fénysugár útja, az A-ban lóvö észlelig, ki azE csil-

lagot az AE' érint irányában, tehát É -ben látja.

— Terresztrikus refrakció. Földi tárgyból kiin-

duló fénysugár is hasonló módosítást szenvedhet.

Ha az alsó légrétegek srbbek, akkor a messze

-

fekv tárgyakat magasabban látjuk. Ha ellenben

az alsó légrétegek ritkábbak, a tárgyat alacsonyab-
ban látjuk; st ha

"l ;e' a srségváltozás
nagy, akkor lehet-

séges, hogy a ma-
gasabb légrétege-

ken át a tárgyat a
saját helyén látjuk,

míg az alacsonyabb

légrótegeken átha-

ladt fénysugár oly

jelentékeny irány-

változást szenved,

hogy a tárgy alatt

annak fordított

képe is megjelenik.

Eme jelenség klasz-

szikus hazajaEgyip
tom. A sík homokos
talaj nappal nagy
mórtékben felme-

legszik 8 vele együtt a hozzá közelre fekv alsó

légrétegek, melyeknek srsége ily módon a ma-
gasabb rétegekénél kisebb lesz. A rajta áthaladó
fénysugár folytonos törést szenved, alakja oly

görbe vonal lesz, mely konvex oldalát fordítja a
föld felé, amint az a 2. ábrán látható, mely a jelen-

ség keletkezését könnyen érthetöleg magyarázza.
A magyar Alföldön észlelhet délibáb (1. o.) is ily

módon magyarázható. A Balaton víztülo-én, st je-

gén is mutatkozik ez a tünemény, ha a víz mele-

j

1. ábra

2. ábra.

gebb a levegnél v. &z inszolációtól a jég felett

meleg a leveg. — Szivárvány látható akkor, ha
elttünk felh van, melybl es esik, mögöttünk
pedig a Nap. A szivárvány középpontja, az észlel
ós a Nap egy egyenesben foküsznek. A szivárvány
maga koncentrikus színes gyrkbl áll, melyek
úgy következnek egymásra, mint a színkép szí-

nei; belül az ibolya, kívül a vörös szín. Néha
második színes ív is keletkezik, mely az elbbin
kívül fekszik, sokkal haloványabb, s melyben a

színek ellenkez módon következnek egymásra,
belül a vörös, kívül az ibolya szín. A szivárvány
elmélete régóta foglalkoztatta a tudósokat. Aris-

toteles a vízcseppeken való visszaverdésbl ma-
gyarázta. Theodorich, XIV. századbeli domon-
kos-barát volt az els, ki a vízcaeppekben való
fénytörésre vezette vissza. A jelenleg is legis-

mertebb elmélet alapjában Descartestól ered.

Szerinte a szivárvány a vízcseppekben történ
fénytörésektl és tükrözésektl származik. A f-
szerepet azok a fénysugarak viszik, amelyek-
nek eltérítése a legkisebb. Már Young kimutatta

(1801), hogy ez az elmélet nem helyes, mert
nem tudja megmagyarázni a szivárványok kü-
lönféleségét és a másodlagos szivárványokat. A
teljes és kifogástalanul helyes magyarázatot Airy
adta (1837). Airy kimutatta, hogy a szivárvány
létrejöttében a vízcseppek nagysága játszik lé-

nyeges szerepet. Az elméletet Pernter fejlesztette.

A régi Descartes-féle elmélet csak akkor helyes,

ha a vízcseppek végtelen nagyok lennének. Airy
elméletét nagyobb szakkönyvek tárgyalják, pl.

Mascart, Traité d'optique. I. kötet, 382—405. lap

és 11. kötet 480—461. lap; Pemter, Meteorolo-

gisehe Optik (1902).

Légköri füst a száraz ködnek egyik neme,
mely derült, száraz idben a légkört homályossá
teszi.

Légköri nedvesség. A leveg páratartalmá-
nak V. nedvességének kifejezésére két fogalom
van : az abszolút és relatív L. Az els voltaképen
az 1 m* levegben foglalt vízgz súlya (gr.-okban),

azonban a meteorológiában ama higanyoszlop ma-
gasságával mérik (mm.-ekbeu), melyet a vízgz
egj'ensúlyban tart (páranyomás). Az utóbbi pedig

két páranyomás hányadosa, t. i. a tényleges pára-

pyomás elosztva a maximális páranyoniassal,

mely ugyanazon hmérsékletnél lehetséges, meg-
adja a relatív nedvességet. Ezt szokás százalé-

kokban kifejezni, olyképen, hogy megmondjuk, a
párák mennyisége hány o/^-át teszi azon maximá-
lis páramennyiségnek, melyet a leveg az ural-

kodó hmérsékletnél egyáltalán elbír (a telített-

ség állapotában). A L, meghatározására szolgál

a pszichrométer ésahigrométeril. o.). Higiénikus

célokra a L. még egy harmadik fogalmat hono-

sították meg, a telíiettségi hiányt, ami nem
egyéb, mint a maximális és tényleges páranyo-
más különbsége. Az éghajlat szempontjából az

abszolút L.-nek nincs oly jelentsége, mint a re-

latív L.-nek, mely utóbbi érzékünkre is hat. A re-

latív L. nedvességnek napi és évi menetébon ha-

tározott periódus jelentkezik, mely nagyjából a
hmérséklet változásait követi. Reggel és este a
relatív L. nagyobb, mint a déli órákban és szmt-

úgj* nagyobb a hideg, mint a meleg évszakban

;

Budapesten jan. 87o/o. júl. 6lVo. évi átlaga 737o-
Légmell (pneumothorax) keletkezik, ha vala-

melyik mellhártyaüreg megnjilik akár a tüd,
akár a külvilág felé. Elfordul a mellkasfalon át-

hatoló sérülés, pl.|szúrás folytán, v. tüdtályognak,

tüdöüszkösödésnék a mellhártyaüregbe való ho-

fakadása következtében, v. gennyes melHiártya-

gyuladásnál a tüdbe való áttörés folytán, leg-

gyakoribb azonban tüdötuborkulóztsban, amikor

a tüdöcsövek szétesése következtéién a mell-
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hártya besiakad s igy leveg jut a mellUregbe.

Épen ezórt a L. többovire hktelen keletkezik : a

beteg hev«e fájdalmat erez meUében, hirtelen ne-

bél Mlegiée lepi meg ée elgyengül, ér\-erése igen

anpora és Uree lesz, elsápad és clanózis is ész-

lelhet rajta. A behatolt leveg visszahúzódásra
kényszeríti a tüd»')t, kitjigítja a mellkas megfelel
oldalát, mely iéi^zé^nél visszamarad, a bordaközök

a légmell ukialán kitöltdnek ; a szív áthúzódik

a mediasztinuimual együtt az ép oldal felé.

A mellhártyaüieg legtöbbnyire fertzdik is, a L.

keletkezóai^r a nyíláson át beömlött nedvek út-

ján 8 ennek eredménye azután savós vagy pedig

menyes mrilhártyagyoladás lesz. Ha csak tiszta

leveg hatolt be, pl. szúrás után, a mellüregbe, az

gyorsan felszívódilí és ígj' a L. meggyógyul.
egyébként a baj kórjóelata általában rossz, mert
a hirtelen keletkezett L. a lélegzést ée a vérke-

ringést oly súlyosul is megzavarhatja, hogy a
beteg rövid id alatt, esetleg pár óra alatt meg-
hal. Többnyire a L. le^yakoribb alapbántalma,
a tüdtuberkulózis okozza a beteg halálát. Ha a
behatolt leveg nagy nyomás alatt van a mell-

üregben, akkor azt ponkcióval (1. o.) kibocsájt-

hatjuk.

Légraérleg a. m. aerosztatikai mérleg (1. o.).

Lógmérséklet, 1. LéghmérsékleL
Légmótorok azok. melyeknek hajtására nyo-

mott levegút használnak.

Légmoztan, rossz neve az aerodinamikának.
I.. Aéromechawka.
Legnago (etJtMi: lenyágo), város, L. járás szék-

helye Verona olasz tartományban, az Adige és
vasút mellett, (i9ii) 16,982 lak., selyem-, cukor-

és olajgyártással, az Osti^láig vezet hajózható

csatornával. L. még a longobárdok idejébl való.

Várát Napóleon 1801. lerontatta. 1815-ben az osz-

trákok újból megereitették és a lombard-velen-

cei vámégyszög egyik részévé tették.

Legnagyobb kedvezmény mint általános alap-

elv van megállapit\'a némely hajózási és ke-

reskedelmi szerzdés (és némely más szerz-
dés) záradfttábMi és azt jelenti, hogy a L.-t nyújtó
állam a amsödéd id tartama alatt a másik
féllel anmbeo csakis olyan vámtilalmat v. tari-

fát fog életbe léptetni, amely egyidejleg vala-

menn^ más állam irányában is alkalmazandó
lesz ée megfordítva a L.-t nyújtó állam kötelezi

magát arra, hogy a másik szMzöd államra min-
den külön ^yedcedós iitikQl, hallgatagon ki fogja

terjeszteni azokat a kedvezményeket, amelyeket
bármely harmadik államnak nyújtani fog. Nem
hajózási és kereskedelmi szerzdésekben a L. azt

jelenti, hogy a két szerzd fél külön egyezke-
dés nélkül hallgatagon kiterjeszti egymásra azo-
kat a kedvezményeket, illetleg elmegy azon ked-
vezmények l^szélsbb határáig, amelyeket más
államoknak a szerzdés tárgyát képez viszo-

nyok tekintetében engedett A L. megadása nem
kötelessége ^yik állMnnak sem s az csak a nem-
zetközi udvariasságra icomitas gentínm) vezet-

het vissza. L. Kerakeddmi jMlüika, Konzuli
biráskoddít. N*>mzeiknTÍ szeí-zödéstek.

T«egnagyobb közös osztó, 1. Közös osztó.

Legnagyobb magyar, Széchenyi István gróf
mellékneve, mellyel t Kossuth Lajos Pest vár-

A<<ra{ Nmf^ UtOam^ XU. UL

megye 1840 nov. 19. tartott közgylésén tisz-

telte meg. Ugyancsak ezt mondja Kossuth 1841.
is a «Kelet Népére* írott «Felelet»-ben: «Gr6f
Széchenyi ujjait a korszak üterére tévé és meg-
értette lüktetését. És azért tartom én a L.-nak :

mert nem ismerek más senkit históriánkban, ki-

rl elmondhatnék, hogy százados hatásra számí-

tott lépései sem korán, sem késn nem érkeztek.*

V. ö. Tóth Béla, SzáUó igék.

Legnano (^twi: lenyáno), 1. község Milano olasz

tartományban, az Olona jobbpar^ján, vasút mel-
lett, (1911) 24,364 lak., selyem- és pamutfonók,
orgonakészltés. 1176 máj. 29. Barbarossa Frigyes

hsKlait a szövets^s lombard csapatok itt gyz-
ték le. — 2. L., falu Venezia olasz tartományban,
vasút mellett ; itt 1799 márc. 26. Kray osztrák tá-

bornok megverto Scherer francia csapatalt.

Légnedvesít, iparegészségügyi berendezés,

illetve készülék, amely a pormentesités célját

szolgálja, amenn>iben a levegben lebeg port

ben«lvesiti, úg>' hogy az a föídre leülepedik és

nem kavarog a levegben. A L. lehet egyszer
nedves szövetfelület, amelyrl ersen párolog el

a víz, v. pedig külön porlasztó szájzók seglts^é-
vel elporlasztott vízzel nedvesítik meg a levegt
Légnedvesség, 1. Légköri nedvesség.
Légnem testek, a gázok. L. Gáz, Gz, Hal-

mazállapot.
Legnolith, 1. Impregnálás.
Legnone, Monté (ejted: lenyóoe), a Bei^mói

.\lpok 2610 m. magas csúcsa a Como-tótól K.-re.

Légnyereg, a geológiában használt fogalom,

ideális kiegészítése rét^;es, ráncosodott kzetek-
nél a denudáció által megcsonkított hullámhe-
gj'eknek.

Légnyilás (nSvj, L Szájnyílás.

Légnyomás, k légkör súlyánál fogva nyomást
gyakorol a földön lev tárgyakra, melyet érzé-

keinkkel agjan nem veszünk észre, de melyet a
barométerrel pontosan megmérhetünk. 1 cm« te-

rületen a légnyomás 76 cm. magas higanyoszlop

súlyával egjenló, vagyis 10ü3 g. (1, Barométer).
Maga a légkör összes tömege nagyjából állandó,

de a L. eloszlása sokféle tér- ée idbeli változás-

nak van alávetve. A földön végzett rendszeres

barométer-leolvasások arra valók, hogy a L. el-

oszlását meghatározzák. Hogy a különböz helye-

ken nyert adatokat egymásai összehasonlíthas-

suk, a nyers adatokat nemcsak egyenl hmér
sddetre vag)isO*-ra, hanem egyenl magasságra
(a tengerszín magasságára) ée egyenl földrajzi

szélességre, a 4. széless^ körre kell átszámí-

tanunk. Az eg^'enl nyomású pontok összekötése

által az izobárokat (1. o.) nyerjük, melyek téricé-

pen a L. térbeli elosztását tntetik fel. Az egész

földre vonatkozó Ily térképeket Buduin skót

meteorológus szericesztett (1869), Közép- ée Dél-

Európáról pedig Ham (1887); ezekben több övi

átlagok szerint készfiltek az izobárok : egyes na-

pokról az idjárási jelentések mutatják a L. elosz-

lását (L Idjárás). Altalánosságban a L. a szá-

razföldön télen magas, nyáron alacsony, a ten-

geren viszont megfordítva; a száraz és vizes

felszint figyelmen klvttl hagyva, a L. átlagban

magán az egyoüítn alaostmy (758 mnt), az éstaki

félgömbön .35* szélességbeo vui egy magaanyo-
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mású ÖV (762*4 mm.), a d«>Uu S0« alatt (7630 mm.),

innen ismét osökken a 60. siélessógi körig és aion-

tAl a sarkokig valösiinttleg emelkedik. A L^-nak

vatt mpipenodusa, mely a trópusokban bámu-
latosan stMiyoB, ott a L. 9 bonkor ref^ és

«sle legmagasabb iUláMm oinolkodik. 8 <mtko)'

délután és éjj^) innlig a losralnosouyabb állasaira

sQlyed és oly pontossággal, hogy mar HmuMdt
Sándor is említi, hogy a barvuncttn oi :i s^yanáut

Is sjoljrAlhattia. A ml tkjainkon is os. n^oltotó a

napi iH^riivliis. bar iumu nyilvánul oly olt>S(Mi. niiut

a tropus^^kltan ; kortlUvlul tolou-nyanui 10 ora

körtU óri ol loi;iuaií!is;\bb órtókót. mljr íólon 8.

uyí^n>n (5 óra kóriU s;';\H \o losrí^Iaojsoiiyabh órt<>-

kór»v A nappali ini:;KÍv>.cis jolontokouyobb. mint az
t'jjoli. nitn-t a.' i><" '" >N"i '•' ^ > 'i'"\aUmini-

uuun cNiMii^^b'. ^ aiiN^sáira

t\-k.- . liv. A l ...„^...-aböxór6-
nix^zó. Hudi^estSB a L. tiavi kfiiépér-

ni. ttMigi^rsiin fittöttt magasságban }an.

761 á. h»l>r. 7Ö0-3, márc, 746*4, ^. 746*2, mAj.

746U júu. 7471, júl. 747*2, aug. 747*8, siept.

749*6. okt 749*8, Bov. 749*9, dec, 750 8 mm.
A U onroat sranpontböl mint ax éló $ierve-

Mtok mködését beto^rásolö lényeiö jön siámba.
A k hatása, asMrint. amial caStími ^ragy

eneUndlk. más és más jeleaségddben nyilvánul

OMg. A osOkkent L. hatásának van ai embor ki-

téve a magas hsgyvtdékekwBu lé^iajékon* stík

A hegyllakMTa ei a esötteat L. a megsaokás
totaran hatással ninctsein. de a nonuátts L.4Ktt

SMnH emheiekon koUomoUt>n tOmÉsket okm
(hanrt hetmrfg, L o.), hegyvidéken valö hossnhh
tamkodás ai ai»agiSBié4 is lényegsaen meg-
válluta^ a vörös vértsstak mstBiaporodnak
ott)aMlMk résihsn a eaBkkMlL. aaoka (!•ITm
jkftrn>> A Mrtajékon vaiénagyaagiiwágraerori-
kfdte a omkent h,. illeMtteg aa 09dg^nbián>-

WMkM v«nily«s, ;^t halálos te Mmí A L.emel-
MMbs aMgaést ritkábbá és mélyébhé taBri«a

köainet javnU aa idsgrendsMr toigeriékenységa

QllUapul; álmosság MdM; emoilett ax any»$^
fonaliuiu a ft^laitvédás javul 8Ú». A L. emt^k^
déJiifk eit a hatásAt gyé0il6 oéiokim is M>
bnnálják Q, i\i««iiiMKlittMyi|^ Még aagy^
arcmás alá nrtlnek a bánya-,eatsson- stb. num
iMok. Aa ilyen aagy arcmás mto kelk'moUou
fUaáiásaal^ ft>jNijással jár« gyengeség, inadáa
attk )^^ M« Igaii vesaedelem aaoaban a magas
nyománál a nyomáa hlrtslin osttkinMaiSsn
vani&ysniBQrininls a véMl a nagynyonA-
aon eli^ gáaf TlBmalM«lv% n tefiwm
«MStthetik. L. aiiamita
UgnyamáMk Mk V, MflL 1. JKt
Mfnysmta* ainaJ&iel aaok, mslyekil

nagy nyomai, Omsssájlall kivegftval moigatha
imS. A kaiéngyáitáBbM^vHamiiánbéMihée
alMátWrtÉokhan nagynuapKjJüMjaF lMbM
fSMMn amHMNMm éa a Isméink ümMMsé^
nlWU MsIlMi peaig a k«aslsk MMifttéa vésisét

N-égUk. ^
Ugnyomáaá aiivAttyi. U awwil^i
Léjiqnglan, rcaaa ners aa asrosrtatJkának, L>

lianés

m. A ^>anyol L. maritima^ 5ö6ö m. A portugál
L.=idmilha8« 6196 m.
Le Goific (rjtsd : i« rönk). OUirfes, (randa Író,

sstU. l^annionban 1863 jl. 14. Versköteteiben

:

Amonr bn>ton U889^ ; Chansons toet(Hmes(iS91)

;

I^e bois dorraant (1898- 1900) ép úgy, mint re^
nyoibon : 1a> cruoitló do Kéralés (1892); La payse

il898); Mi>rgant» a898) stb., a bretonok lelki

viliigának \n\ kifejexöje. írt axonkivtil siámos
társadalomtudományi tSs kritikai cikket V. ö. A.

fVcmoe, La vio litti^raire IV. \Paris 1892).

Legonvé <«M: )<^vti). Ent«st, francia ir6, sxQl.

Parisban IWJ tebr. 15., me^ u. o. 1903 márc
14. Irt uéhány reg^q^t, siámos nagysiker síin-

darabot föleg Seribe (1. o.) társaságában és sael-

lemee eKiedémvési volt, aki fAIeg a nttérdésröl
tartott látogatott elöad.ásokat. Fmvei : Bditíi de
Falsén US40) ; Histoire morale dee femmes (1848)

;

Médéa(1866); Beatrix ^1861); Deox reiaes d»
Flranoe(1865) : L'art de la Uvture (1878) ; Soixante
ans de souvenirs (1886—88, 4 köt). Magyand
megjelentek: Falsieu lidith. fordította ii«Moaffia-
dapest 1875);Atya és flúaXlX.8t.-baa,fbid.JUafci
Ji'utsef (u. o. 1878); Beatrice, fordította TtUki
Sándor (Kolossvár 1880); A nök e&ökssl töi^

ténete. ftedltotta Fkleki Jönef (Bndapest 1880);
Leánjmlnk és fiaink. fi>rditi>tta o. a. (n. o. 188&);
Aa olvasásmvésaete, fordította u. a. (o. o. 1886,
2. kiad. 190^; A virág; Jé rútnak lenni. Két víg-

játék, fordította €^m^m Farkas (Kohnsvár 1888)

;

Beatrix, fontttotta>*«/«** Jénef (BnAi^eBt 1897)

;

Lseottvreor Adrienné, dráma (L. és Seribe), for-

dította C^MMtfUL^jos (o. o. 1898). TQU> danbtjn
srinre kénlltt a Nenastt Sitnháihan. V. ö. J>*
HMÜrv J.. tanpreasionB detMátre lU. (Paris 1880^
Légpárna, 1. £ev«f<sjNfarM.
LégpAraa (»»r4, a nAjmohokon találhatft, a

8ri»^üáaokhoa (L o^hasonlóoéláktplstsk. Iwük
is aa eptdennlsÉbenvannakeOnlyevia, 4e a aár^
s^ltekMyatt tObbrétegben, f^yiaásftlQttkfirtiett

álló sejtek vesrik kfiriU. vagyfeklBgQMQakékhen
hasoDlitanak. megyek ai atettnk leTÖ angyohb
le^Oiv^ \^xetnek. ahovakloroflUaldisan meg-
rdbtt síitek nyitnak.

UoHMi aai^ lala vm. nagykanlmai i.-ban»

a Ditva mftUet^ nMwn torimteUval wurnben.
(itt«»S896horvAtéBmMQrarlak. ; van vasM áUo-
mása. posta- és távMhtvatala. ÉHik keimkadel*
met ás. Itt már a moháesi vém eltt vár vott
melwt utittib maMtöBheltel: ; aXVL ésXVIL ár-
ban a Zrínyiek bMoka volt; 17»k a knnnokm
UMgvertek atataaneokatseaek veaeM^ié^JeBmíek
QáboitHl«iMttlk.lCBaeMbMilbkiilnmanyom-
talan Iriny* vaer >>riB^'^>

Uoiid^l. Aim kir. niv.

saahmtán (Bihnr vm.) 1778^
BkshM 18IB ntán.

~

vtán eMKb Í«tot hnUgatott Pmttn ésQyarött.
m%jd tKiH|4lBleaken,«epAlyájál

~

és 1806. KnMr iMlimak, a BuaI

«

aak Mt miankatáisa. 1811. ndv.ágeasaklr. knn-

CfUáriánát mát áUnaié béesi lakna t^ja veit aa
ottani magyar táwaágnak,m^a ne ii—tsHi.bb

treJahrtssmai^yslBilfe magyar irékbémlláio-
allaál amj laliimlHal lanmaile meg. !la«y

mMrtá éa gyiltft vett«éiték«Bgy«jt»ényét (ké-
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«Utt. fiHe Tilfr » Pleklw4éto IMcti-

9«i««B (18101 • tetb iiiifc lütiaán MtM •
W«s i8t ni wtt eoth&It flii

röpint (1818).

S. JL ÜHfe. m Pesti Hirtap

ét •tavuk. TalaoüBt * LépiMj VHtférak^yoM-

1 1868 ju. ttTJ^lMMtaiiaTaita te-É UM uliM I II áfrtB/RáfMJMg tart6 igy-

«tiB ISOS-fUiaUiaertMM^Mt
a PmÜ Hbtap-Bak.

S. I^ £arti<y, hlrtafktaió^ artL Pesten 1834.,

19(tt avr. 17. BcpeÉmi tuHü-
IIB PWÉ— 1888. MtayMriát

I i9vtt ii6mÉTB kliyvvywMlÉt íb

cMlQlt.Mid a Mcky-éskCio iilliitil tatevwte
Táitatatei wRÉha. Aiáteta alapftetttaiínt aais
•lalrikkiMtHtarik kásánk ih^iemt vAltatalai

kSritt. A kktekjtaite terén mint ai EOmSr,
mámtmiká Mitktitá éamAten faaifai dmú
lapok kia«^ mikfiiMl ö «li«itetta 1878. a

idsig. 189&4ai ÁkDsCalváB otMigMftMwi képvi-

aei5^ Táta—tetUk. AgartiéftüiS ártana*-
v«IM »M Bagataptteja; kaaiatliai rntfimkí
jeksüef caakBaaa áttalínaHi aa 4
rint mtv«iik. Mftve: ^ijiiifalBiHy
(Bpe8tl886). OirtUtla ki4agyaknnlta
baaeteaSra _'

teoMléat MagiBlltaBiöi, kogya
táiM«(iil kaalÉÉIi liliaiil L.

T«k
teró

tavfligójéMk

fliMlIf, kB6d,

(rwnuMÍ. otaaa

BeigaMo neOatt 16K kBitl.

VdaMékoi 16B0 teá^ 88. PaOavfetaw teaitváaya
TOit OijiiiaÉw ToH B&UBuabtmá, BHvdaOaaaer-
vatacio éei HiaÉHnaatf igaaBal^ V<

~

1886u a SiL Máik»teulaiakanu0a..A

4.JL
teBl8788aif4.8L
v«l 1908. aLé«rityTaatv^ánk avÖMiai mikilteel
kmi(lkiliU|8rtawuwk.vataarirtaPeetiHtetap-
nakHiBlaiiyiiiaiiai 1814.aMi^jar üjatgfciaiiftk

is.i>yoB-.18681

teattfáiuawt*
Dagw kapai

a pácifli kápaa tapok
a featéa éa réakaraoUa fof

-

PHbk afhMia fftváraa ^jeü éieaé-

aek alakjailáftBÉaolia. NevvBBteeabb fiBSteiteyvi

:

OHimgaiifá kMgy; FBid; Ttew; Piheai6(a
laartpelliBri «anunbui)8lhL BfcrkaHsaoroiatei

:

L(NÉiL.iBakfiaiyve; A páriái fam. IDasitrilte
aigar Pmateeeéit aflociélééBa ApJa^Baltfwe
loegmdaiéaén. I^igteébkéa kgflraaiaik Btívci
lajképeivel aaonoe tárgyt paaili Hyi éaariDaa

rajzai.

Laotaadéa 8aaIlaMiM:ii«Hl « mml Jinn%
frawiia orroa, ariUL Dijoritaa 18»ápr. 18.. flHeh.
PáriBbaal886aa^. 8. SakéfaaátMMigtt aiat

noatte eC teaiHiat JUpitp iii (8. kiad. 1873);
Le délk« dn pméoattoM (187D;U fólia Mv^
iitaire(1874; TuM da HBrtaf Ugato et de
juríspradeMe náfieale (8. kiadáa 188&); Leakya-
lériqaee (8. kial 1881).

l<aeiaB<3iariaar> iMievifai. Uad Jbrp«imu

MHaámát 3é «n eoMlte. Ki-
Tilfr Tolt Büat arawMBffaft és alat tanár. Taait-
ái^kitallTiU«^real0ttLotti (l o.). Uúrei:
17 opera, a-ösaötami aotetttk. amttirok. kan-
tatak. 8 ontactam. aok kaottnaeMBA.
HgNa tiarj. L a^j/afiMi.
TiijiiHlUa. I rrffiiMifl^
Lagroa i^máz Maiéit^JÍímm. ftaactafaatft éa

rtakarooió, siaL mjotakaa 18S7 aéj. 8^ w«k.
WatfoNbaa 1911 dee. 8. GatahaéaLeeoq de Boia-
tawtoa ta^tvAaiya. hwMÉlib ideig ata«itt 8pa-
III iiliirnatg.liai. 1866. pedig Ti^'n^iitniB takpedBlI
le, abol, tetat as üatvoBBtly OiOage éaa 8oath
ÍTjwHiagtna ¥afwnntaBára> a laodára aagol fca-

taantéagiallka egyik Teaetöjelatt. Le^kerÜ-
tekb festataiyei: a mAvési atyjának ankipe;
Aageiaa; A fhgadalmi kép (djjoni bmmbbm); Sat
latfia egkBy<atat6Be(avraneheai képtái); Inad-
kosi aaeaeteaek;AliéQaajáiáa Oi^vpooU kép-
tár); Spanyol kotoator; A tenger baaaeataléae;
Kensatelö; As ftatfotteaft ; Leányi*oia. Béakar-
eaí: SaeBnlea fáklyával; 8it Feraie haláta;
CarlytaTaMáaképaKáaa;A favágó; A pestisbe-

tageic L^saakk c^tr** tapjai a SaépBAvéBaatí
te Mlt laniialíV, & Bí-

ntfüte. Atahonse L. (Paris 1901).

8. L., Pierrty íkaada sacteási, ss&L Parisban

1866.. aaogk. Rénában 1718. Páriában tanait, aa-
tán etaiywvén a Prix ili IDim l.liílMila !!,
akol. caÁély in g, iiiik11fiTml étoto m^y léaaéC

tfltotte éa Bemini haláta atán alegkinaebbaaok-
riaaok agyike volt LegaeveaeteaebbteAvei: A
taldiklfl art. Koslka Saaniariéawbra a jeaBBiták

te^iitaAaa ; A^valláa tagyM aa

Srt. DanaoBkioa aaotea a Sat PMer-t

ráiii ttaimMtam rananati fiimhan Minmn nir

emléke a. o.

Legrövidebb menetidA. A^oBatak aaeiBa-
beaateéta befotaadá vonal )e§IM vlnonyai. a
ta>fiMftani6 eiegyaily nHTBágik a vwatot to-

TáMitft aoadoay voBáképeaaácek végre aa alkal-

maaott fJkrendBaar aaerini ffiaMtag aaok figye-

lembe véteiéwi áB^l^ aeg. A awimmn
kfinyvekbea a naiaa aebeaaég nteOatt aeg van
áltapátva ai a »igaagyoM> wlwMBég, aely kit
áDoaaáskfirtkéaéa Mfigtaiiáaa végett

ai illet6 vonat

Léyidyéa
Légaait6,L
Légaalétvoa, a Isf«g6

tottaalélraB.

ritn«e*iMleiálll-



Legsötétebb Afrika 596 — Légrszivatty

Legsötétebb Afrika. Stanley híres angol utazó

könyvének címébl (In darkest Africa, A legsöté-

tebb Afrikában) keletkezett szállóige.

Légsúlymér, 1. Barométer.
Légsurlódás. A levegben gyorsan mozgó tár-

gyak, mint pl. lövedékek, meteorok, hullócsillagok

stb. jelentékeny súrlódást szenvednek s e miatt

fölmelegszenek. A fölmelegedés annál nagyobb
mérv, mennél srbb a leveg és mennél gyor-

sabb a test mozgása.
Légsrít, 1. Légszivattyú.

Légszelepek, 1. Gzgép.
Légszesz, a világító gáz rossz neve, 1. Gáz-

gyártás és Gázlángzök.
Légszivattyú (1. a képmellékletet), általában

minden mszer, mellyel zárt térben lev levegt
ritkítani vagy sríteni lehet. A ritkítást eszközl
L.-k mködése részint a gázok terjedókenységén

alapszik, amelynek következtében minden rendel-

kezésükre álló tért betöltenek, részint azon, hogy
folyadéksugár v. forgó szilárd felület mechani-
kailag magával ragadja a levegt. Az els cso-

porthoz tartozó L.-k mködése könnyen megért-
het a köpüs és dugattyús L. szerkezetébl. Ilyen

az 1. ábrán látható kézi L. Az NN köpüben
(üres sárgaréz- v. üveghenger) az Ifdugattyú lég-

zárólag mozgatható föl-alá. A kldefgh cs a kö-

püt ama térrel köti össze, amelybl a levegt ki

akarják szívni. Ez lehet zárt edény v. bura, mely-
nek széle gondosan csiszolt és melyet a jól csiazolt,

sima ii tányérra lehet légzárólag helyezni. A du-

gattyú brrel körülvett, részben üi-eges sárga-

rézdarab (0), melybe alulról az átfúrt Pfémdarab
van csavarva. A furatot felül szelep zárja el. Ha
a nyomás felülrl nagyobb, mint alulról, a sze-

lep szorosan odasimul a Pfémdarabhoz és zárja a
nyílást. Ellenkez esetben a leveg a szelepen át

kifelé mehet. A köpü alján szintén fölfelé nyíló

szelep van. Ha a dugattyút fölfelé emelik, a le-

veg a burából a köpübe áramlik. Ha a dugattyú
lefelé halad, az alsó szelep zárul s az összenyomott
leveg a dugattj'ú szelepót nyitja. Ha a bura alatt

a leveg már annyira ritka, hogy a köpübe került

leveg már nem birja a dugattyú szelepét kinyitni,

a további ritkítás már nem lehetséges. A dugattyú
legmélyebb helyzetében is van az alsó lapja ós

a köpü alja közt kis köz, az ú. n. kártékony
(káros V. ártalmas) tér, melyben rendes srség
leveg van. Ez a dugattyú felhúzásakor a köpü-
ben szétterül ; mihelyt a bura alatti leveg any-
nyira megritkul, mint a kártékony tér levegje,

a köpübe való áramlás megsznik. Nagyobb rit-

kítás céljából kótköpüs szivattyút alkalmaznak

(2. áhra) s ezt még a Babinot-fóle csappal (S.

ábra) látják el, mely egyik helyzetében a két

köpüt köti össze, míg a bura csak az egyik köpü-
vol közlekedik. A kétköpüs szelepes szivattyú

dugattyú-szelepét a 4. ábra tünteti fel. Ugyan-
csak a leveg terjedókenységén alapszik a Geiss-
ícr-fóle higanyos L.. melynek mködése az 5. áb-

rán föltüntetett vázlatos rajzból megérthet. A
mintegy 76 cm. hosszú G üvegcs fels részén

szóles üvegedény van (A), míg alsó része a D
kaucsukcs által a fölül nyitott B üvegedénnyel
van összekötve. Az A edény folytatását képez tr

csben ketts furatú csap van, mely az A edényt

V. a küls levegvel köti össze v. azzal a térrel,

melyben a levegt ritkítani akarják. Míg az A
edény^ felé nyitott, a B edényt oly magasra eme-
lik, hogy A egészen, p pedig részben higannyal
teljék meg; ha a csapot 450-kal fordítják, .A-t

fölfelé elzárják és a 5 edényt lassan leengedik, a
higany is leszáll és J.-ban üres tér keletkezik,

mellyel a kiszivattyúzandó leveg is összeköt-

het a csapnak ^ö'-nyi további fordítása által.

Mihelyt a csapot ismét íö^-kal visszafordítják, a
B edény újból való emelésével elször is össze-

nyomják az A-ba jutott levegt, míg a csapnak
másodszori iö'-nyi visszafordításával a küls le-

vegbe szorítják. Ezt az eljárást ismétlik. Mivel ez

hosszadalmas ós nehézkes, többféle javítást esz-

közöltek a Geissler-féle L.-n. Ilyen javított esz-

közök a JoUy-féle, a Töpler-féle és ennek Bessel-

Hagen és Neesen-féle módosítása. Lényegileg a
Geissler-féle szivattyúnak megfelelen mködnek
a Schuller-féle, Raps-féle önmköd higanyos
L.-k is. Ezek szerkezete bonyolult, mködésük
lassú, de rendkívül nagyfokú ritkítást eszközöl-

nek. A higany fölemelkedését vízszivattyú esz-

közli, mely a higany fölötti térben a levegt rit-

kítja. Szabályozó készülék a kell pillanatban

egy csapot fordít, mire a higany visszaesik a
tartó edénybe s a leveg utána tódul. A L.-k má-
sik csoportjába tartoznak a Bimsenttl^. Kör-
tinp-féle, Arzberger-Sulkotvskí-féle vízszivaty-

tyuk és a Spreimel-féle higanyos szivattyú, me-
lyekhez legújabban a gyors mködés Gaede-
féle szivattyúk járulnak. A Bunsen-féle víz-L.-t

a 6. ábra tünteti fel. Víztartóból vagy vízvezetéki

csapból víz áramlik az ac csövön keresztül a szé-

lesebb d üvegcsbe és miközben a hosszú /csövön
lezuhan, á-bl a levegt is magával ragadja,

szintúgy a t m n csbl, mely a ritkítandó leve-

gj térrel közlekedik, pq a barométer-próba, a
ritkítás fokának megállapítására. Ilyen mködés
a másik két vízszivattyú is. A Sprengel-féle hi-

ganyos L.-ban higany csepeg le hosszú csövön s

ez ragadja magával a levegt. Hasonlóan mkö-
dik a Boltwood-féle higanyos L. is (7. ábra).

Lényegileg a szelepes és köpüs szivattyúkhoz

sorolandók az újabban eléggé elterjedt olajos szi-

vattyúk is (Geryk-szivattyú), melyekben a tágas

köpüben mozgó dugattyú fölé olajat töltenek,

arai a tömítést tökéletesíti. A szerkezet nagyon
bonyolult, de a szivattyú gyors ritkítást esz-

közöl. Ha a szelepek helyett átfúrt és forgat-

ható csapokat alkalmaznak, csapos szivattj'ú

keletkezik, melyet a csap kell forgatásával

ritkítá,sra és srítésre is lehet használni. A
csapoknak kell idben való elforgatása a

nagyobb eszközöknél önmködlég történik.

Egészen más szerkezetek a legújabban igen el-

terjedt és kedvelt Gaede-féle szivattyúk. A forgó

higauyos szivattyú (8. és 9. ábra) bizonyos tc^kin-

tetben hasonlít a közönséges gázórához. Ez tudva-

levleg részben vízzel telt edény, melybon lapá-

tos edény foroghat, a forgást az átáramló gáz

okozza. A Gaede-féle szivattyúban m(')tor forgatja

a lapátos kereket, mely higanyba merül. A lapát-

kerék forgatása a levegt áramlásba hozza s ez

folyton egy irányban történvén, szívó hatást fejt

ki. A 8. ábra a szivattyú metszete a forgásten-
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gely mentében, a 9. ábra a tengelyre merleges
metsiet. A dobalakú edény küls6 fala totöttvas

;

ez a dob tartalmazza a higanyt. A forgó réas por-

ceUándob,három porceUánfállal rekeenáore osztva.
A falak mindegyike nyÜAaBal van ellátva, mely
forgás kOzben a liigany fölé em«<>-'<^^>i^ « akkora
m^elelö kamra a Idadvaiidó t>kedik.

A forgó szivattyút valamdy c„_^.-.-j elószi-

vattyúval (pl. vízszivattyúval) kapcsolják össze,

mely a ritkítást metrinditja. (IMAködéeének bvebb
loiráaát 1. a Terui tud. Közlöny 1907. évfolyamá-
ban.) Még eíry8zt'riil)b a (íaede-féle forgó dobozos
szivattyú (Kapselluftpuiiipe), mely higany nélkül

idéz elö na^'fokú ritkítást (1. 10. ábra). Ez is

untütr\'asból való dob, melyben üres fémhenger
furog ; a forgatást motor eszközli. A fémhenger
belsejében két acélrugó egy-egy aoélszelvényt

szrit a dob belsó falához. A 11. ábra a tengelyre

merleges, a 12. ábra a tengelymenti metszetet

ábrázolja. A dob fels részén két, kifelé keske-
iiyr<j6 cs van ; az oldalsó a szívócs, a dob tete-

je n l'Vö pedig a fujtatóca. Bz aszivattyú ogyanis
íIktatónak is haamálható, pl. sípok, sorénak mú-
ködtetéséro. A bels henger forgatása a leveg-
nek nagyobbodó tért nyit és mechanikailag ra-

gadja magávaL Még újabb kelet a Gaede-féle

gyorsszivattyú, melynek a feltalálója a Moleku-
lar-Pumpe nevet adta. Ez is higany nélkül dolgo-

zik és hatásképesség szempontjából még a forgó

higanyos szivattj'út is felülmúlja és majdnem
teljes vákuumot hoz létre. (Mködésének leírását

1. a Term-tad. Közlöny 1913. é\-foiyamában.) V. ö.

Müller-Pfamtdler, Lehrbuch der Physik 10.

kiadásának 1 kötetét (Braunschweig).

LégssiTÓ, 1. Aspirátor.
hégaaomivmáq (nehéz lélegzés, dysmoef, több-

füe betegség tönete, oka mindig az, nogy a szö-

vetek oxigénnel való ellátása zavart szenved. Oka
lehet eg)Tészt az oxigénfelvétel akadályozott
volta (a l^ételek fájdalma^ága, a légutak át-

Járbatatlaraága, a körleveg oxigénhiánya), más-
részt az oxigén szállításának zavarai (keringési

bajok, a sziv kimerülése), vagy a szövetek foko-

zott oxigén-igénye. Ennek m^elelen a L. sok
ós lényogeeen eltér betegség tünete lehet ; vég-

legw megszüntetése csak az ali4>bántalom gjó-
gjrltása útján lehet-

A rendkívül

kinos érzést ideig-

lenesen csillapítja a
morfin.

Légszr, a leve-

-''inek a lel)eg szi-

.ard alkotórészek-

tói (por, korom)való
megtisztítására

olyankor használ-
juk, ha azt helyi-

seink szellzteté-

se. ilL ftésére v.

!.^T,éíri.l2;rSÍS!JÍ!L: ^^^^ elektro-

moegépek (pl. torb-
u-enerátorok) hútésére akarjuk felhaazoálni. A
leveg ilyetén tisztítását vizfát>'ullal, moeás út-

ján is elérhetjük, csakhogy ennek megvan az a
hátránya, hogy a leveg páratartalmát ilyen mó-

don mesterségesen fokozzuk. Ebben a hátrány-
ban leiedzenek a kokszszrök is, amelyeknek
velejét mogyorónagyságú szemekbl álló koksz-

réteg képezi, amelyet, miközben a levegt a réte-

gen keresztülvezetjük,

állandóan vizzelperme-
tezünk. Legáltaláno-
sabban manapság a
fent említett oélolmi a

szövetbl való szurokét

használják. Ezek fa-

keretre kifeszített boly-

hos pamutszövetból ké-

szülnek. A fakeretek

alakja úgy van meg-
szabva, hogy ha a szé-

les zsákformára össze-

varrott szövetet boly-

hos felével befelé for-

dítva húzzuk, akkor la-

pos, nyitott szájú tás-

kákat kapunk. Több ilyen táskániüc egy közös fa-

szekrénybe való befogásával tetszésszerinti nagy-
ságú szúröfelületet tudunk, aránylag igen kis tér-

ben, elhelyezni. A «Delberg»-rendszer L.-k táskái-

Z. ábra. •Delberg'-reDdaKrfl
légaxflrö a leTe|>6-kilépé* olda-

liról misre.

8. álin. MSUer-féla légnórt faaaekréajbea.

nak elrendezését hátulról (a légmozgás irányában
nézve) az 1. ábra mutatja, míg a fakeretbe fogott

teljesen összerakott táskaosoport szájoldalát (a

leveg kilépése) a 2. ábra tünteti fel. A 3. ábra a
majdnem azonos MöÜer-féle légszr fsaaek-
rénybe zárt tálcáit tünteti fel, leemelt hátsó zsa-

lus fedelével. A táskákat tisztogatás céljából a
szekrénybl keretestül együtt kiemeljük s leporol-

jak. Legkevesebbet a szövet akkor szenved, ha
tisztogai&sára porszívót alkalmazunk. A szövet
kezelése tisztogatáskor általában sok figyelmet

kíván.

Légtáró (báoy.). A bányaszellztetésiiél kell,

hogy az elhasznált levegt a bányából eltávoUt-

sák, ami csak rendes légkoringés úlján lehetoó-

ges. Azt a tárót,m^ csak ezt a oélt szolgálja,

hívják L.-nak.

Légtartó azTet (bOt.), 1. Aerenchyma.
LégtávUt. A feetéswt a tért és a térben lev

testeketsíkon utánozza sa testdcdcmbornságának
látszatát úg>' idézi el. hogy a r^Jiolatot ánqré-
kolja. A tér elülrl hátra való terjedéaének látea-
táta vonaltávlattal ée a L.-tal idtei el. A festé-

szet e két eszköze kfllönböaö tormésietfl ugyan.
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mindazáltal egymással bens kapcsolatban van,

egymást kölcsönösen kiegészíti. A festészet a vo-

naltávlat segítségével utánozza a síkon azt, hogy
a testek szemünkhöz milyen helyzetben vannak
8 hogy szemünktl való távolságuk mértéke sze-

rint mennyire kisebbednek. Azonban a szemünk-
tl való távolságnak, a tér élirl hátrafelé ter-

jedésének, azaz a síkon a térbeliségnek látszatát

elidézni nem egyedüli eszköz a vonaltávlat, arra

nem is elégséges. Ugyanis a testek szemünktl
való távolságuk szerint nemcsak kisebbednek,

hanem minél távolabb vannak, annál nagyobb a
levegréteg köztük és szemünk közt, s minél na-

gyobb e réteg, a test formája és színei annál job-

ban elmosódnak, homályosabbak. Ezért a fest a
távolabb es testeket nem csupán kisebbeknek áb-

rázolja, hanem a távolság, azaz a kisebbedés mér-
téke szerint azoknak határozatlan formáját és el-

mosódott színeit is utánozza. A L. e célból igénybe
veszi a színezés sokféle mesterfogását.

Légtisztító, a levegnek portól való megtisz-

títására szolgáló iparegószségügyi berendezés
vagy készülék, amely lehet egyszer porkamra,
azaz a levegt vezet csatorna keresztmetszetét

tetemesen és hirtelen növeljük, úgy hogy ott a
leveg elveszti nagj- sebességét és a levegtl el-

ragadott porszemek a porkamrában leülepednek,

a tiszta leveg pedig tovább vonul. A centrifugá-

lis L. azon alapul, hogy a poros levegt érintle-

gesen befújjuk egy hengeralakú edénybe, ahol a
nehezebb porszemeket a centrifugális er az edény
falához szorítja, ahonnan az edény fenekén el-

helyezett porgyjtbe esnek, a leveg pedig meg-
tisztulva egy csövön a szabad légkörbe kerül. A
legfinomabb port légszrkkel választják el a
levegtl. L. Légszr.
Légtornász (equilihrista) az olyan akrobata,

ki mutatványait kifeszített kötélen, gyr- v. rúd-

hintán, egymásra állított székeken, asztalokon,

szóval nem a földön végzi.

Légtorok fbány.), az a része az aknának, ame-
lyen át a leveg a bányából kivonul.

Légtorpedö, léghajó, amely robbantószereket

szállít az ellenséges erd felé, hogy ott arra le-

bocsássa. Elször 1819-ben az osztrák hadsereg
használta Velence ostrománál, de kevés sikerrel.

Újabb idben tökéletesítették : Franciaországban
Gower, Amerikában pedig Thayer Russel tábor-

nok, aki dinamitballont szerkesztett. Rodeck
György német mérnök és léghajós elektromos-

sággal kombinálta a L.-t olyanformán, hogy
amint a léghajó a robbanószereket az erd fölé

vitte, ezek elektromosság ós óraszerkezet közve-
títésével robbanthatók el. Újabb idben Maxim
és Krupp tettek kísérleteket a L. tökéletesítése

érdokélien.

Legtöbb kedvezés, 1. LegnagyoW) kedvezmény-
Legtöbb kedvezményi záradék, 1. Legna-

gyoW kedrezmniy.
Légtöml, az a készülék, amely víz alatt, vagy

ogészsógtolon lovogj helyen a lélegzést lehetvé
teszi. li. Acorofor ós Búvár.
Légtkrözés, 1. Dclihál).

Légtünemények, a légkörbon lejátszódó me-
teorológiai, optikai és elektromos jelenségek.

Légtünettan a. m. meteorológia (1. o.).

Légtzszerszám, ers falu üveghenger, mely
egyik végén zárt, míg a másikon szorosan járó
dugattyú tolható be fogantyúval ellátott rúdon.
Ha a dugattyút hirtelen betolják a csbe, az er-
sen srített leveg annyira fölmelegszik, hogy a
dugattyú aljára ersített tapló meggynlad.

Legua, spanyol útmérték, 1. Legoa.
Legnán (Iguana, áiiat), a Leguán-félókhez (1. o.)

tartozó gyíknem. Testük megnyúlt, oldalról össze-

nyomott ; fejük nagy, négyszögletes ; nyakuk rö-

vid; végtagjaik nagyon hosszú ujjuak; farkuk
nagyonhosszú és egyforma bordás, némelyik fajon

tüskéspikkelyekkel van fedve. Jellemz azonkívül
nagy, lecsüng tokájuk és a nyakszirttl a fark

végéig futó háti tarajuk. Legismertebb a közön-
séges vagy szemölcsös L. (I. tuberculata Laur.).

1-5 m. hosszú. Színe levélzöld, helyenként kékbe,

sötétzöldbe ós barnába megy át. Hasa és lábszárai

csíkosak. Színét változtatni tudja. Braziliában,

Közép-Amerikában és az Antillákon honos. Több-
nyire fákon él, de jól úszik is. Rovarokkal és

növényi részekkel táplálkozik. Kb. galambtojás-

nagyságú tojásait a homokba rakja. Húsa és tojá-

sai miatt vadásszák,

Leguán-félék (Iguanidae, áii«t), a Gyíkok (1. o.)

egyik családja. Általában az agámákhoz hasonlíta-

nak, melyeket Amerikában helyettesítenek. Köny-
nyen megkülönböztethetk azonban, mert fogaza-

tuk pleurodont, szemfogaik kevósbbé fejlettek,

számycsontjukon rendesen, a szájpadcsontokon

ritkán vannak fogaik. Amerikában honosak. 300
fajuk ismeretes. Amerikán kívül 2 faj Madagasz-
káron, 1 pedig a Fidzsi- és Barátság-szigeteken

fordul el. Szárazföldön és vizekben egyaránt él-

nek. Ismertebb fajok : az anolisz (1. Anolis) ; a sisa-

kos gyík (Corythophanes, l. Sifokos gyík) ; a
baziliszkusz (1. Basüiscm) ; a bordásfarkú gyík
(1. Trojndurm) ; & hoaszüliLhü gyík (1. (Jranis-

codon) : a tengeri gyík (l. Amblyrrhynduis) ; a
varacskosfpjú gyík (Coii olophus. 1. Vararskosfej
gyík) ; a bókagyík v. varasgyík (1. Phryvosoma)
és a leguán (1. o.).

Légué, Le (ejtsd : lö légé), kiköt, 1. Saint-Brieuc.
I^eguinen (lat.) a. m. hüvelytermós (l. o.) v.

hüvely.

Legumin, így nevezték régebben a hüvelyes

növények (borsó, bab, lencse stb.) magvál)an el-
forduló s az állati kazeinhez sok tekintetben ha-

sonló viselkedés fohérjeanyagokat. Ezért ezeket

régebben növényi kazeiyinek is nevezték. Ma a

globulinok csoportjába osztják ós a L.-hoz ha-

sonló fehérjék egész sorozatát állít<itták el. Ilye-

nek a phnseolin, cotiglutin, vignin stb. Ezek
alkotják a fent említett magvak legértékesebb

anyagát az ember és állat táplálkozása szempont-

jából.

l<eH:ainin<»8ae (nOv.), 1. Hüvelyesek.
Légutak (viae aéris), azok az üregek és csö-

vek, melyeken át a leveg a tüdbe jut ; ide tar-

tozik az orrüreg, a garat, a gége, a gógocs s a

tüdöcsövek.

Legntóhh-Bzülttaégijog {\atuJtimogenitura),

ellentéte az elföszülöttíicgnek (prhno'gemtura),

amidn t. i. az elsbbség, pl. a hitbizományi örö-

kösödés nem az idsebb ág els, hanem annak
utolsó szülöttijét illeti.
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Légüreg (>5t.). a növények belsejében lév ki-

sebb-nagyobb sejtközötti hézagok, melyek levegt
tartalmaznak. Legegyszerbb fajtája a leveg-
tartalmú sojtköz, mely a sejtfal kettéhasadásából

schizogén úton keletkezik. Ha az üreg egyirány-

lüui megnyúlt, akkor a neve légcsatorna (canalis

Mreos. meatus pneumaticns). Légttregek, 1^-
csatornák keletkezhetnek egyee sejtcsoportok ösz-

azeszáradásából v. szétszaluidásából, pl. a Juncos
azárában, v. a metélhagyma leveleiben. Egyee
esetekben a légcsatornát diafragmák (1. o.) osztják

rekeszekre. L. Szellztet szövetrendszer.

Légüres tér, olj^an zárt tér, melybl a levegt
valami úton teljesen eltávolították. Ilyen tér ke-

letkezik az ú. n. Torrioelli-féle kísérletnél, amely-
nél körülbelül egj- métpr hosszú, az egyik végén
zárt üvegcsövet egészen megtöltenék tiszta kén-

esvel, a os nyitott végét elzárják s így kéneet
tartalmazó edénybe állítják. Ha a csövet függé-

lyes helyzetbe hozzák, úgy hogy a zárt, vég folUl

legyen, a nyitott v^ pedig alól a kénesvel köz-

lekedjék, akkor a kénes a esben körülbelül 760
mm. magasságban függve marad (1. Barométer)
8 a kénes fölött L. marad, az ú. n. Torrieelli-féle

flr. Ez azonban csak akkor valóban légüres, ha a
cs föltétlenül tiszta, a kénes pedig vegyileg

tisztított és levegtl teljesen ment. Ilyen a h-
mérkben, légsüljTnérkben lev kénes, melybl
kifzés által hajtják ki a levegt. E mszerekben
tehát szintén van L. Légszivattyú segélyével L.

nem állítható el, habár az újabb kéness lég-

szivattyúkkal rendkívül nagyfokú ritkítást lehet

elérni. L. Geissler-féle csövek.

Légst, szivatt^'úknál a Nizoszlop egyenetlen
lökéseinek kiegj-enlítésóre való készíilék. A szlvó-

osöveken alkalmazott vákuum-L. rendesen a
szivattyúbengerrel azonos rtartalmú, a nyomó-
csövekre szerelt nyomó-L.-öt pedig, fokozott víz-

sugár elállítása céljából, a hengerrtartalom
8—lO-azereeével szokták készíteni. Magasra men
vezetékeken középütt is alkalmaznak szeleppel

ellátott L.-t, melynek célja egyrészt a fels nyo-

mást felfedni 8 az alul fekv gépet ezáltal teher-

mentesíteni, másrészt pedig a nyomás fokozása.

Légtkös, lökések eltiltására való készü-

lék, mely egy hengpr^>''l n »-^nne mozgó dugaty-
tjrúból és egy besz il áll. A dugattyú
felé haladásakor u .. :._ : a szívószelepen ke-

resztül megtelik levegvel és midn viamely
ütés hatása alatt befelé megy, a levegt ersen
összenyomva, az tttés káros hatását mérsékli.

Légrálaastó (báay.), havaiamely széles és hosszú
vágatot üde levegvel akarunk ellátni, a vágatot
eg^ hosszában desduifallal ketté szünk s ezzel

kényszerítjük a levegt, ho^ a deszkafal egyik
oldfán a vágat végéig meigen és ott megfo^ul-
ván. a deszkafal niásik oldalán kivonuljon.

Légváltozás, 1. Éghajlati gyógyítás.
Légvétel. 1. LMegzés.
Légvezeték, elektnnnosBágot vezet drót szi-

getelkre (izolátorokra) felersítve a szabadban.
L. Elektromos vezetékrendszerek.

Légvonal, 1. a legrövidebb távolság két föld-

rajzi pont között. — 2. L., 1. Telegrúfoszlop.
Légvon&t vagy léghuzam alatt értjük a zárt

helyiségben mozgó szelet A testet érve, egyenlt-

len, gyakran észre sem vett lehlést vagy meg-
hlést okoz.

Légy (Musca domestica L., áii»t), a Kétszár-
nyúak (Dipteia) rendjébe, a Cyclorrhaph (tonna-

bábú) legyek Schizophora csoportjába tartozó

rovarfaj. Színe szürke. Csápjai barnák^ csáp.sörtéi

és tapogatói feketék. Szrös torán négy egj-enl
széles, sötétszinú szalag vonul végig. A hímen s

néha a nstényen is a potroh elüls felének ol-

dalai bamássárgák, közepükön barna szalag van

;

a potroh hátulsó gj'úrúi bamásszrkék, kissé

sárgás ámyalatúak. Szrözet rövid, fekete. Lábai
bamásfeketék, szrösek. Szárnyai áttetszk, tö-

vük sárgás. A hím szemei nem érnek össze. A
homlok középvonalában lefutó szalag a bíme'i

barna, a nstényen fekete, barnás árnyalattal,

a hímen levnél jóval szélesebb és a csápok felé

keskenyed. A kifejldött L. hossza 6—7 mm.
A nstény légy 120—150 petét rak le egyszerre
8 ezt életében 3—5-8zör megismételi. A petéket
szemétdombokra, trágyarakásokra, rothadó gyü-
mölcsre stb. rakja. A petékbl nálunk nyáron9—10,
tavaaszal és sszel 10—11, hvös, száraz idjá-
rás esetén pedig 14—20 nap alatt fejldik ki a L.,

mely a báb tokjának elhagyása után 10—14 nap
múlva lesz ivaréretté. .\ pete 1 mm. hosszú, henge-
res és hátsó vége szélesebb az elülsnél. A petébl
kibújó lárva hófehérszín, teste 13 szelvénybl áll

s 2 mm. hosszú. A lárva 3-szor vedlik ; a teljesen

kifejldött lárvák sárgás színek. A báb tonna
alakú ; hossza 6—7 mm. ; színe sötétbarna. Ked-
vez körülmények között a bábból 3—5 nap
múlva fejldik ki a L. Néha a bábállapot több
hétig is eltarthat. A kifejldött L., minthogy nin-

csenek rágószájszervei, csak folyékony táplálé-

kot tud felvenni, vagy olyat, melyet nyálmiri-
gjeinek váladékával fel tud oldani. A házi legyet
a legújabb idkig csak kellemetlen lakótársnak
tartották. Csak újabban derítették ki, hogj- a L.

minden olyan betegséget, mely ivóvízzel, étel-

lel V. érintkezéssel átvihet egyik emberrl a
másikra, nagy mértékben terjeszt. Különösen a
tifiLsz és a kolera teijoeztéeében van nagy sze-

repe. Irtása fontos közegészségügyi érdek. A L.

természetrajzáról, irtásának módjairól, természe-
tes ellenségeikrl és a légyellenes mozgalomról
tájékoztat az Egészs^ cím folyóirat 1914. évi

2-8. füzete. V. ö. Qraham-SnUth G. S.. FUes
in Kelation to Disease. Non bloodsueking Plies

(Cambridge 1913, 24 táblával és 32 rajzzal).

Légy (musca), a csiüa^ászatban Hevelius által

1690. bevezetett csillagkép a déli égen ; mintegy
4 csillagból áll, melyek közül csak4 látiiató sza-

bad szemmel. — L. a lövfegyvereken, 1. COgömb.
Légyoaapó (nOT.i, 1. Dionaea.
Legyek, 1. Kétszárnyiiak.
Legyesbénye, kiak. Zemplén várm. szerencsi

j.ban, (1910) 1746 magyar lak., postahivatallal,

u. t. Szerencs.

Legyez (1. az ábrákat), si idktl fogva a lég-

áramlat elidézésére szolgáló es^öz. L^ezdet-
legesebb alakja a tollból, szrbl, roetoId>ól össse-

kötött petnH. Egyiptomban a lotosz- és pálma-
levélbl készült L. volt általános. A görög, etruszk

és római nk ilyenen kívül tollakból kékült L.-t

használtak. Egyiptomi falképeken lekunkorodó
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vég toUalakú L.-k láthatók, amelyek csakis

legyek elzésére szolgáltak. Erre a célra a közép-

korban az egyház is használt flahellum-nak (1. o.)

és ripidion-n&k nevezett L.-ket. A kerókalakú L.

karikában kifeszített selyem- vagy pergamentböl,
de sugarasan összekötött tollakból is állott. Ilyen

a gör. kel. egyházban a hexapterigenes, mely
szeráffejböl kinöv hat szárnyból áll. A karikába
foglalt selyem redkbe vonása vezetett rá az össze-

h^lltható L. föltalálására, amint már a VI. sz.-ban

Irodalom. Blondel, Histoire des éventailg, Paris 1875;
Octave Uzanne, L'Éventeil, 1881 ; Frauberger, Qeschichte
des P&ihers, Leipzig 1877 ; Rosenberg M., Alté nnd Neae
Kftcher an der Weltbewerbung und Austellung zu Karls-
ruhe, Wien 1891.

Legyezalakú iv, lényegében félkör v. patkó-
Ív, melynek befelé álló széle egymás mellé .sora-

koztatott félköralakú kivágásokkal van mintegy
kicsipkézve. Az arab stílus kedvelte.

Legyezöárpa, 1. Árpa,
Legyezöboltozat, Angolországban divatozott

Leryeifik. l. Levélalakú leKyesS. 8. Tollas legyeifi etruszk váxaképrAl. 8. Zásilóalakú legyetö (Itália, XVI. si.).

4. Osssetaajlítható legyez (Itália, XVI. sz.). 6. BlefántcsonMegyeifi (Franciaország, XVIII. sz.). 6. Legyez Bonoker
festményeivel (XV. Lajos korából).

ismertek. A középkorban mégis a szövetbl, tol-

lakból készült, levélalakú, össze nem hajlítható L.

általános, vagy a zászlóalakú. Az összehajlítható

Ij. Európában kinal hatás alatt a XVI. sz.-ban

vált általánossá, küllit a legkülönbözbb anya-
gokból készítették, a XVII. sz.-tól lapját is mind
pompásabban csipkével, festményekkel (Watteau,
Boucher) díszítik. A díszes L.-k gyártásának ma
Paris a fhelye, Bécs e téren szintén számot tesz.

A tömegárúnak a kínai és japáni export okoz
nagy versenyt.

álboltozat, mely csak a mennyezet díszítésére

szolgál. Szerkezeti jelentsége nincs. L. Boltozat.
Legyezökorall (Rhipidigorgiaflabelhim L., ál-

lat), a Tollkornllok rendjébe tartozó koralifaj, mely-
nek kérge vékony, polipocskái gyakran átellenesen

állanak, tflepe hálószer, ágai két oldalt állanak

;

színe sárga vagy vöröses ; 50 cm. magasra n ;

hazája a Nyugatindiai-oceán. L. Koraitok.
Legyezönyelv, a legyez különböz tartásá-

val és mozgatásával adott jelek, melyek titkos

értesítésül szolgálnak.
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LegyesnyeWek (iiut), 1. Asvidobrauchiata.
LegyesApálmák móv <. olyan pálmák, melyeket

nav'y iogyezóalakú levelek tüntetnek ki, pl. Cory-
pha, Chamafrojüs, lAvisUmaBtb.

Legyesfc levél tfoliwn fUédliforme v. flabel-

UOmm, >ov.), a pálmák egy résiteek nagy. aaéles,

legyMÍtelaká levele. Alakjareodeseo kerok, sngár-

Bsertten redözött, végre ebben az irányban szét-

hMadozik. Ilyen level alacsony pálma a le-

KyezöpáLma, a levelét valóeágoe l^yezövé is

alakítják.

Legyesóa azárnyúak vagy Sfx/orf szárnyúnk
(Stylopidae, Strep)tipiera, in»» : 1. az ábrát), a Ro-

varok e^yik csoportja, melynek rendszertani ál-

lAaa m^nem teljesen tisztázott. Élsködk. Száj-

ráneik osenevéázek. .\ hímek elüls szárnya

OBftevényes, a hátulsó azonban nagy és le-

gyez módjáj^ összehajtható. A nstények ku-

kaealaknak; szárnyuk, végtagjuk ée szemük

A'«n<H Puckü juaije,

b A XtnM lUuH IC

-*> náray.
arve, */i.

I

nincsen. A petébl kibújó, rendkívül jól ogró,

hatlábú lármák méhek, darazsak stb. potrohába
furakodnak s itt bebábozódnak. A bábból csak a
nyilgyorsan repül him bújik ki, a nstény a báb-
ti^róban marad s itt termékenyíti m^ a hím.
Elevenszül. A L.-tól megtámadott gazdUkállatról

azt mondják, bogy «8tyloirfzálva van».Mlntegy 20
fajuk i.smeretee. Közi»^eeebb nemek : StyU
Xetios, Elenchwf, HáUcUuphagus- V. ö. Kin
atrepsiptera (London 1813) és Siebold, Ueber
Strepeiptera (Arobiv ffir Natnrgescbichte, 9. köt,

1U3).
Legyezaziniyú hal íGasteroekisma, iiut),

a Félmakrélák (Nomeidae) csalácQába tartozó

halnem. Teste hoesztkranyúlt, oldalt összenyomott.
Jellemz, hogy basúszöja nagy, legyezalakú és a
basoldalon lev redbeelrejtfaet. Legismertebb faj

az Uj-Zélandban honos L. {G. Jíelampus Ricb.).

LegyezTirágzat {rhiptdium- <>.), bogas ál-

tengelyes virágzat, amely a forgóvirá^thoz
(1. o.) hakniit, de a két sorban eliwlyeaett virá-

gok mind a mediánsikba esnek és az atoö virá-

goknak megn>'tUt koostoynk van. L.-a van az
/r/.s -éknek.

Légyia (b«t.), 1. Quassia.
Légygomba, 1. Légyöl galóca.

Légygubacs (iiOv.),ktUönféle légyfajok szúrásá-

ból keletkez guba<»(^; L Qvbacs.
Légyhorog, a sporttiorgásiok által használt,

termé:>ze^>s rovarokat utánzó ú. n. mesterséges
legyekkel felszerelt halhorog.

Légykapók ( Muscicapidae, uiu), az Éneklk
rendjébe tartozó madárcsalád. Csriik ers, rövid

és a tövön széles, mintegy lapított, afecskék csrére
emlékeztet. 10 elsrend eveztolluk van, közttUc

az els a legrövidebb. Mintegy 300 faj ismeretes,

melyek különösen a keleti félgömbön honosak.

Hazánkban 4 faj él, ú. m. a szürke L. (M. grisola

L.), háta egérszürke, fiatalon fehéren foltos, hasa
piszkosfehér, melle ée oldalai rozsdasárga árnya-

lattal. Torkán és mellén elmosódott szürke, bosz-

szanti foltokkal. Csre és lábai feketék. Hossza

16, számyhossza 8, farkhossza 6 cm. Található

Európában, Ázsiában egészen az Altaiig. Költöz-

köd madár. Magj'arországban április közepétl
szept. végéig lombos erdkben és fenyvesekben kö-

zönséges. Rovarokkal, szükség esetében bogyók-

kal is táplálkozik. Alacsony fákon fészkel, jún. hó-

ban 4—5 kékes-zöldes, világos pirosan pettjezett

tojást rak. — A verediegyü L. (Erythrosterna
párra Beohst.), háta szürkésbarna, hasa piszkos-

fehér, a nstény torka és melle rozsdasárga, a
kormánytollak fels fele, a középsket kivéve,

fehér. Hossza 12, számyhossza 7, farkhossza ö
cm. Hazája Csehország, Oalicia, Németország.
Magyarországban is a hegyes vidékeken, külö-

nösen Sáros, Szepes, Heves és Bars vmegyékben
elég gyakori. Költözköd madár. Késn építi fész-

két faüregekbe vagy a fára, ott, ahol az ágak
elágaznak. — Az örvös L. (Ficedfila rollaris

Bechst.), a hím háta fekete, homloka, tarkója és

hasa fehér, a nstény és a fiatalok háta barnás-

szürke, hasa piszkosfehér. Hossza 15, számyhossza
8, farkhossza 6 cm. Déleurópai költözköd madár,
mely tavasztól szig erdeinkben elég gyakori. —
A gyászos L. (F. atricapilla L.), a hím háta feke-

téaazürke, homloka és hasa fehéres, a nstény ée

a fiatalok háta bamá^szürke, hasa piszkoefehér.

Csre ée lábai feketék. Hossza 13, számyhossza
70, farkhossza 6 cm. Egész Európában honos,

költözk(kl madár. Nálunk az szi és tavaszi vonu-

láskor mindenütt elfordul, nyáron azonban na-

gyon ritka.

Légyk. 1. Arzén.
Légymérgezés, legyek csípése által okozott

mérgezés, mely halálos is lehet. Oka v. az, hogy
a csípés mérges légytl származik, v. az, hogy a
légy elzleg valamely mérgez, fertz anyagon
volt 8 azt átoltja a szer\-ezetbe. ugyanolyan el-

bírálás alá esik. mint más fertzés.

Légyott, találka {traac. rendez-vousf, jelenti

tágabb értelemben két vagy több egytonek bizo-

nyos helyen elre meghatározott találkozását, de
különösen azt a helyet ée alkalmat, amelyen s

amikor két szerelmes találkozni akar.

Légyöl galiKm,légygomba,méreiMomba,légy-
öl gomba, Anumiia musearia (L.)Per8. (»*., szí-

nes képét 1. a Gombák cikk II. tábláján). Feltn
gomba, igen mérges, ajóíz királygalcával köny-
nyen összetévesztíiet. Kal^jft 8—20 cm. széles,

eleinte gömbölyded, késbb boltoaoU, végttl lapos

V. homorú, élénk skariAtvöröe . naranossirga

szinfi, tetején fehér v. sárgás, aaraiittoBOe pikke-

lyekkel. Húsa vastag, a bre alatt narancssárga.

Tönkje hengeres, 6—25 cm. magas, 1—2 cm.
széles, tömött, lefelé bunksan megvastagodott
A t^ fels részében lecsüng gytüüt visel. A
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tönk ós a gyr rendszerint fehér, ritkábban hal-

vány citromsárga. A lemezek fehérek. Erdkben
gyakori. A hozzá hasonló királygombától meg-
különböztethet fképen fehér lemezeirl, a ki-

rálygomba lemezei sárga szintiek. A L.-nak nincs

hüvelye, a királygombának van. A L.-nak tönkje

alul szemölcsös, a királygombáé sima. Tejbe v.

vízbe áztatva légypusztltónak használják. Szibíria

egyes néptörzsei részegít italt készítenek belle.

Légypapir vagy légyöl papir, mesterségesen
preparált papir, mely arzénsókkal van telítve

;

vízzel leöntve megcukrozzák ; a rászálló legyek
megdöglenek tle.

Légyporozta virág (növ.) az, amelynek bepor-

zását lógyfélók, kétszárnyúak közvetítik (Myio-

philae). Némelyik ers, nekünk kellemetlen szagú

;

virágtakarójuk szennyes szín, foltos (farkas-

alma, foltos konytvirág). Ezeket apró legyek
látogatják (Mikromyiophilae). Mások dög-, hulla-

szagnak, virágtakarójuk sötétszínü (Árum, Cypri-

pedilum, Rafflesia). Ezeket hullalátogató dipterák

látogatják (Sapromyiophilae). Végül vannak kü-

lönböz szín és illatú mézfejlesztö virágok, ame-
lyeknek méze könnyen hozzáférhet (kecskerágó)

és dipterák felkereshetik.

Légzacskók, 1. a lovak Eustach-kürtjeinek kiöb-
lösödósei a koponya alapja és a garat fels fala

között. Vékony, hártyás falukat csillangós hám
béleli. A L. szerepe kétes, némelyek rezonátorok-

nak tekintik, mások szerint a dobüregbeli nyo-
másviszonyok kiegyenlítésében van szerepük.Nem
ritkán hurutosan megbetegednek, ilyenkor nyál-

kás V. genyes váladékkal kitöltdnek. — 2. L.,

1. Madarak.
Légzés, 1. Lélegzés.

Légzési középpont vagy légzö központ, 1.

Lélegzés.
Légzkészülék, 1. Menteszköz.
Légzüreg (növ.), 1. Jjélegzüreg.
Légzsák, 1. a kormányozható léghajók stabili-

záló szervei. L. Léghajózás. — 2. L., 1. Madarak.
Légzsilip, 1. Alapozás.
Leh, Ladakh (1. o.) fvárosaNy.-i Tibetben, 3440

m.-nyi magasságban, 4—5000 lak., gyapjukeres-
kedéssel, több láma-kolostorral, Ny.-i Tibet keres-

kedelmi fhelye.
Léh, kisk. Abauj-Toma vm. szikszói j.-ban,

(1910) 287 magyar lak.
; postahivatal, u. t. Halmaj.

Lehabozás v. hahtalanüás, az a mvelet, mikor
a habzó folyadék felületérl a habéit lefölözzük.

Fehérjetartalmú oldatok felfzésekorsr hab és

alvadók képzdik, mely a folyadékban lebeg
szilárd részecskéket magával a folyadék felületére

ragadja. Ilyenkor a L.-sal a folyadék megtisztul.

Lehajlás (Dü.i a. m. inclinatio (1. o.).

Lehámlás, 1. Hárniás.
Lehangoltság, a lélektanban s a közönséges

nyelvben a tudat depressziója.kellemetlen közérzés,
melynek folytán kellemes benyomások iránt ke-

vósbbó fogókonyak, kellemetlenek iránt fogéko-
nyabbak vagyunk. A lehangolt ember önérzeté-
ben szenvedett csorbát (sikertelenség, lealázás
stb. folytán), rugókonysága, életöröme csökkent.
Gyakran testi indiszpoziciónak is eredménye ; né-
melykor csekélyebb lelki okokból származik, me-
lyekrl magunk se tudunk; nagyon érzékeny

emberek az idjárás folytán is lehangolódnak.
Ha a L. tartós, akkor lelki betegségnek lehet

eljele.

Lehár Ferenc, zeneszerz, született 1870 ápr.

30. Komáromban. Az édesatyja, L. Ferenc ka-

tona-karmester volt és sikerrel mívelte a köny-
ny zenét. A ílú 1880. a pesti Nemzeti Zenedébe
került, ahol Tomka István (1. o.) volt a mestere.

Tanulmányait Prágában Bennevitz (heged) és

Foerster (zeneszerzés) vezetése alatt fejezte be.

Dvofák és Brahms elismeréssel nyilatkoztak te-

hetségérl. 1888-ban az elberfeldi színház hang-
versenymestere lett, 1890. karmester az osztrák-

magyar közöshadseregben. 1897-ben került szim-e

els operája, a Kukuska c. (szövegét írta Falzari

Félix sorhajóhadnagy), amelyet késbb átdolgo-

zott s Tatjána c. hozott színre (1905 Brünn). Az
operát 1899 ápr. 30. a budapesti Operaház is be-

mutatta. Igazi sikert azonban nem aratott. Ettl
kezdve kizárólag operetteket írt, amelyek diadal-

masan járták be az egész világot. Mvei : Wiener
Frauen(1902. Budapesten a Városligeti Nyári szín-

körben 1907. került színre Pesti asszonyok cím-

mel) ; Der Rastelbinder (1902, szmre került Buda-
pesten a Magyar Színházban A drótostót c.) ; Die
Juxheirat (1904. Bpesten A mókaházasság c. 1906.

a Népszínházban) ; Der Göttergatte (1904. Buda-
pesten Mulató istenek c. 1905. a Magyar Szín-

házban); Die Lustige Witwe (1905, A víg öz-

vegy c. Budapesten a Magyar Színházban 1906)

;

Mitislav, der Moderné (1907) ; Edelweiss und Ro-

senstock (1907) ; Péter und Paul reisen ím Schla-

rafifenland (1906, Budapesten a Magyar Szinliáz-

ban 1906. Petykó és Palkó c.) ; Der Mann mit
den drei Frauen (1908, Budapesten 1908. Három
feleség c. a Népszínházban) ; Das Fürstenkind
(1909,Budapesten A hercegkisasszony c. az Opera-

házban 1910); Zigeunerlíebe (1909, Budapesten
Cigányszerelem c. a Királyszinházban 1910) ; Der
Gráf von Luxemburg (1909, Budapesten Luxem-
burg grófja c. a Királyszinházban 1910) ; Ideale

Gattin (1913, Budapesten A tökéletes asszony c. a

Királyszinházban 1913); EndUch alléin ! (1913..

Budapesten Végre egyedül c a Királyszinház-

ban 1914).

Lehautcourt (ejtsd : löókúr), Pierre, francia ka-

tonai író, szül. Verdunben 1852 dec. 6. 1872-ben

lépett a hadseregbe ; 1903. ezredes, 1909. pedig

tábornok lett. Fbb mvei : Les expeditions fran-

gaises au Tonkin (Paris 1888) ; La défense natio-

nale en 1870-71. (u. o. 1893—99. 8 köt.) ; His-

toire de la guerre de 1870—71. (u. o. 1901—05.
5 köt.).

Le Havre, francia város, 1. Havre.
Lehe, porosz község a stádei közigazgatási ke-

rületbon. (1910) 37,457 lak., sörgyártással, szesz- és

téglaégetéssel, gözfrószokkel. 1451—1652-ig Bré-

mához, 1715-ig Svédországhoz és azóta Hanno-
verhoz tartozott.

Lehecsény, kisk. Bihar vm. vaskohi j.-ban,

(1910) 565 oláh lak. ; u. p. és u. t. Biharkri.styór.

Lehel (Lelu. Lélö. Ijeel vagy Léi) sq-ict. a
vezén^k korának egyik legkiválóbb alakja a 930—
955 közti idkben. Bulcsú vezértársa s a Névtelen

szerint Tasnak a fia. A Névtelen már a honfogla-

lók közt szerepelteti, nevezetesen kürtjébe fújva
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adott jelt a Zalán ellen való dönt csatára. Ö lett

a menekül Zalán ellen küldött seregnek vezére

Bulcsúval és Botonddal együtt, kikkel ezentúl

reodsaen együtt emiitik. A bolgárokat adófizetésre

kényanrítvén, bekalandoiták a ráook földjét s

meghódították Horvátországot, amely hagyo-
mány nyilván a 943-ikt görögorsiági kalandozás

emlékét rizte meg. ö volt Bnlosuvai együtt a
9ö&-iki augsburgi ütkOiet veiére. A csata második
napján, ang. 10. fogságba esett s t Bulcsúval és

Stnal együtt Henrik félakaottatta Regensburg
(Magyarországra néz) kapója eltt Nemzeti ha-

hagyomány (Márk és Thxaócxy krónikája) szerint

L. csak azt a kegyet kérte cKonrádn császártól,

hogy még egyszer kürtjébe föjhasson. L. szájá-

hoz emelte elbúzott kürtjét, mellyel azonban
hirtelen agyonütötte a csáesárt. «Eredj elttem
a másvilágra— szólt, — hogy ott az én szolgám
légy.a A mese tarthatatlan voltát már Kézai
(ICrón., I. 15) kiemelte. (L. Lehel kürtje.) A L.

név a magyar kereszténységben is meggyökere-
aett 8 kfilteOsen a Fekete-Körös közép és alsó

fol3rásánál nagybirtoka Beose-Gregor-nemzetség-
ben volt hamnálatoe. B nemzetség tagjai, a sar-

kadi Leel-öesyek, ma is L. vezértl származta^
ják maglikat.

Lehel Ferenc, író és fest, szül. 1885. Paposon
(Szatmár vm.). Miután Budapesten a mintarajz-

iskolába járt s mvészeti tanulmányait Nagy-
bányán és külföldön folytatta, kiadta 1909. A
mAvétzet bölcselete c. munkáját, 1912. pedig az

Esztopszikofizikai tanMlmányok I. kötetét. 1913.

követte ezt a Magyar Mvészet a Törökuilág
id^én cimú képes vázlata.

Lehelet, 1. az egy kilélegzéesel IcUehelt leveg,
amely gyeasge tiang kíséretében távozik a lég-

ntakból. Rendesen szagtalan, v. csak igen gyenge
szagú, azonban a légutak bizonyos megbetegedé-
seinél, gondozatlan szájú embereknél igen kelle-

metlen bzú letiel

2. L. (ném. Dunstfarbe, franc, chargé). Ha
valamely textil-árún igen sok festék van, több,

mint amennyit a megfestett árú lekötni képes,

akkor a szin nem tartós és fakul. Az ilyen szint

L.-nek nevezzük.

Lehelíalva (azeltt : Umrlal€hota),kiBk-GömöT
és Kis-Hont vm. nagyrczei j.-ban, (laio) 452 tót

lak. ; u. p. ós u. t. Hisnyóvizi vasgyár.
Lehel kür^e néven riznek Jászberényben egy

elefántcsontból való faragványt, mely E*ul8zky

Ferenc szerint bizánci munka és a X—XI. sz.-ból

származhatik. A múlt század \égéig jászkürt volt

a neve: Lehel vezérrel nem hozta kapcsolatba
senki, st a mölki benedekrendi apátságban muto-
gattak L. gyanánt egy nagy, otromba ökörszarv-
tülköt, mely alig több kétszáz évesnél (1816 óta
a Nemzeti Múzeumban van). A jászberényi kürtöt
eleaör Molnár Ferenc jász-kun kapitány mondta
Lehelén^ 1788. megjelent ftbntében s találta

ki azt is, hogy a kSrt akkor csoihnlt ki, mikor a
vezér agyonütötte vele cKonrád esászárt*. Decsy
Antal már 1814. tiltakozott ellene, de elfogadható
magyarázatot sem adhatott róla. Ipolyi kétség-
telennek tartotta, hogy a L. voltakép nem kürt,

hanem ivószaru. .\ jászberényiek ünnepi alkal-

makkor valóban isznak a szájába szorított arany

-

pohárból, de a kürt mégis hangszer. Azt a legen-

dát, hogy csak Lehel tudta megszólaltatni, Káldy
(iyula 1893. megcáfolta, mert hatalmas riadót

fujt el rajta. A jász-kun kapitány az 1867. évi

koronázáson is L.-vel jelent meg. L. még (HifátU.
Irodaíowt. Molaár Perese, Jánberénjr vároiiábaa ler Leél

kriének vmgy Jáokfiitaek Mnérete, Bées 1788, Pe«t 1808.
18» éa 18S8 : i. a., KotitU ooran Leelia. Béét 1788 (ntóbb
még kétner, 1808 és 1808); Decsy AbUI, Pris ét legújabb
eltedás a Jáawkról és kfiiti«kr<U. Miskolci 1814; . &„ As
Jáss-, raggris ijáai-kfirtta lerft netssésekrtl, Kaan^ 181&;
a. a., Torábbi folytatása a JásskUrtta lerA' metnéaekrtl,
a. o. 1816 : Horváth Péter. Értekeaés a Jáaokuk és ka-
noknak eredetGkr61, Pest 1888 ; Jaraar Jiaos. Qoadolatok
a JáaskftrtrOl. ahkos kasoaló t6bb kflrtfik OsaMrtetéeérel.
Bieged 1887 ; Sseretfliey Miklós, Magyar kajdaa és Jelea.
Pest 1847; Tkaly, L. és még holmi, Kásadok 1886; DUsy.
Még valami a L.-röl, n. o. : Szendrei válasia, n. o.; Dlésy.
L. és a jászok, n. o. 1897 ; Tbaly é« Kropf válasza, n. o. ;

Snpks Géza, L. kSrtje, Badapest 1910; Tótb Béla. Meade-
mondák.

Léhés, az a fonal, amelybl a hálókat kötik. —
L.-szedö, az a két legény, ki a bálónak a hajóba
való betakarításakor a tulajdonképeni háhjréezt

kezeli.

Léhéshal, az a bal, mely a háló kátáján kívül

a léhésben megnyaklott.
Léhésszed, 1. Léhés.
Lehesten, város Szász-Meiningen német her-

cegség saalfeldi kerületiben, vasút mellett, (1910

2^00 lak. ; környékén Németország legnagyobb
palabányáival, amelyek évenkint 50,0(X) t. pala-

követ szolgáltatnak 2 millió márka értékben.

Lehetetlenség a jogban. L.-re senkit sem lehet

kötelezni (ad impo.ssibilia nemo tenetur, impossi-

biUum nulla obligatio). Ezért, ha a szerzdésben
kikötött szolgáltatás már eredetileg lehetetlen

:

kötelem nem is jön létre. Ha ellenben a szolgálta-

tás csak a szerzdés megkötése után válik lehe-

tetlenné (akár általában, akár csak az adósra
nézve), különböztetni kell aközt, hogy oly körül-

mény miatt vált-e lehetetlenné, amelyért az adós
felels, vagy pedig oly körülmény miatt, amelyért
az adós nem felels. Az adós törvénynél fogva
felels azért, ha a szolgáltatás lehetetlenné vá-

lása az vétkes viselkedésének (cselekvésének
vagy mulasztásának) következménye. Ha a szol-

gáltatás az adós vétkees^bl vált lehetetlenné

:

az adós a hiteleznek köteles megtéríteni mindazt
a kárt, amelyet ez a szolg^tatás elmaradása (a

nem-teljesítés) folytán szenvedett. Ha ellenben az
adós a maga részérl kell gondosságot fejtett ki

s a szolgáltatás mégis lehetetlenné vált, a vélet-

len baleset folytán felszabadul kötelezettsége alól

(vétlen L.). Olyan esetben, amikor az adóst htsede-
lem terheli és a szolgáltatás —- bárha az adte
vétke nélkül — lehetetlenné válik, a késedelmes
adós nem mentheti magát vétienáágével, hanem
épúgy felels, mintha a szcdgáltatás lehetetlenné

váltát az ö vétirassége okozta volna. Ha viszont

non az adós, hanem a hitdez volt késed^mes a
szolgáltatás elfogadásában : az adós a szolgálta-

tás lehetetlenné válásáért akkor sem felels, ha
az gondatlansága okozta is azt, kivéve ha sú-

lyos gondatlansá^ial, vagy^[>peD szándékosan
tette lehetetlenné a szolgáltattot Kölcsönös szer-

zdésnél a szolgáltatás lehetetlenné váltának kö-

vetkezményeirészbl módosainak : a> Ha az egyik
tél szolgáltatása az retke nélkül lehetetlenné

válik : ez a fél felszabadul kötelezettsége alól. de
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ellenértéket sem követelhet, ha pedig szolgálta-

tása csak részben vált lehetetlenné, az ellenérték

is aránylagosan leszállítandó. St, ha ilyenkor a

másik fél bebizonyítja, hogy a maradékszolgál-

tatás rá nézve érdekét vesztette, a szerzdéstl
egészen elállhat, bj Ha a lehetetlenné válást az

egyik fél vétkessége okozta, a másik fél kártérí-

tést is követelhet vagy pedig a szerzdéstl egy-

szeren elállhat ; ugyanez áll, ha a szolgáltatás

ily módon csak részben vált lehetetlenné és a
maradékszolgáltatás a másik félre nézve érdekét

vesztette. V. ö. a polg. tvk. javaslatát 743 — 745.,

906-918 §.

Lehetséges, leJietö, logikailag az, ami nem fog-

lal magában eílenmondást ; a valóságban azonban
csak az L., ami nemcsak a természet törvényeivel

nem ellenkezik, hanem a valóságos tennészeti

jelenségek, föltételek folytán bekövetkezhetik. A
reális és llzikai lehetségnek egymással való fel-

cserélése sok üres ttlozóflai okoskodásra adott okot.

Lehigh (ejtsd: lihej), a Delaware 145 km. hosszú
mellékfolyója Pennsylvania északamerikai állam-

ban ; Whitehaventl hajózható, Bastonnál torkol-

lik, a Mauch Chunknál széntelepen folyik át és

emiatt vasutak, alsó részén pedig a L.-csatorna
(114 km.) kísérik végig.

Lehívás. Általános szokás a nagyban való ke-

reskedelemben, hogy a vev több hónapra vagy
esetleg egész évre való szükségletét egyszerre

biztosítja. Ez a biztosítás kötés által történik. A
kötésnek az a célja, hogy a vev biztosítsa magát
egyrészt az ár, másrészt a minség és mennyiség
tekintetében. A kötésrl a felek ú. n. kötlevelet

váltanak, melyben a vev rendesen azt köti ki

magának, hogy a kötés terén belül tetszés szerint

fog a leszállítandó mennyiségek felett rendel-

kezni. Ez a rendelkezés a L.

I.ieliiii., növénynevek után LeJivnann Johann
Georg Christian nevének rövidítése. Szül. Ha-
selauban (Holstein) 1792 febr. 25., megh. Ham-
burgban mint a botanikus kert igazgatója 1860
febr. 12-én. Irt a Primulaceákról, Asperifoliaceák-

ról, a Nikotianeákról, a Potentillákról és Ausz-
trália növényeirl.
Lehmann, 1 . Else, német színészn, szül. Ber-

linben 1866. Els fölléptével nem sok figyelmet
keltett, csak a berlini Wallner-szinháznál ismer-
ték föl eredeti tehetségét, mely eleven tempera-
mentumában és éles realisztikus jellemzöképessé-

gében nyilvánult. 1909 óta a Reinhardt vezetése
alatt álló Deutsches Theater tagja. Fbb szere-

pei : Hanne (Henschel fuvaros), Lona (Társadalom
támaszai), Elsa (Borkmann) stb.

2. L., Gotifried, lehnsfeldi (pommerániai) ne-

mes származású osztrák kapitány, a Castelli dra-

gonyosokkíil rizte az 1701 tavaszán Bécsújlielybe

zárt II. Rákóczi Perencet, kinek fogságát minden-
képen könnyítette, st nov. 7. meg is szöktette,

miért is I. Lipót 1701 dec. 24. kivégeztette. A ku-
rucok 1706. Kszegen tisztességesen eltemették.
V. ö. Márki, II. Rákóczi Ferenc, 1. 198-209 1.

3. L., Henri, francia fest, szül. Kiéiben 1814
Apr. 14., megh. 1882 márc. 31. Parisban Ingres-

nekvolt tanítványa. 1837-ben Lajos Fülöp király
megbízásából a versaillesi képtár számára meg-
festette Ers Róbert halálát ábrázoló képét. Ki-

váló képei : A halász (Goethe költeménye nyo-
mán, 1837, carcassonnei múzeum) ; A forrás leá-

nyai, Mariuccia (1842) ; Prometheus (1851, Luxem-
bourg-múzeum Parisban) ; Sára megérkezése Tó-
biás szüleihez (1866) és számos képmás. Dekoratív
képeket festett a Luxembourg-palota tróntermé-
ben és a párisi igazságügyi palotában, oltárké})e-

ket a st.-merryi Szentlélek-kápolnában stb.

4. L., Johann Georg, német topográfus, szül.

Johannismühlében 1765 máj. 11., megh. Drezdá-
ban 1811 szept. 6. L. állapította meg a térkép-

rajzolásnak azt a módszerét, mely az árnyékolás
sötétségével tünteti föl a talaj emelkedését vagy
lejtsségét. Fmve: Darstellung einer neuen
Theorie zur Bezeichnung der schiefen Flachen
(Leipzig 1799).

5. L., Johann Georg Christian, német botani-

kus, 1. Lehm.
6. L., Julim, német kémikus, szül. Drezdában

1825 júl. 4., megh. u. o. 1894 jan. 12. L. sok ta-

nulmányt írt a növények termelésérl s az álla-

tok tenyésztésérl ; különösen fontos az az eljá-

rása, mellyel a rozslisztbl teljesen jó kenyeret
készített. Élete végs éveiben fleg a tej vizs-

gálatával foglalkozott.

7. Ij., Kari, német jogtudós, szül. Tuchelban
(Nyugat-Poroszország) 1858 okt. 11. 1886-ban
magántanár lett Berlinben, 1888. rendes tjmár
Rostockban, 1911. Göttingenben. Eleinte fleg
jogtörténettel foglalkozott. Idevágó munkáiból
említjük: Verlobang und Hochzeit nach deu
nordgermanischen Rechten (München 1882) ; Der
Königsfrieden der Nordgermanen (Berlin 1886)

;

Abhandlungon zur germanischen, instesondere

nordischen Rechtsgeschichte (u. o. 1888); Con-
suetudines feudorum L Compilatio antiqua (Göt-

tingen 1892) ; Das longobardische Lehnrecht (u.

0. 1896). Újabban különösen kereskedelmi jog-

gal foglalkozik. Idevágó munkái : Die geschicht-

liche Entwickelung des Aktienrechts bis zum
Code de commerce (Berlin 1895) ; Das Reeht der

Aktiengesollschaften (u. o. 1898—1903, 2 köt.);

Kommentár zum Handelsgesetzbuch und seinen

Nebengesetzen (V. Ring-gel, u. o. 1899—1901, 2
köt.) ; Lehrbuch des Handelsrechts (Leipzig 1905

1907, 2. kiad. 1912). 1899 óta kiadja a Zeitschrift

für das gesamte Handelsrecht c. folyóiratot.

8. L., lAlli, német színpadi énekesn, szül.

Würzburgban 1848 nov. 24. 1868-ban lépett fel

elször Prágában. 1870-ben a berlini Hofoper
tagja lett; 1886. szerzdést szegett és Észak-

Amerikába ment vendégszerepelni. Amerikában
Kalisch Paul (1. o.) tenorista neje lett. Az énekm-
vészet minden genrejában nagy volt. A tragikus

pátosztól a komikumig a kifejezés minden esz-

köze felett rendelkezett. Budapesten is fellépt>tt.

Mvei : Studie zu Fidello (liK)4); Meine Gesanirs-

kimst (1902). V. ü. Waiigemnmi, L. L.'s Goheim-
nis der Stímmbander (1906) ; L. Andro, L. LiHi

(1908). — A húga: Marié, bzíú. 1851 máj. 15.,

szintén jelentékeny énekesn volt. 1881— 1902-ig

a bécsi Hofoper tí>gjai sorába tartozott.

9. L., Markm, a modem zsidó ortodoxia egyik

elsrangú német képviselje, kinek hatása a ma-
gyar zsidóságra is kiterjedt, szül. Verdenben 1831

jan. 2., megh. Mainzban 1890 ápr. 15. Eszméi
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tprjceztésére a Der lanelit címú lapot alapította

és Irt axontívül sok zsidótárfo'ú novellát (Rabbi

Joaelmann vun Rt>sheim. Akiba stb.). Madárul
megjelent : Eszter Chiera, íonL Ben Kolon>inori

(Vácz 1907).

10. L., Max, német történetíró, szüL Berlinben

1846 máj. 19. Sí int srimnázimni ée ^yetemi ta-

nár mködött Berlinben, Mttrburgban ée Lipcsé-

ben. 1893 óta a göttingeni egj'etem tanára. Neve-

aeteeebb mvei : Preossen nnd die Katbolische

Kirche 8eit 1640 (Leipzig 1878-1894, 7 köt);

Schamhorst (no. 1886-87, 2 köt); Preiherr vom
Stein (u. o. 1902-05, 3 köt.).

11. L., Ottó, német flzikus, szflL Konstanzban
1866 jan. 13. 1883-ban Aachenben, 1888. Drezdá-

ban, 1889. Karlsrutiéban fiskolai tanár. Mvei

:

Physikalische Technik (Leipzig 1885) ; Die Kris-

talianalyse (n. o. 1891); Elektrizitát und Licht

(Braonschweig 1895): Flü.ssigeKristalle (Leipzig

1904); MagnetischerWind und Magnet-Kathodon-
strahlen (Karlsruhe 1905); Physikaüsehe Technik
(a FrU'k-féle munka 7. kiad., Braun.schweigl904).

L. Folyékony kristályok.

12. L, Richárd, földtajzi író, szül. Neuzelleben

1845 máj. 17. 1885-ig középiskohii, azután egye-

temi tanár lett Münchenben. Pontosabb munkái

:

Über ehemalige Strandlinien in anstehendem Fels

in Norwegen (Halle 1879); Vorleeongen über

Hilísmittel nnd Methode dee geographischen Un-
terrichts (u. o. 1885—91); Anleitung zum Gebrauch
der Debee'schen Zeichenatlanten (Leipzig 1888).

Lehxnann-Filhés, Rudolf, német csillagász,

szül. Berlinlíén 1854 ápr. 12., megh. u. o. 1914 jún.

4-én. 1883. magántanár. 1890. a csillagászat ren-

des tanára Berlinben. Számos fontos munkát irt

kiU&iösen a meteorok pályáiról ée a spoktroszkó-

pUcns kettösoeillagoknak pályameghaíározásáról
a szlnképi megfigyelések alapján. Bgyéb dolgoza-

tai az elméleti medumikára vonatkoznak.

Lehmbmck. Wilhelnu, német szobrász, szül.

Duisburgban 1881 jan. 4. Az Aristide Maillel ál-

tal keademényezett antikizáló szobrászati stílus

egyiklegtehetségesebbképviselöje.Szobrai : Lány-
akt ; Térdepl nö ; Mi mellszobor stb.

Lehnies (azeltt : lyechnicz), kisk. Szepes vm.
szepesófalni j.-ban, (ino) 564 töt lak., postahiva-

tallal, n. t Ss^peeófaln. Hozzátartozik Korona-
kegyfürd (1. o.) és a Vörösklastrom (L o.).

Lehnin, község Potsdam porosz kerületben,

(1910) 2377 lak., 1180. I. Ottó rgróf által alapí-

tott és 1542. szekularizált ciszterci i^tátság szép
romjaival. Az 1262. beezentelt apátsági temp-
lomot, amely most evang. templom, 1872—77. res-

tanrálták. — Nevezetes a L.-i jóslat (Vaticinium
L^ninense), körülbelül 100 leoninus versbl álló

költemény, mely elször 1693. jutott nyilvános-
ságra és állítólag Hermann baráttól (Xni. sz.)

származik. Megjósolja a Hohenzollem-dinasztia
feivirágsását és bokását ; de az eeeméaiyek csakis
a Nagy Választó halálát megeUaft korankban
igazolták a jóslatot, amely kótBögtelenfil késbbi
kelet hamiaítyány. Valéezínflteg 1684—85. ke-
le&ezett, szerzje Andreas Fromm, a berlini

Péter-templom prépostja, aki a reformáltak üldö-

zései ell Csehországba menekült hol a katolikus
vallásra tért át s mint kanonok halt meg Lei^

meritzben 1685. V. ö. Pröhle, Die Lehninische

Weissagnng (Berlin 1888).

Léhó (lüiu, liv, ttike), fából készült kör-

alakú vagy hosszúkás borászati edény, melynek
fenekén az egyik oldalon egy 2—3 cm. átmérj
s néhány cm. hosszú rézcs van. Ezen az edényen

át töltik meg a hordókat, ha sajtárokkal és nem
szivattiiival fejtik a bort

Lehócz, kisk. Ung vmegye aierednyei j.-ban,

(1910) 435 rutén, német és magyar lak., u. p. és

u. t. Szerednye.

Lehóczky-c«a/ád (királylehotai ég kisrákái).

Régi nemes és bárói csalM, mely Turócz vár-

megyébl vette eredetét s országszerte elterjedt.

Cs^ádfája IV. Béla koráig pontosan visszavezet-

het. E családból származik

:

1. L. András, ügyvéd, majd nagyszombati ke-

rületi táblai bíró, szül. 1741 szept. 15., megh.
1813 ápr. 23. A magyar genealógiának és csa-

ládtannak els rendszeres mvelje. Fmve:
Stemmatographia nobilium familiarum regni

Hungáriáé (1796—98), mely azonban, mint úttör
m, hiányos és nem igen megbízható.

2. L. József iró, r. kat. lelkész, szüL Béké-

sen 1829 okt 1., megh. Orosházán 1899 márc. 11.

Mint váradi kispap 1848. az 1. honvéd-vadász-

ezredbe állott be s szabadságharcunkat végig-

küzdve, Zsibón mint honvédhadnagy tette le a

fegyvert. Újra kispap lett, majd plébános Biká-

cson, Mezkeresztesen, Békésszentandráson és

Orosházán. Kiváló egyházi beszédeibl 48-at (ami-

nek szimbolikus jelentése van) Bartha István

adott ki 1896. írói álneve Fráter Josephus s e

néven jelentek meg adomái és ötletei (Eger 1892).

3. L. Márton, mint katona Buda, ^ztergom
és Szeged visszavételénél, valamint a spanyol örö-

kösödési háborúban igen kitüntetvén magát, tá-

bornokságig emelkedett s 1704. a 3. számú (jelen-

leg Hadik-féle) huszárezred tulajdonosává nevez-

ték ki. 1710-ben I. József báróságra emelte.

4. L. Tivadar, történetíró és archeológus, szül.

Fuzsinén, a fiumei kerületben 1830 okt. 5. Az
1848— 49- iki szabadságharcban honvédttlzér volt

;

1866 óta a munkácsi és bereg-szt.-miklósi uradal-

mak fügyésze Munkácson. Szenvedélyes gyttjt,

az általa gyjtött prehisztorikus tárrak egész

muzeumot alkotnak. Önálló munkái közül em-
lítésre méltók az 1864. Magyar orosz népdalok
cím alatt Erdél>i János által kiadott s ál-

tala gjüjtött s fordított nrtón verskötet ; Tót nép-

dalok cím alatt Szeberényi Lajos és Tors Kál-

mán adalékaival együtt a Kisfaludy-Társaság

1866. adta ki magyarországi tót népdalgyüjte-

ményét; 1877. pedig szintén a Kisfaludy Társa-

ság kiadott általa gyjtött és fordított 720 dara-

bot a Magyar orosz nép szokásos közmondásai-
ból. Fmvei: Bereg vármegye monográfiája
3 vaskos kötetben (Ungvár 1881-82); Adatok
hazánk archeológiájához különös tekintette

Bereg vármegyére. I. köt. (Munkács 1892) ; IftiN-

kacs város új monográfiája (Munkács 1907).

Lehomér, kisk. Vas vmegye muraszomlMti
j.-ban iiuto) 339 vend lak., u. p. ée o. t Battyánd.

Le Honx <ejt«d : lö ), Jean, L BoMefm.
Lehr, 1. Albert, nyelvtodós, szttl. Sárszent-

lrinczen (Tolna vm.) 1844 ápr. 25. Sopronban
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végezte középiskoláit és a teológiát, 1865 óta

szülvárosában tanított, közben (1868—69) né-

met egyetemeket látogatott, majd gimnáziumá-
val Bonyhádra költözött, nagy buzgalommal ta-

nulmányozva a népnyelvet. 1873-ban a buda-

pesti evangélikus fgimnázium tanára lett. L. a

magyar nép- és költi nyelv legalaposabb isme-

rje, dolgozatait, melyek mindig új oldalról, a pél-

dák és bizonyítékok egész tömegével világítják

meg a kérdést, a nyelv finomságainak ismerete,

eredeti felfogás, ers logika, polémiáit páratlan

dialektika és metsz gúny jellemzik. Jelentsek
L. mfordításai is, így Goethe Hermann und
Dorotheájának átültetése (1900), mely a hexa-

meterbe az addigi patetikus hang helyett kere-

setlen magyaros hangot visz bele és Heine vagy
száz legszebb versének fordítása. Készített pró-

zai fordításokat is, írt iskolakönyveket, egy kis

kötet tréfás verset [Disznótok, 1888) s bírálatokat

a Budapesti Szemlébe ; legfontosabb és legbecse-

sebb dolgozatai azonban Arannyal foglalkoznak.

Az iskolák számára írt nyelvi és esztétikai be-

vezetéssel, b jegyzetekkel kommentárt a Toldi
els részéhez (1880), mely a leghasználtabb ma-
gyar iskolakönyv, kiadásainak száma a húsz felé

jár, s hasonlót a Toldi Estéjé-hez (1905) ; 1882.
kiadta élete fmvét, a nagy Toldi-kommentárt

:

Toldi, nyelvi és tárgyi b magyarázatokkal, mely
magyarázatainak mind terjedelmére és alapos-

ságára, mind gazdagságára nézve a legkiválóbb

interpretáció irodalmunkban. Az Akadémia azon-

nal megválasztotta érte L.-t lev. tagjának s m-
vét 1886. a nagy jutalommal tüntette ki. A Magyar
Nyelv c. folyóirat megindulásakor oda csatlako-

zott 8 majd minden füzetbe ad igen mélyreható
Arany-magyarázatokat. 1898. nyugalomba vo-

nult s azóta még nagyobb munkásságot fejt ki s

állandóan dolgozik á nagy Arany-szótáron.

2. L. Vilmos, 1. Tolnai.
3. L. Zsigmond, írói nevén Lörinczi, L. 1.

testvérbátyja, szül. Sárszentlrinczen 1841 szept.

1., megh. Pozsonyban 1871 szept. 3. Tanulmányait
szülhelyén, Sopronban és Hallóban elvégezve,
pozsonyi tanár lett. Eredeti versekkel tnt föl,

majd Mooro Lalla Roukh-jának fordítását a Kis-
faludy-társaság megdicsérvén, tehetségét a m-
fordítás terén érvényesítette Fordított angol (Ten-
nyson, Arden Enoch, Moore 78 dala, Bums 181
dala, Longfellow, Byron héber melódiái), fran-
cia (Hugó : Chátiments, Béranger dalai, Racino

:

Phaedra), olasz költkbl (Petrarca 113 szonettje,

olasz és korzikai népdalok), de legjelentsebbek
a Kisfaludy-Társaság magyar Shakespeare-ki-
adása számára készített fordításai (Perikies, V.
Henrik, Venus ós Adonis, Lucretia, megjelentek
Shakespeare minden munkái 12., 17., 19. köt.).

Tanulmánya az olasz népköltészetrl szintén je-

lents. Eredeti és fordított verses müvei (négy
kötet) kéziratban össze vannak gyjtve.

Lehr, Július, német nemzetgazdasági író, szül.

Schottenben 1845 okt. 18., megh. Münchenben
1894 okt. 10. 1874-ben a karlsruhei megyetemen,
1886. a müncheni egyetemen lett tanár. Önál-
lóan megjelent munkái : Schutzzoll und Freihan-
del (Berlin 1877); Eisenbahntarifwesen u. Eisen-
bahnmonopol (u. o. 1879) : Die deutschen Holz-

zölle und derén Erhöhung (Frankfurt 1883) ; Po-
litische Ökonomie in gedrángter Fassung (4. kiad.,

München 1904). Azonkívül számos nagyobb érte-

kezésa jelent meg gyjteményes munkákban.
Lehrs, 1. Kari, német filológus, szül. Königs-

bergben 1802 jan. 14., megh. u. o. 1878 jún. 9.,

mint egyetemi tanár. Fmvei: De Aristarchi

studiis Homericis (1833, 3. kiad. 1882); Quae-
stiones epicae (1837) ; Die Pindarscholien (1883)

;

Populáre Aufsatze aus dem Altertum (2. kiad.

1875). Horatius-kiadásában (1869) megjelölte a
szerinte nem valódi helyeket.

2. L.,Max, német mvészettörténész, szül. Ber-

linben 1855 jún. 24. 1883-ban a drezdai metszet-

gyjtemény szolgálatába lépett, 1896. annak igaz-

gatója lett, 1904. hasonló minségben Berlinbe

ment, de 1908. visszatért Drezdába. Mvei alap-

vet jelentségek a régi német rézmetszés tör-

ténetére nézve. A legfontosabbak : Der Meister

mit den Bandrollen (Dresden, 1886) ; Wenzel von
Olmütz (u. 0. 1889) ; Die Spielkarten des Meisters

E. S. (Berlin-London 1891) ; Der Meister des Am-
sterdamer Kabinetts (Berlin 1894); Geschichte

und kritischer Katalog des deutschen, niederlan-

dischen und französischen Kupferstiches im fünf-

zehnten Jahrhundert, I. köt. (Wien 1908).

Lehrte, porosz város a lüneburgi közigazgatási

kerületben, (i9io) 8570 lak., villamosmvek, gépek
és vegyészeti cikkek gyártása.

Lehúzás, németes elnevezése a kefelenyomatok
és szemleívek készítésének.

Lehúzó gép, két oldalt kiemelked sínekkel

ellátott vaslap ; a síneken posztóval bevont sú-

lyos vashenger gurítható elre és hátra. A le-

nyomat úgy készül, hogy a szedést hajóstul a
vaslapra teszik, kézi hengerrel befestékezik s pa-

pirost téve reá, a vashengert fölötte átguritják.

Nagy nyomdákban kézi sajtókat is használnak
erre a célra.

Lehúzó papir (lehúzó v. lefejt kép), olcsóbb

mtárgyak díszítésére szolgál. Gyártása a követ-

kez: A papirost keményítöpéppel bevonják és

simítják ; erre aztán valamely sokszorosító eljárás

szerint egy- vagy többszín képet nyomtatnak.
Ha színes felületét kenével (flmisszel) bekenik

s azt ugyancsak a flmisszel bekent fa-, üveg-

vagy fémtárgyra borítják, a festék a flrnisz ki-

száradása után a tárgyhoz tapad. Errl a papirost

lehúzhatjuk, ha fonákját benedvesítjük : ekkor a
keraényítöpép feloldódik s a papiros a tárgyra

ragadt színes rétegrl lehúzható.

Lehtés. A test hmérsékletének csökkentése,

mint gyógyító beavatkozás. Hideg fürdk, be-

pakolások, leöntések segítségével használatos láz-

csillapításra. Borogatás, jegestömlö. htkészü-
lékek stb. segítségével gyuladások lassítására és

fájdalom csökkentésére használatos. Ers lehtés,

pl. etilklorid-focükondezés, a brön teljes érzé-

ketlenséget okoz és a helybeli érzéstelenítésnek

eszköze. Ers fagyasztás (szénsavhó) megöli a

szövetet s beteges részek (szemölcsök stb.) eltávo-

lítására használatos. L. még Htés.
Léht, 1. Kukta.
L.el, n leit (1. 0.) többese.

Leibicz (Liéicza), r. tan. város Szepes vm.-
ben, (1910) 505 házzal és 2782 lak. (közte 213
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magyar, 113ö iiémet,1311 tót), kik földmveléssel

ve állattenyéestéssel foglalkoznak; van posta-

hivatala és telefonállomása; posztó-, váúszon-,

lópokróo- ée bödön-ípara. A várostól /. órá-

nyira 8Súk völgyben fokszik a L.-I kénfUraö, 754
m. magasaágbim, vize hide^ kénes-égvónyes víz

;

leginkább csúzos bántalmak ellen használják.

L.-et a saepeBÍ ssászok alapították a XII. sz. má-
sodik felébl ; 120é. már város volt, még a t^itár-

járás eltt belépett a 24 szepesi város test-

véresttlésébe (frat«mitas). A tatárjárás eltt a
\éao6 a Lapis refugii-n, a Menedékszirten (1. o.)

keresett menedéket 1412-ben elzálogosították

Ijengyelországnak. A lengyel uralom alatt, mint
a 13 város legnagyobbika, bizony(»s vezérsze-

repet \itt. 1772-ben visszacsatolták Magyar-
omá^oz. V. ö. Weber S., Oeschichte der Stadt

Lelbitz (Késmárk 1896) ; Siníby P., Az elzálogosí-

tott XIII szepesi város története (Lcse 1895);

Scherf'el A., A Leibicz kénfürdö kénee vizének
vegyelemzéee (Budapest 1875).

Leibitser János, gazdasági iró, szül. Lcsén
1762., megh. 1817 júl. 15. mint tanár. Mvei kö-

zUl kiemelendök: Vollstandlges Handbuch der

Küchengartnerei (Wien 1797); Der Gartenbau
nacb den neuesten Ansichten und Bedürfnissen

(Pest és Leipzig 1831) ; Encyclopaedie der prakti-

scben Landwirthschaft (12 kötet, Pest és Leipzig

1832-35); Gazdasági könyvtár (Pest 1832—
1836).

Leibl, Wilhelm, német fest, szül. Kölnben
1844 okt. 23.. megh. Würzburgban 1900 dec. 4.

Münchenben PUotynak és Rambergnek volt tanít-

ványa, majd 1869—70-iki párisi tartózkodása

alatt kivált Courbet realizmusa ers hatást gya-
korolt reá. Ez, valamint eleinte a r^ német
mesterek, fleg Holbein befolyása a valóság hú,

részletez, néha száraz ábrázolására vezette,

amely utóbb szélesebb, festibb felfogássá fejl-

dött. Festményei — képmásokon kívül — túl-

nyomó részben a bajor parasztok életét ábrázol-

ják, szigorú tárgyilagossággal, novellisztikus cél-

zat nélkül. Említendk : Falusi politikusok (1876-
1877); A templomban (1878—81); Kisvárosiak
(München, Neue Pinakothek): Az újságolvasó;
Parasztleányok munka közben; A konyhában
(stuttgarti múzeum) ; Dachaui nk a korcsmában,
Dachaui asszony gyermekkel (1. a képmdlékletet),

A vadorzók (Berlin, Nationalgalerie) ; Köt leá-

nyok (drezdai képtár). A budapesti Szépmvészeti
Múzeumban Szinyei-Merse Pál arcképén kívül

még egy genreezerú fölfogású képmása (Férfi kor-

sóval) van. Rézkarcokat Is készített. V. ö. Gronau
(Blelefeld—Leipzig 1901), Maijr (Berlin 1907),

Wahbnwm (Berlin 1914) monográfiáit.

Leibnits (Libnica), az ugyanily nev stájer

kerületi kapitányság székhelye, (isio) 3314 lak.,

gép- és g>'ufagyártá8sal, pamutfonással ; közelé-

ben a L.-i mezn állott a római Flavium Solvonse,

amelynek helyén számos római régiséget találtak.

Leibniz, Gottfried TFi/AeJm, német filozófus és

természettudós, szül. Lipcsében 1646 jun. 21.,

(régi számítás szerint, új számítás szerint júl. 1.),

megh. Hannoverben 1716 nov. 14. Atyja tanár
volt a lipcsei egyetemen. L. Altdorfban jogi dok-
torátust szerzett, azatán Nürnbergbe ment, hol a

rózsakeresztesek rendjébe jutott, st titkára is

lett a rendnek. Nürnbergi tartózkodása alatt fose-
ménynek tekintend Boineburggal, a kurmainzi
miniszterrel kötött barátsága, mely nagy befo-

lyással volt életére : ez vitte a politücai pályára.

Boineburg ajánlására az uralkodó nagyherceg
mindjárt szolgálatába fogadta (1670). 1672-ben
diplomáciai küldetésben Parisba ment és Itt hazá-
jának nagy szolgálatokat tett. Itt sok tudóssal,

többek között Huygensszel is megismerkedett, ki

neki matematikai tanulmányaiban nagy segítje
volt. Az e korban tett fölfedezései köziíl legneve-

zetesebb számológépe, mely a Pascal-félét fölül-

múlja, mert vele nemcsak összeadni és kivonni,

hanem szorozni és osztani is lehet. E fölfedezé-

sének köszönhette L., hogy 1673. a londoni aka-
démia tagjai közé választotta. De az erre követ-

kez évek legnagyobbszer tudományos fölfede-

zése mégis csak a differenciális számítás, melyet
1676. talált föl. Newton 11 évvel elbb geometriai

úton találta föl a fluxió számítását és így New-
toné a feltalálás elsbbsége ; de az is igaz, hogy
L. nagyobb eredménnyel foglalkozott e tárggyal,

úgy hogj' a jelenleg használt módszer a L.-féle.

A két tudós azonban a prioritásért elkeseredett

tusát kezdett, mely egész L. haláláig folyt.

1676-ban hannoveri szolgálatba lépett, mint a
hannoveri könyvtár könyvtárosa és udvari tör-

ténetíró ; 1691-töl kezdve a wolfenbütteli könyv-
tár is az felügyelete alá került. Nemsokára her-

cegi udvari tanácsos, késbb igazságügyi taná-

csos lett. 1687—90-ig nagy utazásokat tett; be-

utazta Németországot, Németalföldet (ahol Spino-

zával találkozott) és Olaszországot. Ez idben tör-

téneti munkákat adott ki, melyek fkép a Welf-
házzal foglalkoznak. L. tervei szerint alapították

az els német tud. akadémiát Berlinben 1700.,

hol t júl. 12. elnöknek nevezték ki. Nagy Péter
orosz ciárral ez idtájban találkozott és vele ké-
sbb szintén szorosabb összeköttetésbe lépett. L,

volt az, ki elszörsürgette egy oro.sz akadémia föl-

állítását. Utolsó éveiben nagy beteg volt és nagy
mellzéseket volt kénytelen elszenvedni. HalMa
eltt a császár bárói rangra emelte. Az utókor
nagy hálával van iránta, szobra áll Hannoverben
és Lipcsében és a világ akadémiáinak szövetsége

hozzá méltó nagy kiadásban akarja összegyjteni
munkáit, melyek részben még mindig kiadatlanok.
Alig van tudós, ki annyira sokoldalú és mégis
önálló lett volna, mint L. Foglalkoz<itt els sor-

ban hivatalbeli tudományával, a jogtudománnyal.
Azonban nag>' szellemének f szükséglete és így
kedvenc tudománya mégis csak a íllozófla volt.

összeegj'eztetni az ellentéteket, a természetet a
kinyilatkoztatással, a tilozótlát a teológiával, volt

f törekvése. KtUönösen kedvelte ós nagy ered-

ménnyel mvelte L. a fizikát és matematikát.

Emellett kiváló politikus, történetíró és teológus

volt. Az egységes filozófia és az egységes todo-

mány általában tudományos tör^cvésánek esz-

ménye. Az egységes tudomány megalkotására
elször is egységes tadósvilág szfUcséges, mit
egy általános tudósnyelv\'el akart elérni. L. filo-

zófiájának alaptétele az, hogy a teológiai és

fizikai-mechanikai világniézet egymást ki nem
zárják. Ó a legkls^b valóság-részecskéket mo-
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nászoknak nevezi, de ezek a monászok lelki

természetek, egyszer, egységes élk, lelkek

(ámes) ; ezzel állást foglal Descartes ellen, ki a

testet a lélektl minségileg különböznek mondja
és Spinoza ellen is, ki csak egy szubstanciát is-

mer ; L. pluralista és spiritualista. A test is lélek-

szer, mert alkotó részei lélekszerüek. A moná-
szok fokozatilag különbözk. Vannak világosan

gondolkozók és homályosan érzk. A legalsó fo-

kon e tekintetben a szervetlen testek állnak ; ezek

és a növények alvó monászok, melyeknek képze-

teikrl nincs tudomásuk. Most következnek az

állatok, majd pedig az emberek monászai ; ezek-

nek képzetei mind tisztábbak, míg végre elérünk

a legtökéletesebb, az öröktl fogva létez smo-
nászhoz és ez az istenség. Ezzel fontos elvet vitt

be L. a lélektanba, a félig v. alig tudatos képze-

tek, gondolatok elvét (petites perceptions), mely
a tudattalan lelki élet megértéséhez nyit utat és

a végtelen kicsiny fogalmát a lélektanban érvé-

nyesíti. A tüneményvilág mozgatói egyedül a me-
chanikai törvények. Ez a L.-féle filozófia els
része. A második felébe egy új fogalmat, apreszta-

biliált, elre megállapított harmónia fogalmát
vezeti be. Az elre megállapított összhangzás alatt

L. a monászok képzeteinek és a tüneményeknek
összhangzását érti. Szerinte a monászok képzetei

korrespondeáhiak egymással, anélkül azonban,

hogy egymással ok és okozati viszonyban álla-

nának. A monászok ugyanis, mint elemi szub-

stanciák, egymástól teljesen függetlenek, tehát

nem hathatnak egymásra. De akkor hogy vál-

hatik a monászokból összefügg, kapcsolatos, egy-

séges, összehangzó világ? Ez összhangzást az

istenség elre állapította meg. Két teljesen egyen-
len járó óra példájával igyekszik az elre meg-
állapított összhangzást megmagyarázni. L. ílzi-

kai nézeteiben közelebb áll az Aristoteles-féle

fizikához, mint a korabeli fizikusok, különösen
pedig a cartesiusi iskola nézeteihez. Az er mér-
tékére vonatkozólag nagy kortársával, Descartes-

tal vitába is keveredett. Descai^tes t. i. az er
mértékéül a tömeg és sebesség szorzatát állí-

totta fel ; L. pedig ennek helyébe mértékül a tömeg
és a sebesség négyzetének szorzatát helyozte. Az
erket két osztályba sorozza : az eleven erk ós

holt erk osztályába. Eleven erk, melyek moz-
gást hoznak létre, holt erk pedig azok, melyek
nem mozgást, hanem csak arra való törekvést,

azaz nyomást eredményeznek. Több fizikai készü-
lék els ideáját is nála látjuk, Így pl. az aneroid
barométer és a kalorikus gép gondolatát. L. na-
gyobbszabású tudományos nmnkát nem írt ; sok-

oldalú munkássága és különböz elfoglaltságai

akadályozták ebben. Épp ezért minden legkisebb
Irata fontos reánk, nézve, mert gondolatai szét-

szórva vannak mindegyikben. Némely gondolatát
csak barátjaihoz írt leveleiben érinti ; ez teszi fon-

tossá levelezéseit Is. Munkái közül a következ
címeket említjük: Ars combinatoria (Leipzig

1668) ; Dlsputatio metaphysica de principio indivl-

dui ; Meditationes de cognitione, veritate et ideis

;

Deprlmaephilosophiaeemendationeet de notione
substantiae ; Systéme nouvoau de lanatureet de la

communication des substances ; De ipsa natura
sive de vl Insita actionibusque creaturarum ; Con-

sidérations sur le principe de vie et sur les natures
plastiques, par l'auteur de l'Harmonie préétablie

;

Theodicée (ez L. legnagyobb filozófiai munkája,
Amsterdam 1710); Monadologie (melyben vi-

lágnézetét összefoglalva adja el) ; Principes de la

nature et de la gráce, fondés en raison. Jegyzeteit

Otium Hannoveranum cím alatt adták ki. Leve-
lezéseit Féder adta ki 1805. Nevezetes még Oeu-
vres de L. (Amsterdam és Leipzig 1765). Müveinek
legjobb kiadásai : Gerhardt kiadta filozófiai mü-
veit (1876—90, 7 kötet), mely Erdmann régebbi

jeles kiadását fölöslegessé tette. Egyik kiadása
sincs befejezve. L.-rl óriási irodalom szól, mely-
bl csak Giihrauer, PHeiderer, Feuerhach, Zim-
mermann, Kuno Fischer ós Cassirer munkáira
utalunk. Magyar fordításban egy kötet értekezése

jelent meg, Bauer-Vida fordításában (1907, Fii.

írók Tára).

Leicester (ejtsd: lésztör), 1. angol connty (Leiíe.^-

tershire), 2133 km* területtel s (i9ii) 481,115 lak.

Fvárosa L. — 2. L., Leicestershire angol countj-

fvárosa, (leii) 227,242 lak., jelentékeny szöv-
fonó-iparral 8 divatárúcikkek készítésével. L.

Anglia egyik legrégibb városa, szabályos és széles

utcákkal ; számos régi, szép templommal, továbbá
egyházi és világi középülettel. Hajdan fontos

ersség volt. Régi várának ma már csak romjai
láthatók. L. a rómaiak Ratae (Ratecorion) állo-

mása és az angol-szászok Leagacestere, a hatal-

mas L.-i grófok és a késbbi lancasteri hercegek
székhelye. V. és VI. Henrik ide hívták össze a
parlamentet. III. Rikárdot az egykori franciskánus
kolostorba temették el. I. Károly 1645. rohammal
vette be, de egy hónappal késbb ismét Fairfax
hatalmába esett.

Leicester (ejtsd: lésztör), 1. Róbert Dudley, L.
grófja, Erzsébet angol királyn kegyeltje, Nort-

huníberland herceg legifjabb fia, sziil. 1532 vagy
1533 jún. 24, megh. Cornburyben 1588 szept. 4.

Atyjának kivégeztetése után 1553—57-ig a To-

worben volt szigorú fogságban. Itt ismerkedett

meg a szintén fogoly Erzsébet királynvel, ki

trónralépése után t kegyeivel elhalmozta és ked-

vesévé tette. L. a királynt törvényesen is nül
akarta venni, azért meghiúsította annak minden
házassági tervét, saját nejét pedig a közhit sze-

rint megmérgeztette. 1563-ban Stuart Máriával
akarta öt összeházasítani a királyn, de e terv

nem sikerült. L. 1578. nül vette Éssex gróf öz-

vegyét, miután — állítólag — annak férjét is

megölette. Ezért egyidöre kegyvesztett lett, de
már 1585. öt nevezte ki Erzsébet a hollandiak

segítségére küldött angol sereg fvezérévé. Do
a hollandiak bizalmát ggös és kegyetlen visel-

kedésével csakhaniai" elvesztette s 1586. kény-

telen volt hazatérni. Ugyanígy járt második kül-

detésében 1587-ben. Mostoha fia, Essexgtdi (1. o.)

lett utfWa Erzsébet kegyeiben.

2. L; Simon, 1. Moutfort l'Amaury.
Leioester-juh,Angolország híres hosszúgyapja.s

hüsjuha, melyet a XVIII. sz. közepe után Baoke
well állított el közönséges hosszúgyapjas juhok-

ból (1. Atigol juhok).

Leicestershire (ejtsd : lésztsnír), I. Leicester.

I^ich (gót. /aifcs tánc, /ai/can ugrani), eredeti-

leg az sgcrmán költészet régi formája, lényegé-
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ben kardal, inelyot mozdulatokkal kÍ84!>rtek. A
német középkorban olyau kültomúny megjelölé-

sére szolgált, mely a rondszerint háromtagolt-
ságú dnllal szemben nem tagolódott vorsszakokra,

8 így nem is lehetett egy ditUamra énekelni. Mint
visofi V. tllozótlaí gondolatx)k kifejezje igen

népaerOvé vált. mig a miunoleicb (szerelmi dal)

már a XIV. sz.-oan kiment a divatbói.V. ö. Lach-
mann, Über die lieiche (1876).

Leichh&rdt, k(>rülbelUl 400 km. hosszú folyó

Qoeensland ausztráliai gyarmatban, a Carpon-
taria-öböUH? ömlik. L. utaz<iról nevezték el.

Leichhardt, Liulwig, német utazó, szül. Tre-
batschban 1818 okt. 23. I&i4—46-ban Queensland-
ben nagy fölfedez utazást tett. Második utazásán

1848. eltnt. Mve : Journal of an Ovorland Ex-
pedition in Australia from Moreton Bay to Port
Essington (London 1847). V. ö. L.'s Briefe an seine

Angehörigen (Hamburg 1881).

Leichlingen, város Ülisseldorf porosz kerület-

l>en, (19101 70t2 lak. Szövö-fonó ipar.

Leichtentritt, Hngo, német zenetudós és kri-

tikus, szül. Pleschenben (Posen) 1874 jan. 1. 1889-

ben Amerikába került. Elvégezte a Harvard-Uni-
versityt, majd pedig 1895—96. a berlini Hoch-
>ehulét. 1901-ben a Klindworth-Scharwenka kon-
zervatórium tanára lett. Dalokat és zongoradara-
liokat komponált, szerzeményeinél azonban fon-

tosabbak elméleti és történeti mvei, amelyek kö-

zül a következket emeljük ki: Chopin (1904);
(ieschic'hte der Motette(1908). Kiadta Hieronymus
Praetorius néhány munkáját és Hammersohmidt
Andreas több müvét, Schenk Johann Scherzi mu-
sicali-ját, szerkesztette a Deutsche Hausmusik aus
4 Jahrhunderton négy kötetét (1ÍK)6).

Leiden (Leytlen), város Dél-Hollandia német-
alföldi tartományban, ii9t3) ö9,500 lak., gyapjú-
kelmeszövéssel, bör- és szappangyártással, világ-

hirü gyapjú- és gyapjúszövetvásárokkal. A szép-

fekv^, szigeteken nyugvó város széles utcáival,

számos középületével, 17 templomával s mem-
lékeivel egyike Hollandia legcsinosabb városai-

nak. Középületei közül kimagasló a XVI. sz.-ban

alapított világhír egyeteme, melyet magyar ta-

nulók is látogattak s tanárai közül Scaliger, Oro-
tius jutottak világhírre. Hajdani híres gazdag-
sága, fénye ma már nagyon megcsappant s a
XVI. sz.-ban több mint 100,000-ro men lakos-

sága felényire olvadt le. A hajdani fényre ós di-

csségre csupán a fenmara<lt memlékek s az
egykori híres vár romjai emlékeztetnek. L. a ró-

maiak idejében Lugdunum Batavorum, a kö-

zépkorban LeUhen nevet viselt A XVI. sz.-ban

virágzó város volt ; azonban midn a spanyolok

1573. és 1574. hos.«5zú ostrom alá vették s az
éhségtl mintegy 6000 ember pusztult el, a vá-

ros jóléte is tetemesen aláhanyatlott. 1635. a pes-

tis ölte meg sok lakóját. 1807 jan. 12. egy puska-
poros hajó légberepülésénél egy része, többi közt

a híres Elzevír-ház is elposztolt. L. szülvárosa
L.-i Lukácsinak, Donnak, L.-i Jánosnak, a híres

anabapti.stának, Heinsiu.snak,Campemek és Dozy-
nak. Rembrandt is a szomasédságában született

Leiden. Lucas van, fest, L Lucas van Leiden.
Leidenirost Gyula, zoolí^fus, szül. Debreczen-

ben 1885. Egyetemi tanulmányait Budapesten

Révai Nán Uaaama. XU. UL

végezte s 1908 óta mint tanár a székesfváros
szolgálatában áll. A Quamero állatvilágának s
halászatának tanulmányozú.sával szerzett érde-
meket. A Magyar Adria Egyesület megalakításá-
ban tevékeny részt vett. 1911-ben ez egyesület
titkárává, 1914. pedig ftitkárrá, A Tenger c
folyóirat szerkesztjévé és a Magyar Tenger-
kutató Bizottság eladójává vála.sztották. 1913-
ban rósztvett a 10. osztrák Adria-expodicióban s
vezette a Magyar Adria Egyesület két tenger-
kutató expedícióját a Najade hadihajón. A Quar-
nero és az Adria állatvilágáról és halászatáról
különböz szakfolyóiratokban számos tud. és nép-
szer értekezése jelent meg.

Leidenirost, Johann GotÜob, német orvos,
szül. Rosperwendában 1715 nov. 24., megh. Dais-
burgban 1794 dec. 2. 1743-ban a duisburgi egye-
tem tanára lett. Fmunkája : De aquaj communis
nonnullis qualitatibus (Duisburg 1756), melyben
elször írta le a L.-féle tüneményt ; másik müve

:

Opuscula physico-chemica et medica (1797—98).
Leidenfrost-féle tünemény, 1. Forrás.
Leiden! János, 1. János, 2. (X. köt. 776. old.).

Leideni palack (lejdai v. lüeist-féle palack),
készülék az elektromosság gyjtésére, melyet
1745. Kleist kammini kanonok és 1746. Gttnaus
Leidenben talált föl. A L. hengeres üvegedény,
melynek fala kívül és belül a magasság mintegy
'/^ részéig ónlemezzel, az ú. n. fegyverzettel van
bevonva. Az üvegfal fels részét sellakkal von
ják be. A fels, nyitott véget szigetel lap (pl.

ebonit) zárja, melynek középs furatán keresztül

1. ibn. Rien telepe.

fémpálca nyúlik a palack belsejébe, ahol a bels
fegyverzettel fémileg érintkezik ; a pálca fels
vége (a palackon kívül) fémgömbbel van ellátva.

Használatkor a palack küls fegyverzetét vezet*
leg a földdel kötik össze (például kézbea tart-

ják), mig a fémrúd gömbjét elektromos tárgy-
gyal, pl. elektromos gép gyjtjével érintik.

Ha itt pl. pozitív elektromosság van, ez a palack
fegyvOTzetén halmozódik fel s megosztólag hat a
kfilsö fegyverzetre, úgy hogy annak az üveg felé

néz, bels oldalán negatív elektromosság gyfi-

lemlik meg, míg az eltaszított pozitív elektromos-
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Ság a földbe áramlik. A L. mködése tehát meg-

egyezik a Franklin-téle táblával (1. o.) ; ez is s-
rít. De míg a Franklin-táblával csak csekély ha-

tásokat lehet elérni, a L.-kal rendkívül hatásos

szikrákat lehet kapni. Evég-
bl több palackot battériává

egyesítenek, úgy hogyközös
fémes alzatra helyezik, mely
a küls fegyverzeteket fémi-

leg összeköti, míg a bels
fegyverzeteket szintén fém-

rudak kötik össze. Ilyen a

Biess-félQ battéria (1. áb-

ra). Egy másik kapcsolási

mód a láncolatos, amidn
az egyik palack kiíls fegy-

verzete a másiknak bels
fegyverzetével kapcsolatos.

o í*,,. u-i=«*A Ekkor keletkezik az ú. n.
8. ábra. Kisuto. , 7 ^ i v ü • 1

ifcaí^yfcáíi-batteria, mely a po-

tenciál-különbség fokozását és ezzel a szikra-

hossz növelését eszközli. A szikra úgy keletkezik,

hogy a küls és bels fegyverzetet vezet segélyé-

vel egymáshoz közel hozzák. Erre valók a kisü-

tök. A legegyszerbb kisüt (S. ábra) vastag réz-

S. ábra. Uenley-íéle kisUtö.

huzalból áll, mely ers guttapercha hüvellyel van
elszigetelve s végein egy-egy fémgömbbel van el-

látva. Ha az egyik gömböt a küls fegyverzettel

érintik, míg a másikat a fémpálca gömbjéhez kö-

zelítik, a két gömb között szikra ngrik át. Ké-
nyelmes a Herüey-
féle kisüt (3. áb-

ra), mely deszka-

lapon álló középs
asztalkából és az

a a üveglábakon
nyugvó vastagfém -

pálcákból (b b) áll

;

ez utóbbiak az asz-

talka felé kis fém-
gömbökben végzd-
nek, míg a küls
horgok drót felvé-

telére szolgálnak a
L.-kal való össze-

kapcsolás végett. A
*. ábra. Lane-féle palaek.

Lane-téle palack (4. ábra) mint méröpalack
használatos. A küls fegyverzettel összokapc^sol-

ható vízszintes fémrúd gömbje a bels fegyver-

zet gömbjéhez közolíthet vagy tle eltávolít-

ható 8 a két gömb távolsága lemérhet. Bizonyos
feszültség esetében szikra keletkezik.

Leidesdorf, Max, osztrák elmeorvos, szül.

Bécsben 1818., megh. u. 0. 1889 okt. 9. A bécsi

egyetemen volt tanár (1862—88), majd az ottani

kórház pszichiátriai osztályának igazgatója (1875-

tl 1888-ig). Döblingben az kezelése alatt volt

gróf Széchenyi István. Fömunkája : Lehrbuch der

psychischen Ki'ankheiten (2. kiad. 1865).

Leigh (ejted: lé), város Lancastershíre angol
countyban, (1911) 44,109 lak., selyem- és pamut-
szövés, üveggyártás, nagy szénbányák.

Leigheb, Glaiidio, olasz színész, szül. 1848.,

megh. Genovában 1905 nov. 17. Már gyermek-
korában színpadra lépett s a régebbi olasz iskola

komikus színészei között volt körülbelül az

utolsó ttbrillanteo, akik a klasszikus iskola ha-

gyományos formái szerint alakították szerepei-

ket. A kiváló olasz színészek szokása szerint tár-

sulatot szervezett, mellyel bejárta hazája s a
külföld nagyobb városait.

Leigh on Sea (ejtsd : lí on szí), város Essex angol

countyban, (1911) 7716 lak., élénk hajóforgalom-

mal és kereskedéssel.

Leighton (ejtsd : lítn), Frederkk, lord, angol

fest, szül. Scarboroughban 1830 dec. 3., megh.
Londonban 1896 jan. 25. Rómában, Berlinben,

Firenzében, majd Frankfurtban Steinle vezetés*

alatt tanult, utóbb Parisban Ary Scheffer és Ingres

hatása alatt áUott. Hazatérto után, 1869. a lon-

doni múv. akadémia tagja, 1878. annak elnöke

lett ; 1886. a baroneti, 1896. a lordi móltóságot

nyerte el. L. kora legünnepeltebb mvészeinek
egyike, ki mint az akadémia elnöke is nagy be-

folyást gyakorolt AngUa mvészeti életére. Aka-
démiai irányú, nagytanultságú, igen termékeny
mvész volt, az angol ízlésnek kedvez tulajdon-

ságokkal, de különösebb temperamentum nélklM.

Nagy történeti-allegóriái képeket festett a lon-

doni South-Kensington múzeumban és tzsde-
palotában. Egyéb mvei közül nevezetesek: A
fogoly Andromache (Liverpool, városi képtár);

Psyche fürdben (London, Tate-Gallery) ; Romé*
és Júlia (London, National-Gallery) ; Labdázó gö-

rög leányok ; A zenelecke ; Római füi'dben, stb.

Mint szobrásznak is voltak sikerei. V. ö. Láng,
Sir P. L., his life and work (London 1885) ; Rhys
Sir F. L. (3. kiad. u. 0. 1900).

Leighton-Bozzard (^udriíta-böia'rd), város Bed-
fordshire angol countyban, (1911) 6784 lak., szalma-
fonással, nagy gabonakereskedéssel.

Leimbacii, Rarl Ludwig, evang. teológus és
pedagógus, szül. Treysában (Kurhessen) 1844
máj. 18., megli. Hannoverben 1905 dec. 30. Elbb
a goslari reálgimnázium igazgatója, majd 1900
óta hannoveri iskolatanácsos. Fbb munkái : Über
Commodiani Carmen Apologeticum (Gotha 1871);
Beitrage zu Abondmahlslohre Tertullians (u. 0.

1874); Das Papiasfragment (u. 0. 1875); Aus-
gewahlte deutsche Dichtungen erlautert (Kassol

4 köt., 3. kiad. 1883) ; Die deutschon Dichter der
Nonzeit und Gegonwart (u. 0. 1884—1903) ; Hilfs-

buoh für den evang. Religionsnnterricht in hö-

horn Schulen (Hannover 1881—83). 1901-töl ki-

adta a Haus und Schulo 0. heti folyóiratot.

Leimdörier Joachim, vegyész, szül. Nagybics-
csén 1880 júl. 31. Tanulmányait a drezdai mfl-

egyetemen végezte. Hosszabb tanulmányútja után
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Zsolnán gyárat alapított. 1906-ban kinevezték a

technológiai Iparmuzeumhoz tanárnak, majd az

ipari ki^rleti és anyagvizsgáló-intézet osztály-

vezetje lett. Irodalmi mködése számos szak-

irodalmi kisebb munkán kívül : Die Wirkung der

Waschmittel (Augsburg) ; Beítrage zur Techno-

logie der Soife (Uresden) ; übbelohde : Techno-

logie der Oole und Fetto III. köt. ; Hefter: Tech-

nologie der Oole und Fette IV. köt. (Berlin) ; Das
Problem der Lösungen (Drosden).

Leinberg, Kari Gábriel, finn történetíró és

pedagógus, szül. Áboban 1830 febr. 8., megh.
Stwkholmban 1907 okt. 31. 1868—1895-ig a
jj-vaskylái tanítóképz intézet élén állott, mely
mintaszorü8égével európaihímévre tett szert Szá-

mos munkát írt a finn egyház- és iskolatörténet

koréból. Nevezetesebbek: Handlinger rörande

flnska skolvásendets história (Helsingfors 1884—
1901, 4 köt) ; Bidrag till kannedomen om wárt
land (1885—94, 6 köt.) ; Handlinger rörande ílnska

KjTkan och presterskai)et (1892—1902, 6 köt).

Lelne, az Aller baloldali, 192 km. hosszú mel-

lékfolyója Poroszországban; WorbLsnál ered,

Eickelohnál torkollik, Hannovertói hajózható.

Leiningen, mediatizált német fejedelmi és

gróíl család, mely nevét a Wormsgauban fekv
L. grófságtól vette. Els ismert se az az Emiko
gróf volt, ki, mint a rabló keresztesek vezére,

1096. tavaszán Magyarországon esett el. Családja

1220. halt ki 8 a L.-birtokokat a ni ágon rokon

saarbrückeni grófok örökölték. Az új L.-Harden-
burg család 1317. és 1318. két ágra oszlott. Az
idsebbik 14€7. halt ki s javai a westerburgi
grófokra szállottak. A család ezóta a L.- Wester-
burg nevet viselte s a XVII. sz. végén két ágra

:

Alt- és Neu-L. családra szakadt. 1814—15-ben

mindkét csiád lemondott felségjogairól Nassau
és Poroszország javára. Az id. ág jelenlegi feje

Frigyes gróf (szül. 1852), az ifjabbiké Károly
gróf (szül. 1863).

A L.-Hardenburg-csaléA idvel sok mellék-

ágra szakadt, melyekbl jelenleg a hercegi és a

grófi (L.-Billigheim) ágak virágzanak. A hercegi

ág feje Emich herceg (szül. 1866), kinek déd-

anyja,MáriaLujza Viktória szász-koburg-gothai

hercegn (sSUI. 1786., megh. 1861) másodszor

Eduárd kenti herceghez ment nül s igy anyja
lett Viktória angol királynnek. A gróll ág feje

Emich gróf (szül. 1839), a családnak utolsó féríl-

sarja. V. ö. Brinckmeier, Genealog. Geschlchte

des Hausee L. (Braunscbweig 1890—91, 2 köt).

Nevezetesebb tagjai a családnak

:

1. L.-Westerburg Károly gróf, honvéd-tábor-

nok, az aradi vértanuk egyike, szül. Ilbenstadtban

(Heesen) 1819 ápr. 11., kötéllel kivégezték Aradon
1849 okt. 6. Katonai pályájának kezdetén az
osztrák hadseregben szolgált. 1844-benmegnsült,
magyar nt (Si^ny Elizt) vett feleeégiU s az ide-

gen származású gróf ekkor lett magyar honossá.

A szabadságharc alatt a magyar hadseregbe állott,

míg testvérei osztrák katonai szolgálatban marad-
tak. L.Károlyta magyar honvédelmi mimsztérium
a 19. gyalogezred rnagyává nevezte ki és seregé-

vel a szerb vidékre rendelte. 1849 márc. ezredessé

és dandárparancsnokká, júniusban hadtestpa-

rancsnokká és tábornokká neveztetett ki. Sészt-

vett az 1849 júl. 11-iki komáromi s a júl. 17-iki

váczi (3-ik) csatában, hol Pöltonberggel egyesülve
az oroszokat egész estig föltartóztatta s a vissza-

vonulást is fedezte, özvegye néhány esztend-
vel L. kivégzése után gróf Bethlen Józsefliez

ment nül s Budapesten 1898 nov. 2. halt meg 72
éves korában. L. bronzszobra, mely Radnai Béla
szobrásztanár müve, Törökbecsén áll. L. németül
írt leveleit és naplóját Marczali Henrik magyarra
fordította és kiadta (Budapest 1900). r

2. L.-Westerburg, Christían Franz Vincenz,
gróf, L. 1. nagybátyja, osztrák tábornok, szül.

Grácban 1812., megh. Krakóban 1856 okt. 1. Az
osztrák hadseregbe lépvén, 1848. gyalogsági ezre-

des lett. Puchner alatt résztvett az erdélyi csata-

téren a magyar szabadságharc leverésében s egy-
másután lett vezérrnagy és dandárparancsnok.
Temesvár alatt kitüntette magát, mire táborszer-

naggyá nevezték ki. 1855-ben krakói hadtest-

parancsnokká nevezték ki.

Leino, Eino, finn költ, szül. Paltamoban 1878
júl. 6. Társadaimi cikkeket, drámákat, elbeszélé-

seket ós verseket írt. Idegennyelvü cikkeket ós
verseket finn nyelvre fordított. Testvérével, L,
Kaszimirrel a Nykyaika (Jelenkor) c. folyóiratot

alapította.

Leinster (ejtsd: linsztör), Írország egyik tartomá-
nya a sziget DK.-i részében, az Ir-tenger, Szent-
György-csatorna, Atlanti-óceán, Munster, Con-
naught és Ulster közt, 19,735 km» területtel s (1911)

1.160,328 lak. A következ 12 countjTa oszlik:

Dublin, Meath, Westmeath, Louth, Longford,
King, Queen, Kildare, Carlow, Wicklow, Wex-
ford és Kilkenny. Fvárosa DubUn.

Leinster (ejtsd: iíouMd, ir hercegi cím, melyet
a Boyne folyónál 1690. elesett Schomberg tábor-

nagy fla, Meinhard kapott III. Vilmos angol ki-

rálytól. 1766 óta a Fiizgerald család viseli a L.

hercegi címet, k jelenlegi herceg: Fitzgerald Mau-
rice (szül. 1887).

I^éiogomme, leiokom a. m. dextrin.
lieiothrix v. Liothrix (in»t), l. Napmadár.
Leiotricbes a. m. lissotriches (1. o.)

Leipa, város, l. Böhmisch-Leipa.
Leipnik (cseh. Z,ip/!/Ar>, város Máhrisch-Welss-

kirchen morva kerületi kapitányságban, (1910) 6013
lak., posztó- és flanellszövéssel, nagy cukorgyár-
ral. Közelében vannak Helfenstein kastély romjai.

Leipzig, Lipcsének (l. 0.) német neve.

Leirás. 1. L. (descriptio), valamely tárgy vagy
tünemény küls megjelenésének szóbeli eladá^
ismertet jeleinek fölsorolása. Leírhatók térbeli

tárgyak vagy idbeli tünemények ; egyedi, faji és
még általánosabb egj^ségek ; fökelléke a húség,
hogy rá lehessen belle a tárgyra ismerni. Célja

szerint lehet tudományos, gyakorlati és költi L.

A tudományos L. elméleti szükségletnek szol-

gál s azért mindenekfölött rendszeres és pontos

;

rendszerint elkészít feladata van, hogy a tár-

gyat a további elemzés céljaira m^ismeiteese.
Minden tudománynak van leíró ré^. Merben
ellentéte ennek a költi L., melynek; aiemléletee-

ség a célja s az értelem helyett a közéletre kí-

ván hatni. Térbeli tárgyat, melynek részei egymás
mellett vannak, bajos az egymás után kvetkez
szavakkal úgy eladni, hogy a hallgató elméjében
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egységes kép alakuljon az egymásután kapott

részletvonásokból, másrészt a szó mindig csak el-

vont jel, mely halványan és tágan jelzi a képze-

teket. A leíró költészet, mely a XVIII. sz.-ban

az angol költészetben s annak hatása alatt Európa-

szerte nagy divatba jött, a festészettel akart ver-

senyezni 8 abba a tévedésbe esett, hogy a tárgyak

mentl aprólékosabb részletekig men festésével

kívánt illúziót teremteni. Ezt a mvészeti tévedést

Lessing mutatta ki Laokoon-jéiban. A L. a költé-

szetben nem mfaj, csak eladásnem, melyre csak

esetenként egy-egy nagyobb mben van szükség.

Leírni pedig térbeli tárgyat fleg kétfélekép szo-

kott a költ : vagy elbeszéléssé alakítja (pl. Ho-

meros kedvelt módja), vagy lírába olvasztja(miben

nálunk Petfi remekelt).

2. L. a könyvvitel, ill. a vagyonbecslés köré-

ben az az összeg, amelyet valamely vagyonrész
könyvszerü vagy vételértékébl vonnak le abból

a célból, hogy a valódi értékét megkapják. L.-nak

van helye pl. gépberendezésnél, irodaberendezés-

nél, kétes követeléseknél, alapítási költségeknél

stb. A gépberendezés értékének L.-a tulajdonképen

az ú. n. amortizáció, mely a gépek kopása fejében

Írandó le értékükbl ; nagysága attól függ, hogy
hány évre tehet a gép üzemképessége. A kétes

követelések L.-a a keresked követeléseinek össze-

gét hozza valóságos értékére ; a L. mérve a köve-

telések behajthatóságától függ s épen ezért ez

szakmánkint, üzletenkint, st egy üzleten belül

évenkint is különböz.A K. T. 199. §. szerint a rósz-

vénytársaságolmak és szövetkezeteknek joguk-

ban van alapító költségeiket öt évre felosztani,

ami a mérlegekben olyformán mutatkozik, hogy
az aktívák között szerepl teljes alapítóköltsé-

gekböl 5 éven át évenkint 200/0 L.-t eszközölnek.

3. L., a lóverse^iysportban a tulajdonos vagy
a nevezésre jogosult részérl teljesítend el-

mulaszthatatlan aktusok egyike. A versenysza-
bályok értelmében ugyanis azt a lovat, amelyik
még nevet nem kapott, vagy ha már van is

neve, de a versenyre elször nevezik, világo-

san körül kell írni ós pedig, hacsak lehetséges,

színének és nemének (mén, kanca, herélt) kitün-

tetésével, apjának vagy anyjának bevezetett
vagy a móneskönyvben elforduló nevével, il-

letve apjának és anyjának leírásával. Az els be-

nevezéshez csatolt azon iratnak, amelyben mind-
ezek foglaltatnak, L. a neve, ennek hiányában a
nevezés nem(!sak érvénytelen, hanem magas ösz-

szegü bírságot von maga után.

Leírási aJap. Oly vagyonrészeknél, melyeknek
értéke avulásnak van kitéve (gépek, berendezés,

épület stb.), a gondos keresked intézkedik az-

iránt, hogy mire az illet vagyonrész haszna-
vehetetlenné válik, kell tartaléka legyen az új

beszerzésére. Ezta leírások (1. 0.) formájában gyj-
tött tkét nevezik L.-nak v. leírási tartaléknak. Ez
\ohetnyilt tartalék, ha a rendes amortizáció önálló
levonása után az évi nyereségbl még külön do-

tálják és titkos, ha az amortizációt oly nagyra
szabják, hogy az az avulás mértékét túlhaladja

;

a többlet a tartalék v. alap. A tartalék elérésére
a megfelel vagyonrészekbl kell leírásokat kell

eszközölni, amely leírásokat a tartalékokkal szem-
ben az ú. n. leírási számlán tartják nyilván.

Leir&si kötvény, 1. Biztosítás.

Leírási számla, 1. Leírási alap.

Leírási tartalék, l. Leírási alap.

Leírások a könyvvitelben, 1. Leírás.
Leirat, felsbb helyrl az országgyléshez v.

minisztériumhoz, valamint a minisztériumtól al-

sóbb hatóságokhoz, vagy más testülethez intézett

hivatalos irat.

Leiria, fvárosa L. portugál kerületnek, pü.s-

pöki székhely, a Liz völgyében, 5000 lak., köze-

lében vasbányák, nafta-, petróleum- és ásvány-
vízforrások. Ny.-ra L.-tól van Portugália egyik
legnagyobb (11,643 ha.) erdeje.

Leisewitz, Johann Anton, német költ, szül.

Hannoverben 1752 máj. 9., megh. Braunschweig-
ban 1806 szept. 10-én. 1773—74-ig Göttingenben
a Hainbund tagja volt. Fmve, mely nagy tehet-

ségrl tanúskodik, az ellenséges fivérek divatos

problémáját tárgyaló szomorujátéka : Július von
Tarent (1776, újra kiadta R. M. Wemer 1889), me-
lyet Lessing (mert névtelenül jelent meg) Goethe
mvének tartott, a fiatal Schiller pedig könyv nél-

kül tudott. A darab a genie-korszak (Sturm und
Drang) egyik legbecsesebb és leghatásosabb ter-

méke, összes munkáit kiadta Schweizer (1838 és

1870) ; életét kitnen megírta Kutschera (1876).

Leishmania y.Leishmania Dotiovani, Leish-
man-Donovan-féle testek, a kala-azár betegségben
meghaltak hulláiban található, ki is tenyésztett

parazita, amely minden valószínség szerint a
trypanosomak egyik csoportjához (flagellata) tar-

tozik, 1. még Kala-azár.
Leishmaniózis a. m. Kala-azár (1. 0.).

lieisl., latin állatnevek után Leisler Johann
Philipp (megh. 1813.) német természettudós, ha-

naui orvostanácsos nevének rövidítése.

Leisnig, város Lipcse szász kerületi kapitány-
ságban, (1910) 8001 lak.; poszttószövés, vasönt,
gép- és kocsigyártás ; jelentékeny mJtertészet.

Leist, Burkard Wühelm, német jogtudós, szül.

Westenben (Hannover) 1819 jül. 12., megh. Jená-
ban 1906dec.31. 1842. Göttingenben magántanárrá
habilitálták, 1846. rendes tanár lett Baselben,

18-Í7. Rostockban, 1853. Jenában. Fbb mvei

:

Die bonorimi possessio, ihre geschichtlicho Ent-

wickelung, heutige Geltimg (Göttingen 1844

—

iS,

2 köt.); Mancipation und Eigentumstrudition (Jena

1865); Graekoitalische Rechtsgeschichte (u. o.

1884); Altarisches jus gentimn(u. o. 1889); Alt-

arischos jus civile (u. 0. 1892—96, 2 rósz) ; Gliick
Erláuterung der Pandekt«n c. gyjteményében
a 37. és a 38. kötetet írta meg (Erlangen 1870—
1879, 5 rész).

Leisten, Jakobus, német fest, szül. Düssel-

dorfban 1845 márc. 25. Szülvárosa akadémiáján
tanult s kezdetben szobrásznak készült. Többnyire
szellemes genreképeket fest. Nevezetesebb müvei

:

Szerelmes levél ; Wertherós Lotti ; Házassilgi szer-

zdés ; Ketts ; I. és II. osztályú váróterem stb.

Leistikow, Walter, német íest, szül. Brom-
bergben 1865 okt. 25., megh. Berlinben 1908 júl.

24. Berlinben tanult Eschke és Gude vezetése
alatt. A modern német tájfestés egyik legegyénibb
müvelje. Különösen szépek melankolikus han-
gulatú, mély színekkel festett, stilizált erd- és

tóképei. Nevezetesebb mvei: Grunewald-tó

;
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8chlachten-tó ; Pech-tó; Hubertus-tó; Wisby;
Kíkötó ; Orunewaldi nyárilak ; Norvég hegység

stb. A feetészoten kívül iparmvészeti tervezéssel

és írással is foglalkozott. Számos mvészeti cikke

jelent meg, továbbá egy rejrénye Auf der Schwelle

címmel (Berlin 1896). Egj'ike a berlini Sezession

niúvészegyesUlet alapitóinak.

Leite, í!zi?ot, l. Ijeyte.

Leiter-féle hütö, egyes testrészek lehötéeére

való, kan yariíu fémcsövekbl állókészülék, melyen
megszabott hmérséklet víz áramlik át.

Leiter Jakab, igy fordította egy hírlapíró

németrl a «Jakobe Leiter»-t (Jákob létrája). A
L. éppúgy, mint egy másik helytelen fordítás, a

Claquehvtes Frigyes (1. c), szálló ige lett az

elhamarkodott fordítói munka kigúnyolására.

Leitgeb, Hubert, osztrák botanikus, szül. 1835
nkt. 2<3. Portendorfban, Klagenfurt mellett, megh.
1888 ápr. 5. Grácban. Egyetemi tanár lett, 1873.

átvette a botanikus kert igazgatását Ekhletil.
ö alapította meg a gráci botanikai intézetet, 1876.

levelez, 1887. rendes tagja lett a bécsi tud.

akadémiának, 1883—&4-ig a német botanikai

társulat alelnöke, 1884~85-ig a gráci egyetem
rektora volt. Mködése fképen szövet- és fejl-

déstani irányú volt, azonkívül a mohák ismereté-

ben alkotott jelents müveket. Fbb munkái : Die
Lüftwurzeln der Orchideen (Wien, Akad. 1864)

;

Untersuchungen über die Lebermoose, 1—6. füzet

(Jena-Graz 1874—1881); számos értekezése német
folyóiratokban, melyeknek jegyzéke Heinricher
írta életrajzában: H. L., sein Lében imd Streben
(Mitteil. d. Naturw. Ver. Steierm. Graz 1888) van.

Leith (^t»d: Uü», régebben Inverleith, város

Edinburgh (ettól 3km. -nyire) skótcount>ban, (i9ii)

80,489 lak., jelentékeny iparral és kereskedéssel.

Mesterségesen épült kikötjét a hajók súrún lá-

togatják. L. egyúttal Edinburgh kikötóvárosas az

angol kikötkön kívül az európai és amerikai
kikötvárosokkal is élénk összeköttetésben áll.

Leitha, a Lajta folyó (1. o.) német neve.

Leithner^ nía/ báró, szül. 1814 jún. 27. Bécs-

ben, megh. 1911. Budapesten. Selmeczen végezte
a bányászati akadémiát s 1840. az ottani ólom-
kohó fnöke lett. 1887-ben történt nyugdíjazásáig
sokat fáradozott a magyar bányászat fejlesztése

körül. A bányászati szakirodalom terén érdemes
munkálkodást fejtett Id. Nevezetesebb mvei:
Elmfcedések a hazai bányászat újjászervezésé-

rl (1872) ; A felsc/magyarországi réd>ányászat
Illene és jövje (1887).

Leltimor, Amboina (1. o.) egyik félszigete.

Leitmerits (Lüomerice), város, L. cseh kerü-
leti kapitányság és püspölcség széúielye, az Élbe
jobbpartján, vele szemben Theresienstadt ; vasút
mellett, (i9ii) lö,421 német lak., mezgazdasági
ipar, maláta-, sör-, tégla-, brgyártás, frész- és
gzmalmok, komlótermelés, kereskedelem és fo-

lyami hajózás. Közelében van Geltschbad (1. o.)

fürdhely.
Leitner GoülubVilmos, magyar eredet orien-

filista. szül. Budapesten 1840 okt. 14., megh.
Bonnban 1899 márc. 22. Tanulmányait elbb
keleti iskolákban, majd késbb a londoni King's
Collegeben végezte.hol 1859. az arab nyelv tanára
lett. 1864-ben Laboréba (Kelet-India) a Punjab

University Collegéhez hívták meg, a hol a
pendzsáb iskola- és mveldési ügy reformálása
körül buzgó tevékenységet fejtett ki. Nagy jelen-

töaégüek 1866— 70-ig tett utazásai, melyekben
Kasmírt, Kls-Tibetet, Ladakot, Dardisztánt járta

be s a szanszkrittal rokon dardu nyelveket föl-

fedezte. Kutatásai eredményét The races and
languages of Dardi8tan(2 köt. Lahore 1867—71,
2. kiad. 1877) c. mvében tette közzé. Egy, e kuta-

tásai során fölfedezett néptörzsben a területón

talált görög-buddhista faragott munkák alapján

a Nagy Sándor idejébl ott maradt makedón nép-

ség maradványait vélte felismerni. Európába
visszatérve, Wokingban (Ixjndon mellett) egy
keleti intézetet alapított. L.-t a Magy. Tud. Aka-
démia is kültagjának választotta. Nevezetesebb
müvei: The Sinln-i-Islam; The races of Turkey;
History of Dardistan, songs, legends ete ; Qraeco-
budhistic discoveries ; History of indigenous edu-

cation in the Panjab since annexation.

Leitomischl (cseh. Litomysl), az ugyanily
nev cseh kerületi kapitányság székhelye, (i9io)

7795 lak., vászonszövéssel, cukor-, sörgyártással,

zongorakészítéssel, a Thum-Taxis hercegi család

kastélyával, piarista kollégiunmial (1640-bl),

Leitrim (ejtsd: utrim), county Connaught ir tar-

tományban, Fermanagh, Cavan, Sligo, Roscom-
mon, Longford, Done^ és a Donegal-öböl közt,

1588 km* területtel és (igii) 63,557 lak. Népes-
ségét, mely 1841. még 155,309-et tett ki, a kiván-

dorlás ersen megapasztotta. A county székhelye

:

Carrickon Shannon.
Leiturgia (gör.) a. m. liturgia (1. o.).

Leixner (L.Grünberg), Ottó ívn, német író,

szül. Saarban (Morvaország) 1847 ápr. 24., megh.
Gross-Líichterfeldében 1907 ápr. 12-én. Berlinben
két évig a Gegenwart segédszerkesztöje s 1883
óta Janke Deutsche Romanzeitimgjának szer-

kesztje volt. Produktív költö (Gedichte, 1868;
Dámmerungen 1886), novellista és regényíró
(Novellen, 1878 ; Die beiden Marién 1882 ; Das
Apostelchen, 1885; Alsó sprach Zarathustras

Sohn, regény, 1897 : Ausg. poetísche Wcrke, 3 köt.,

1902). Egyéb mvei kö^ megemlítendök : Ilius-

trierte Literaturgeschichte (1879—1882, 4 köt.)

;

Unser Jahrhundert (1880-1882) ; Laienpredigten

(1894); Überflüssige Herzensorgiessungen eines

ünglaubigen (1901). V. ö. K. Storck, 0. von L.

(Berlin 1897).

LeixSes, Oportónak 1892. befejezett új küls
kikötje.

IjeJ^ növénynevek után Lejeune Alexandre
Louis Simon belga botanikus és orvos nevének
rövidítése. Szül. Verviersben 1779 dec. 23., me^L
u. o. 1858 dec. 28. (Flore des environs de Spa,

Liége 1811—1813, 1824; Courtois Richárddal:

Compendium florae Belglcae, u. o. 1828—36).
Lejárat a. m. eeedékeísség ; a kötelemnek L.-i

napja az a nap, amelyen a kötelem esedékessé vá-

lik, azaz amelyen teljesítése követolbetö. Ha a
a követelést L. eltt érvényesítik, az adée az

idelöttiség kifogásával élhet. A L.-ot meg lehet

állapítani naptárilag megjelölt bizonyos nappal,

vagy úgy, hogy a L. a követelés keletkezésétl

(a dato) bizonyos id múlva áll be. Ha a L. ha-

tározott napra szól, intés, vagyis az, hogy a hite-
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lezö az adóst a fizetésre felszólítsa, nem szüksé-

ges, (a római jogi elv : «dies interpellat pro ho-

mine»), ha ellenben a L. ideje határozatlan, a

tartozás a megintés napjával jár le, válik ese-

dékessé.

Lejárati könyv, többnyire hónapok v. napok
szerint rendezett nyilvántartási könyv, melyben
a keresked esedékes tartozásait ós követeléseit

jegyzi fel.

Lejay (^d: lözsé), Paul, francia klassz, filoló-

gus, szül. Dijonban 1861. 1893 óta a klassz, filo-

lógia tanára Parisban az Institut catholique-on.

Latin filológiával és egyháztörténelemmel foglal-

kozik. Kiadásokat rendezett Ovidiusból (1894),

Lucanusból (1894), Horatius szatíráit ós episztoláit

nagy kommentárral látta el. Eredeti müvei kö-

zül nevezetesebbek : Le Róle thóologique de Cé-
saire d'Arles (1906)}; Le Grammairien Virgilé et

ses rythmes latins (1895) ; Alphabets numériques
latins (1898). Hemmerrel együtt adta ki : Textes
et documents pour l'études historique du christia-

nisme (1904) ; munkatársa a Revue critique-nek

és a Revue d'histoire et de littérature religieuses-

nek.

Lejbowicz, zsidó kalandor, 1. Frank, 7.

Lejdai palack, 1. Leideni palack.
Lejeaníeitsd: iözsán),(xMíZ/amMe, francia földrajzi

tudós és utazó, szül. Plouégat-Guérandban 1828.,

megh. u. 0. 1871 febr. 1. Kormánya megbízásából
1857—1858. beutazta a Balkán-félszigetet. 1860.
Kordofánba ment s a Fehér-Nilus folyását ku-
tatta ; 1862. konzul Abessziniában. 1866-ban be-

utazta Kis-Ázsiát, Mezopotámiát s az indusmel-
léki tartományokat Kasmírig és 1867—1869-ig
európai Törökországban utazott. Mvei: Btno-
graphie der europaischen Türkéi (Gotha 1861)

;

Voyage aux deux Níls (Paris 1865—68); Thóo-
dore IL, le nouvel empire d'Abyssinie et les inté-

réts fran(?ais (u. o. 1865). V. ö. Cortambert,
Guillaume L. et ses voyages (Paris 1872).
Lejeune (ejtsd: lözsön), Alexandre Louis Simon,

belga botanikus, 1. Lej.
Le Jeune (qjtad: lözsön), Jules, belga jogász, szíil.

Luxemburgban 1828 máj. 5., megh. Brüsszelben
1911 febr. 18. Ügyvédi gyakorlatot kezdett és

1879. a sommítöszék mellett lett ügyvéd. 1887.
igazságügjTniniszterró nevezték ki és ezt a tisz-

tet 1893-ig viselte. Lemondása után szenátor lett,

de 1900. errl is lemondott. L. a belga szociális

büntetjogi irány els képviselje, ó alkotta meg
a feltételes elítélésrl szóló 1888 máj. 31-iki, a
csavargásról és koldulásról szóló 1891 nov. 27-iki

törvényt, valamint az ezzel kapcsolatos intézke-
déseket a fiatalkorúak védelmérl és az állami
jótékonysági iskolákról, úgyszintén a menedék-
helyekrl.

Lejeane-Dirichlet, 1. Dirichlet.
Lejkin, Nikolaj Alekszandrovics, orosz hu-

morista, szül. Szent-Pétervárott 1841 doc. 20.

(ónaptár 8.), megh. u. o. 1906 febr. 2. (ónaptár
jan. 21). Iparszerüleg irt s ezért nem tudott kivá-
lót alkotni. Regényei terjengsek. Sokat írt Vod-
janova álnév alatt a varietészinpadok számára
ós szerkesztette az Oskolki (Szilánkok) c. élclapot.

Lejsza, a vejszének nád- vagy vesszöfalazata,
mely a terelésre szolgál.

Lejtés. Olyan vonal, mely nem fekszik a víz-

szintes síkban : lejts ; és az a szög, melyet a víz-

szintes síkkal alkot: a lejtés szöge. L. még
Emelkedési viszonyok.

Lejtési szög, 1. Lejtés.

Lejtésmutató, vasutak mentén a pályaszín

emelkedésének v. esésének változását és annak
nagyságát mutató táblák. L. Emelkedési vi-

szonyok.
Lejtezés, 1. Szintezés.

Lejti, magyar elnevezése a trochaens vagy
choraeus nev antik verslábnak, melynek e szó a
mértékét is feltünteti (

—

J).

Lejtmérés, rossz szó a szintezésre (1. o.)

Lejt (mechanika), síklap, mely a vízszintessel

bizonyos szöget képez. A L.-n való mozgás törvé-

nyeit 1. Ferde sík.

Lejts (azeltt: Szverepecz), kisk. Trencsén
vm. illavai j.-ban, (i9io) 451 tót lak., u. p. Viszo-

laj, u. t. Vágbesztercze.

Lejts akna, 1. Akna.
Lejtshátúak (Devexa, iiiat), a kérdz em-

lsök egyik családja, melybe a zsiráf tartozik.

Lejt sík, 1. Ferde sík.

Lek, a Rajna egyik ága a torkolatához közel

;

Amheimnól ágazik ki, Rotterdam fölött egyesül

a Maas É.-i ágával.

Lék. 1. L. (nóm. Leck; ol. fallá d'aqua ; ang.

leak), a hajótest küls burkolatának oly sérü-

lése, amelyen a víz a hajó belsejébe tódul. A L.

sokféleképen keletkezhetik ; fából épült hajóknál

a hajónak viharos idben a magasan járó hul-

lámok által okozott heves mozgásai folj^n, mely
esetben a küls burokpalánkok szótnyílnak és a
kóctömetek kiszoríttatnak ; fa- ós vashajóknál a

hajónak sziklára v. zátonyra való kerülése, meg-
feneklóse, továbbá más hajóval v. úszó jéghegy-

gyol való összeütközése által ; harcban a lövedé-

kek által okozott sérülések folytán stb. Cseké-

lyebb sérüléseken át a hajó belsejébe tódult víz-

mennyiséget a szivattyúk által távolítják el (gz-
hajókon a gzszivattyúk tetemes mennyiség
vizet képesek óránkint kiszivattyúzni). Elvétve,

különösen fahajóknál, sikerül a betóduló víz-

mennyiséget lókponys'ák vagyis kócmadzagok-
kal bélelt vászondaraboknak a hajó küls burko-

latán, a lék helyén való alkalmazása által csök-

kenteni. Manapság azonban az óriási méret és

mindinkábbnövekv menotsebesség teng. keresk.

hajóknál, különösen a más hajóval v. jégheggyel
való összeütközés által okozott, többnyire nagj'-

kiterjedés lék esetén sem a szivattyúzás, sem a
lékponyva alkalmazása nem elegend arra, hogj'

a betóduló vízmennyiség csökkentése által a ha-

jó úszóképessége fentártassók. Ennek biztosí-

tása modern hajóknál azáltal történik, hogy a
hajót az építés alkalmával ketts fenékkel s víz-

hatlan keresztválaszfalakkal látják el és pedig

a hajó nagyságához mérten oly számban, hogy a
hajó még az esetbon is megtartja úszóképességét,

ha a betóduló víz a válaszfalak által képezett

vízhatlan helyiségek közül két nagj'obbat v. há-

rom kisebbet teljesen megtölt. A vízhatlan válasz-

falak szerkezetének és elrendezésének kérdése,

tekintettel azoknak a hajóbiztonság szempontjá-

ból való rendkÍN'tili fontosságára, már évek óta a
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legkomolyabban foglalkosta^ as egyee államok

tBogetéuutÜ snkköreit s a hajózás biztonsága

táicyitaa legatóbb Londonban tartott nenuet-

kfin ártdrezlet alkalmával létrejött egyezménybe
Ib Tétettek fel orro vonatkozólag határozmányok,

melTeket az egyes tong. államok elreláthatólag

«1 fognak fogadni s Így e kérdés nemzetközileg

fog 8Bd)ályoztatni.

2. L., a jég alatti halászatnál a jégen egy-

eorba vágott apró l>nikak, amelyeken át a háló

ontató köteléhez kötött rudakat elrehajtják.

Léka, klak. Vas vm. ksz^ j.-ban. (i9io) 1210
német éís magyar lak., posta- és távlróhivatallal,

agy fflrészmalommal. Lakói posztóipart úznek.

A kfioégfoen vui az Bsteiiiázy hercegeknek klast-

tosnbl átalakított nagy kastélya, melyet Nádasdy
Fenne érttetett 1655—69 között az Agoeton-

•nneteaek siámára, kiket Lékán 1650. telepített

te. A templom alatti sirboltiMui a Nádasdy- és

Draskovlcs-családok sei pihennek, köztük Ná-
éasdy Ferenc, az 1671. lefejezett országbíró. A
közs^ közelében, a Gyöngyös pataktól körül-

toljt hegyen L. várának regényes romjai feküsz-

nek ; a vár hajdan Leuka nevet viselt s 1200 kö-

rül Bána, ezután Chák soproni fispán bírta. Ké-

sbb a németújvári grófok birták. 1401. Zsig-

mond király a Kanizsay-családnak adományozta.

A XV. sz.-ban többször osztrák kézre került;

Mátyás király 1483. Kszeggel együtt vissza-

foglalta ugyan, de Miksa császár 1490. ismét

Ausztriához csatolta. A XVL sz. elején L. a Ka-
nizBay-családra szállt vissza, melynek utolsó fér-
flarja 1532. elhalván, a vár Kanizsay Orsolya ré-

rén ennek férjére, Nádasdy Tamásra szállott.

•róf Nádasdy Ferenc halála után (1671) ennek
sógora, Estraiiázy Pál nádor birtokába került s

aiöta a herceg Bsterházy-családé. A vár 1880-ig

Sopron vármegyéhez tartozott, de akkor Vas vár-

megyébe kebeleztetett. Egy réeie ma is lakható

állapotban van s egy kismozeomot foglal magá-
ban; lovagterme teljee épségben maradt fenn.

Távolabb a hegységben herceg Esterházy Pál

vadásakastélya áll. V. ö. WUÜnger A., Kszeg
vároeaée kömyéke(1890) ; Vasárnapi üjság(1893).
Lekain (^jud: löken), Henri IjOUXS, francia szí-

nész, szül. Parisban 1728 ápr. 14., megh. u. o. 1778
Jbbr. 8. Eleinte aranymves volt, 1748. magán-
sinházat alapított Parisban. Voltaire pártfogása

nyitotta meg eltte 1750. a Théátre Pran^ais ka-

puit, melynek els tragikus színésze lett. A szo-

kásosnál természetesebb szavalómodort honosí-

tott meg s a rendeséé körül is voltak újításai és

érdemei. Emlékiratait fia adta ki (1801).

Lekoiö (ledio, lat.) a. m. lecke (1. o.).

LekcionárÍTun, 1. Ledionarium.
Lékelés, 1. Koponyalékelés.

Lekencxe, kítzs.l. AvaslekenczcSzászkkencze.
Lekeniika Poljana, adók. Zágráb vm. sziszek!

<sisaki) j.-ban, (i»io) 312 horvát lak. : n. p. és u. t.

Lekenik.

Lekenik, adó- és polit község Zágráb vmegye
sziszeid (sisaki) j.-ban, <i9io) 819 horvát UdL,

vasútállomás távíróval, postahivatal.

Lekenye, kisk. Gömör- és Kis-Hont vm. tor-

naijai j.-ban, (1910) 338 magyar lak. ; u. p. és a. t.

özöróny.

Leképeséa (Batematuu). Valamely alakzatnak

egy mádkra való L.-e abban áll, hogy a két alak-

zat között olyan rokonságot állapítunk meg, hogy
az egyiknek (eredetinek) minden eleméhez a má-
sikban (kópbim) egy v. több elem feleden meg.
A rokonságot inindig úgy állapítjuk meg, hogy a
kép bizonyos tolajdonságaiból az eredetinek bizo-

nyos tolajdonságaira következtethessünk.

Lekér, kisk. Bars vm. lévai j.-ban, (i9io) 760
magyar lak. ; postahivatal, u. t. Oroszka.

Lekéri apátság (Ldvözíiörl címzett), Bara
vármegyében fekszik s egyike ama kevés apát-

ságokmlk, amelyek javadalmaikat, birtokaikat,

vagy l^alább azok tekintélyes részét napjainkig

megtartották és így az ú. n. javadalmas apátsá-

gok közé tartozik. Alapítását homály födL Sem
alapítójáról, sem pedig az alapítás evérl eddig

határozott adatokat nem találtak, de IV. Béla

király leveleibl kitnik, hogy a XIIL sz.-ban

már létezett. Bencés apátság volt, de 1626 óta

világi papoknak adományozzák.
Lekitoss(gör.),karcsutestú, szknyakú, csésie-

alakú szájas és rövldfülü

görög edény, mely külö-

nösen a halottkultusz-

ban szerepelt, amennyi-
ben a halálra vonatkozó
ábrázolásokkal díszített

L.-okat helyeztek a sí-

rokra G- az ábrát).

Lekneno, adók. Zág-
ráb \Tn.nagygoriczaí (ve-

líka-goricaí) j.-ban, (i9io)

304 horvát lak.; u. p.

Novo (5ice, u. t. Nagy-
goricza (Velika Gorica).

Lekötés. 1. L. (liga-

tura) alatt a sebészetben

a vérerek folytonosságá-

nak megszakítását ért-

jük, reájuk csomózott
fonallal. A fonal lehet:

cérna, selyem, catgut A
L. történhetik : a) a seb-

ben^ amikor az átmetszett vérz eret ércsipvel le-

fogjuk s azután végére fonalat csomózunk ; b) az

erek folytonosságban, ha az eret ismert lefutásá-

nak valamely helyén felkeressük, kömyesetébl
kipreparáljuk, körüljárjuk s köréje vezetett fo-

nallal lekötjük ; szükség stetint két L. közt át is

vághatjuk. Ilyen folytonossági L.-t végezhetnk:

1. olyankor, ha valamely ersen vérz, v. genyedA

sebben az eret nem sikerül lefogni, megbtzfaatöan

lekötni ; 2. az üterekbl származó érdaganatok

(aneurizma) gyógyítására, hogy a vér bejutását

az üregbe meggátoljuk; 3. ki nem operálható

nagy daganatok találkozásának megszünteté-

sére; 4. túltengett snrvek senraaitiaira, ha mú-
ködéstlk a szervezetre káros (Baaedow-golyva);

5. nagyobb mtétek eltt, ha a vénést a mtét
alatt csökkenteni kívánjuk. Maga a L. igen goo-

dosan végiendö beavatlíniás, mórt az utána oly-

kor bekövetteiö ntévénések életveszélyesek le-

hetnek.

2. L. (ellenséges haderk lekötése). Ha az elloi-

séget átkarolni szándékozzuk, erélyesen arcban

LeUtoM.
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i3 meg kell támadnunk. így kényszerítjük, hogy
az arcban is minél több ert alkalmazzon, teliát

arcban lekötjük erejének bizonyos részét. Ezáltal

megakadályozzuk azt, hogy lekötött csapatjait

az oldalába támadó saját föeröinkkel szemben
alkalmazhassa.
Lekötött elektromosság, az elektromos meg-

osztás alkalmával a megosztó test közelében fel-

halmozódó ú. n. elsrend megosztási elektromos-

ság, mely a megosztó testével ellenkez jel és

el nem vezethet, hacsak a test azon részén fém-

csúcsok nem késztetik kiáramlásra. L. Elektro-

mos influencia.
Lekton (Lectum), a Kis-Ázsia ENy.-i partján,

Jjeszbosztól E.-ra fekv hegyfoknak ókori neve

;

ma Baha Burnu.
Lektor, 1. Lector.
Lékvágó, 1. Jegéll.
Lekvár, gijümölcsíz, zamatos gyümölcsök-

nek cukorral vagy cukor nélkül ftt besrített
leve (1. Gyümölcsíz). Fzés nélkül csak por-

cukorral 3 órán át keverve zamatosabb lesz a
L., mert a gyümölcs megtartja eredeti zamatját.

Virágból is készítenek L.-t, így keleten rózsa-

levelekbl.

Léi, 1. Lehel
Leland (ejtsd: niönd), Charles Godfrey, amerikai

író, szül. Pliiladelphiában 1824; aug. 15., megh.
Firenzében 1903 márc. 20. Kétszer volt hosszabb
ideig Budapesten, Herrmann Antallal cigányta-
nulmányokat folytatva. A magyar néprajzi tár-

saság alapító tagja és a nemzetközi cigány tudós-
társa-ság elnöke. Nevezetesebb müvei : Hans Breit-

mann's ballads (188-i), német-angol jargonban írt

humoros költemények, melyeknek igen nagy sike-

rük volt ; Pidgin-English Sing-song (1867), az Ame-
rikában él kínaiak kigúnyolása és The Gypsics
(1882), a cigányok múltjáról és jelenérl szól.

Egyéb munkái : Gipsy Sorceryand Fortune Teliing
(1891);Etru8co-roman Remains in Popular Tradi-
tion (1892).

Lele, kisk. Szilágy vmegyeszilágycsohij.-ban,
(1910) 1091 magyar és oláh lak. ; postaügynökség,
u. t. Hadad.

Leled, kisk. Hont vm. szobi j.-ban, (1910) 553
magyar lak. ; u. p. és u. t. Garamkövesd.

Leiegek, Görögország és Kis-Ázsia snépessé-
góhez tartozó törzs, melynek eredete eddigelé
kiderítve nincsen és melyet Homérosz a károSíal
egyszerre emleget.

Lélegzés (respiraÜo), a szervezetnek az am-
ködése, melynek segítségével gázcseréjét bonyo-
lítja le. Míg a legalsóbbrend állatoknál ez épp-
úgy, mint az összes kicseréldési folyamatok, a
tost egész fol.szinén folyik le, addig magasabb-
rend állatoknál a testfelületbl e célra különö-
sen alkalmas szervek alakultak ki. Ezek a szer-

vek a halaknál a kopoltyuk, a levegben él álla-

toknál a tüdk ; itt adja le a vér a szervezetben
keletkezett szénsavat, s helyette oxigént vesz fel.

Az oxigént a vér viszont a szövetekben adja
le, s szénsavval telítdik. Ilyen értelemben volta-

képen kétféle L.-rl, ill. gázcserérl beszélliotünk

:

van küls L. (gázcsere), mely a vér és akörlevogö
között folyik le, és bels, szövetközti, intorsticiá-

lis L. (gázcsere), mely a vér és szövetek, sejtek

között bonyolódik le. Lényegében véve küls Íj.

mindenütt lehetséges, ahol a vér eléggé közeljut
a testfelszínhez, így a brön, bélfalon keresztül

is (br, ill. bél-L.); st bizonyos állatoknál (pl.

kétéltek) a bör-L. a tüdlélegzóst felül is múl-
hatja; azonban magasabbrendü szervezeteknél

8 így az embernél is ez a tüd-L. mellett számba
sem jöhet.

A tüdket fleg három körülmény teszi a gáz-

csere lebonyolítására különösen alkalmassá: 1.

bennük a vérerek egészen felületesen fekszenek,

csak az "/looo ™^- vastag lélegz hámmal vannak
borítva, továbbá a hajszálerek olysr hálózatot

alkotnak, hogy a köztük kimaradó terület kisebb,

mint a hajszálerek által betöltött ; 2. a tüdbe
vezet levegutak mindjobban szétoszolva, végül
egészen kis hólyagokban (alveolus) végzdnek

;

ezeknek a falában futnak a vérerek. A hólyagok
összes felülete kb. 200 m*, tehát ezen az óriási

felületen történhetik a küls gázcsere ; 3. a ttidó-

beli levegt a légzmozgások folytonos áramlás-
ban tartják.

A lélegzömozgások elemzésénél a tüdt úgy
tekinthetjük, mint rugalmas falú hólyagot, mely
csak a kapujánál (hilus) függ össze a nagyerek-
kel és a gégecsvel, felszínei azonban kapilláris

rés (mellhártyarés) által van az ket bezáró mell-

üreg bels felszínétl elválasztva. Mivel a tüdk
a mellüregben légmentesen vannak elzárva, kény-
telenek a merev mellkas minden mozgását kö-

vetni : a mellkas kitágulásánál a tüdk is kitágul-

nak 8 a körlevegt beszívják (belélegzés, inspi-

ráció) magukba, a mellkas megkisebbedésónól a
tüdk is összehúzódnak s a leveg kiszorul bel-
lük (kilólegzés, exspiracíó). A belélegzésnél a mell-

kas összes átméri irányában megnagyobbodik

;

legkiadósabb ez a megnagyobbodás a magassági
átmér irányában, melyet a rekeszizom kúpjának
lelapulása okoz ; ezért a legfontosabb belélegzo-

izmunk a rekesz-izom. A mellkas haránt-irány-

ban való tágulása a bordák mozgásaival függ
össze. Aszerint, amint belélegzésnél a rekeszizom
vagy a bordák mozgása a kiadósabb, a L.-nek két
alakját különböztetjük meg : a hasi (abdominális)

és mellkasi típust. A hasi típusnál a rekesz nagy-
fokú lelapulása miatt az alatta lev hasi szervekot
lenyomja, ami a has emelkedésén vehet észre

;

ennél a L.-i típusnál tehát nem annyira a mell,

mint inkább a has emelkedik. A mellkasi L.-nél a
rekeszizom mködése háttérbe szorul a bordák
mozgásával szemben ; itt tehát a mellkas emel-
kedik. Hasi tipusú lélegzés jellemz a férflakr;^,

mellkasi típus a nkre. A különbség oka va!()-

szinüleg csak a különböz ruházat (fz) okozta
megszokásban van, bár lehet, hogy a mellkasok
különböz alkata, s talán még más tényezk is

közbojátszanak.

Míg a belélegzés, mint láttuk, különböz izmok
ös.szorendezett mködése folytán jön létre, addig
a kilélegzésnél rendes körülmények között izonj-

mködésro szükség nincsen, mert a belélegzésnél

kifeszített tüdöszövet, a helyzetükbl kiniozdít»itt

bordák, a meghajlított bordaporcogók, valamint a
megfeszített hasfal a saját rugalmasságuk, vala-

mint részben a nehézségi er hatása alatt nyugalmi
helyzetükbe visszatérnek s eközben a belélegzett
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levegt a tudóból kiszorítják. Ezért, ha valami-

lyen ok folytán a tfldöszövet, valamint a bordák
rugalmassága csökkeo (pL tüdötágulásnál), ágy a
kilólegióe nehés és erltetett lesz. Ilyenkor, vala-

mint minden oly esetben, ahol a kilélegzé^ek na-

gytibh ertvel kell történnie (pl. köhögés, ének-

lés, kiabálás), a kiléleg7ö izmok is mködésbe
jönnek. A legfontosabb kilélegzöizmok a hasfal-

izmok, mert egjrrészt a felemelt bordákat lehúz-

zák, másnészt a hasi zsigereket felnyomják s ez-

által a rekeszizmot is benyomják a mellüregbe.

Azonban a legerélyesebb kilélegzéssel sem le-

het m tüdkben lóvö összes levegt kifújni, söt a
tfldOnlWet még ilyenkor is bizonyos fokú feszti-

lés alatt van. Ha a mellkast (hullán) megnyit-
juk, úgy a mellhártyarésbe leveg tódul be, a
tüd a mellkasfaltól elválik s összeesik (kollabál).

Az ilyenkor a tüdbl kitóduló leveg a kollap-

szns-leveg, mennyisége kb. 1 liter. Az összeesett

tüd sem teljesen lég-

telen, még kb.
»

', liter

levegt tartalmaz
(minimális loveg): a
tüd, ha egyszer már
lélegzett, semmiféle
mechanikus eljárás-

sal légtelenné többé
nem tehet. Ezt fel is

használjákatörvény

-

széki orvostanbau az
élveezOlöttségme?ál-
lapltásárad. Tüdlég-
próba). A kollapszus-

és minimális lovegt
együtt maradék-<r6-
ziduális) levegnek
nevezzük.
Azonban az él em-

ber tüdejében ennél
mindig több leveg
van, még a rendes
kilélegzés végén is

kb. még IV; liternyi

tartalék marad visz-

sza, amelyet még
erltetett kilélegzés-

sel kifújhatunk (re-

zervleveg). Viszont

a rendes L.-nél beszí-

vott kb. Vt 1- levegn
(L.-i leveg) kívtll

még megerltetett
beiaogaoool kb. !>/, liter levegt vagjrunk ké-
pesek a tüdbe felvenni (kisegít, komplementer-
leveg). A tartalék-, lélegz- és kisegít-levegt
együtt vitálkapacüásiiak nevezzük (kb. 3*5—45
liter) ; él ember a tüdejének levegtartalmát a
vitáikapacitás határain belül szabadon változ-

tathatja. A vitáikapacitás nagysága egjének és
fajok szerint változik. Meghatározása a Hut-
chinson-féle spirométerrel történik, amely lénye-

gében nem egyéb, mint víz alá merített fordí-

tott harang (1. az 1. ábrát). A meghatározásnál
tüdnket a lehetségig teleszíva levegvel, belle
amenn%it csak tudunk, egy csövön keresztíU a
harang alá fuvunk : a harang ilyenkor felemel-

1. ábn. S^TOBéter. A ftekeB-
ger, B kamig, C lártmM caA,
D eslca, M ellauúlr, » leregA
kibocsátásán nolsáló CMp, » a
Tis kfboeaátátára nolgáló cup,
e a leTegA áQába ikutott cup,
d > betÚTáa helye, « a hanuig

alá Teset6 caö.

kedik, s a felemelkedésbl tudjuk meg a beléfuvott

leveg mennyiségét A vitáikapacitás és maradék-
leveg együtt adja meg a tüd összes leveg-
befogadó képessépét, ez a totálkapaciíás. A totál-

kapacitás éln való meghatározása már sokkal
körülményesebb eljárás.

Mivel gázcsere csak a tUdhólyagokban van,
viszont a tüdben a leveg ugyanazon az úton
távozik, amelyen bejött, természetes, hogy a be-

szívott levegnek az a része (kb. 150cm»), amely
a gége- és tUdcsövekben van, a gázcsere szá-

mára elveszett. Ha tehát tudni akarjuk azt, hogy

^gy-^Sy lélegzés alkalmával mennyi friss leveg
áU a gázcsere rendelkezésére, ágy ezt a L.-i te-

vegböl ki kell vonnunk. Ha ezt a maradttot
(360 cm') arányba állítjuk az ilyenkor a tfldbea
lev levegvel (maradékleveg -j- tartalékle-

veg =: 3000 cm»), ágy megtudjuk azt, hogj
egy-egy lélegzés kapcsán a tüdben lév leveg
hányadrésze ájul meg (350/3000 = kb. »/,). Bz
az arányszám a tüd szellöztetési, ventilláció

quotieiise. Mivel a tüdcsövekben lev leveg
mennjrisége mindig egyforma, könnyen belát-

ható, hogy a ritkább, de mélyebb légvételeknél a
tüd szellzése sokkal kedvezbb lesz, mint a
szaporább, de felületesebb L.-nél.

A tulajdonképeni lélegz izmokon kívül a L.-t

még más izmok mködése is kiséri, amelyek a
lélegzés, illetleg a leveg bejutásának megköny-
nyltesét célozzák. Ezek a kisér, a konkomHáló
mozgások. Ig>' belélegzésnél az orrnyilasok tágul-

nak, a hangszalagok eerjTnástól távolodnak (a

hangrés tágul), a gége emelkedik, sót erltetett

L.-nél a száj is kinyilik, s a törzs kiegyenesedik,

a fej hátraszegdik ; ezzel szemben kilélegzésnfl a
hangrés, az orrnyilasok szkülnek, a gége lesü-

lyed, stb.

Vannak a lélegz mozgásoknak különleges

alakjaik is, így a köhögés, tüsszentés, nevetés,

ásitáis, sóhajtás, csuklás stb. L. a megfelel cím-
szóknál.

A L. különleges és jellemz zörejekkel jAr,

melyet a mellkasra illesztett fül megngyelliet A
zörej kóros körülmények közt jellemz módon
megváltozik, amely az illet betegség felismeré-

sére nézve igen nagy jelentség. L. Auszhd-
táció.

A percenkénti légvételek száma az egfésa, kor,

nem, valamint igen sok küls inger behatására

nagy különbségeket mutat. Felntt, egészséges

ember percenként kb. 16-szor lélegzik, tehát 1

légvételre 4—5 szívverés esik. Az l-sö életév

folyamán a L.-ek száma kb. 40—45; az 6-ik

évben kb. 25. Nk valamivel szaporábban léleg-

zenek. Fekvésközben ritkábban lélegzflnk, mint

állva ; minden izommunka, a küls hmérséklet
emelkedése, az oxigénhiány stb. a L.-t szapo-

rábbá teszi. Kóros körülmények közt (láz, mdl-
hártyagyuladás stb.) a L. igen szapora lehet

(tachypnoö) ; viszont adott eeetben jóval ritkább

lehet (bradypnoé), így az agyvelnyomás fokozó-

dásánál, mérgezéseknél, diabéteszes kómában
(Kussmaul-féle L.), bágyvérüségnél, stb.A lélegrtB

ritmusának sajátszerfl megváltozása a Cheyn»-
Stokes-féle L. is (l. o.). Elfordulhatnak hosszabb

L.-i szünetek is (apnoé).
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A normális típustól azonban nemcsak a ritmus

t^intetében vaimak eltérések, hanem a L. me-
chanizmusát illeten is. így ha akár a L. nor-

mális mechanizmusa, akár a gázcsere (pl. szív-

bajoknál) bármi módon akadályozva van, szóval,

ha a szervezetben oxigénhiány lép fel, a L. jel-

lemz módon erltetett lesz (dyspnoe). Ilyenkor

az összes kisegít lólegzizmok akcióba lépnek,

st a karok, a fej stb. megtámasztása által csak-

nem az egész test összes izmai is mködésbe jön-

nek a L. érdekében. Aszerint, hogy a ki-, vagy
belélegzés, avagy mindakett erltetett, belóleg-

zési, kilélegzési, v. kevert diszpnoóról beszélünk.

A L.-nél szerepel számtalan izom bámulato-

san összevágó mködésébl arra kell következ-

tetnünk, hogy a központi idegrendszemek (1. a

2. ábrát) kell egy olyan részének lennie, mely
ezeket a mködéseket összerendezi (lélegzköz-

pont). Ez a központ a nyúltvelben van, mert
ha a nyúltvelöt állaton az agyvel többi részétl

elvágjuk, az állat to-

vább lélegzik. Viszont
ha a gerincvelt a

/ l ^ Cií J nyúltvel határán át-

/O >»<r*>\..^ vágjuk, ügy a L. meg-

/Jf^-^I^^i^^^yS^ sznik. A lélegzököz-

{;^L) >/v\/\Pc P^°* kétoldali szerv,

Hí LsL I yX\ mert a nyúltvelhossz-
irányú széthasítása

után a két mellkasiéi,

ha más ritmusban is,

de tovább lélegzik ; a

nyúltvel fél oldalá-

nak elroncsolása után
a L. ugyanazon a mell-

kasfólon megsznik. A
lélegzközpont ponto-

sabb meghatározására
már régen törekedtek,

így Flourens 1—1 dúc-

sejtcsomót írt le a

j^ nyúltvel két oldalán,

melynek elroncsolá-

sára a L. megáll s az

állat elpusztul (életcso-
1. ibre. A lélegaökésíülék be- wid, noeud vital). Az
Megséee. O agyvel, M gerinc- „jAh IrnfntjicnV Rtnol
elö. O orr, G gége, Ttüdö, D "jaDD KUiaiasoK amei-
rakeoiiora (diaphragma), Pl az lett SZÓlanak, hogy a
IgyéU idegfonat, F arcideg. Pc lólegzöközéppouthoz
yski Idegfonat, J bordaköai tortnr/i Hi'incoit^lr «nt
fí«gek,P« rekesiideg.V bolygó- r^'^^P

dUCSejtoK bOk-

MeK,£«feia6Kégeideg, Rai8ókal elszórtabbau fek-
hrtoiufDtó) gégeideg, CB a szenek.
i«.g.ök»jpontho.^men6 köz- A lélegzközpontot a

vér, illetleg a szövet-
nedv állapota tartja izgalomban, azonbanmködé-
Bétalegkülönbözbb idegek reflektóriku.san szabá-
lyozzák. A vér és szövetnodv szerepét bizonyítja
as, hogy mindazok a körülmények, amelyek a
wrvezotben az égési folyamatokat, az anyag-
forgalmat emelik, a L.-t is szaporábbá teszik,

dlszpnoét idéznek el. Pontosabb vizagálatok is

azt mutatták, hogy fleg a vér szénsavtartalma
4b hmérséklete liozza izgalomba a központot. A
oAletée után az els L. indító oka is a vér szén-
aavassá válása, amely bizonyos fokig a központ
ingerlékenységét nagy mértékben emeli.

A lélegzközpont mködését szabályozó idegek
közt fleg a bolygóideg, valamint a magasabb
agyvelrószekböl a nyiiltvelöhöz jöv idegek bír-

nak nagyobb fontossággal. A bolygóideg (vagus)
szerepót mutatja, hogy átvágására a L. ritkább
lesz. Részletesebb vizsgálatok kimutatták, hogy
a tüdöszövetben olyan bolygóidogrostok végzd-
nek, melyek a belélegzésnél izgalomba jve,
reflektórikusan kílélegzést váltanak ki, a Mléleg-
zésnél ellenben olyan izgalmat vezetnek a köz-

pontba, amely ismét belélegzést vált ki. A bolygó-

ideg tehát a L. önszabályozását teszi lehetvé
(Hering és Breuer). A magasabb agyvelrészek-
bl jöv idegek szerepét mutatja az a jelenség,

hogy ha valamely állatnál a bolygóidegek át-

vágása után a nyúltvelöt elválasztjuk az agy-
veltl, úgy a L. ritka lesz, a belélegzés után
nagyobb szünet áll be, s a kilélegzés rendkívül
erltetett lesz (kilélegzési diszpnoe). Ezenkívíil

igen sok érzideg befolyásolja a L.-t, így az orr-

nyálkahártyának izgatása tüsszentést vált ki

(háromágú ideg), a gége izgalma köhögést (fels

gégeideg) stb. A lélegzközéppontból az izgal-

mat a rekeszideg (nervus phronicus) vezeti a re-

keszhez, a bordaközi és bizonyos nyaki idegek
pedig a többi lélegzizomhoz. A gége, tüd-
csövek stb. izmaihoz men idegrostok a bolygó-

idegben futnak. L. még Gázcsere.
L. állatoknál. Az egysejt szervezeteknél (Vég-

lények) és a soksejt szervezetek sorában az
alsóbbrendüeknél és az élsködknél az oxigén
felvételére és a széndioxid etávolítására nincse-

nek különleges szervek. E két folyamat, vagyis
a lélegzés rendesen a test küls rétegén megy
végbe (brlélegzés). A többi állatoknál külön-
leges lólogzszervek (organa rospiratoria) van-
nak. Ilyen szervek a kopoltyúk (1. o.), a tracheák
(1. 0.) és a tüdk (1. o.) Kopoltyúk csak azoknál
az állatoknál fordulnak el, amelyek a vízben
elnyelt oxigénnel fedezik oxigénszükséglotüket,

a tracheák csupán a rovaroknál, a tüdk pedig
azoknál az állatoknál találhatók, amelyek az
oxigént szabad gázalakban veszik fel. A fel-

sorolt három lélegzszervféleség között átmenetet
alkotnak a szitakötk lárváinál elforduló tra-

chea-kopolti/úk (1. o.), a pókok trachea-tüdi (1. o.)

és a tengeri ugorkák vizitüdejo (1. Ví^i tüd).
L. a növényeknél általában hasonlóan az álla-

tokhoz oxigén felvételében ós széndioxid kiadá-

sában, kilehelésében áll. L. Pfeffcr szerint a nö-

vények üzemi energiáját felszabadító anyagcsere,
amely a szabad oxigén feliiasználásával jár

(aerob L), vagy a vegyületek hasadásából szár-

mazó oxigént használja fel (hasadási L., anae-
rob, intramolekuláris L.). Az asszimilációnak
eredménye a kémiai átalakulások emelked sora,

a L.-nek pedig az átalakulások hanyatló sora

(disszimiláció), amennyiben a L. vagyis az oxi-

dálás folytán a növény vegyületei egyszerbb
vegyületekre bomlanak.

Lélegzési gyakorlatok, azok a tornagyakor-
latok, niolyoknek célja a mellkast fejleszteni, a
tüdk mozgását és mködését tökélet<»3ebbé tenni,

a lélegzés megzavart rendjét (asztma) holyreállí-

tani és közvetve a vérkeringésre, valamint az
egész szervezetre hatni. Használatosak gyönge
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mellkas fejlesztésére, mellhártyaösszenövéeek
lazításán stb. Rénbea ssabad gyakorlatok, réez-

boi kénttlékek és gépek segltBégével végzik.

Ltiegaési hinjado* (respirációs quotiens),
a lélegMSDél a szon'ezetben áhasznált oxigén ée

a kOdielt szénsav térfogatának viszonya, mindig
kisebb l.-nél s a táplálkozás, monka stb. hatása

alatt változik. L. mép Gázcsere és Lélegzés.

meggéei kúrák, 1. Bdélegzési orvoslás és

I^teumatikus kúra.
Lélegzési zörejek, l.Auszktdtációés Lélegzés.
Lélegzésmér (spirométer), vízbe merített, le-

felé fordított harariií. atnely az aláfúvott leveg ál-

tal f.>l.>m. Ive annak térfogatát megmutatja. Avi-
t.

!

is megmérésére szolgál, azaz megmér-
h> :.

'. hogy a legmélyebb belelielés után
mennyi ievegót tnd az ember kifújni. L. Lélegzés.
Lélegzcsö (trachea), 1. Gégecs.
Lélegzcs betegségei. 1. Légcs betegségei.

Lélegzgyökér (növ), 1. Leveggyökér.
Lélegzökészfilék, 1. Menteszköz.
Lélegzmozgások, 1. Lélegzés.
Lélegzszerrek (organa respirationis), az a

szervcsoport, mely a leveg felvételére s az el-

használt sz^isavas leveg kiürítésére szolgáL
Idetartozik a gége, a légcs, a bronchnsok s a
két tüd. Mint a leveg bevezetésére szolgáló

utak, az orrüreg s a garat is ideszámíthatok.

Részletesebben 1. az illet cimszók alatt.

Lélegzöreg (növ.), a szájnyílások (L o.) alatt

lev nagyobb sejtköz, melyben leveg van. A L.

sneköttetésben van a többi sejtközzel, hogy a
mélyebben fekv szövetek is kapjanak levegt
Gyakran olyan mélyen feküsznek a szájnyílások,

h<^ felettük is van egy üreg, ezt azután meg-
különböztetésül a bels L.-tl küls L.-nek nevezik.

Lélek. Minthogy a test egyideig a halál után is

fenmarad. de tiettdeofil, már korán, a l^^primi-

tirebb népeiaiM, kdetkezett az a felíc^ás, hogy
az élet jelenségeinek a testtl külön való oka
van : a L., mely, amíg az ember (állat) él, a test-

ben lakik, a halál után pedig mint külön való

(lehelet, szél, szellem) elválik tle s elhagyja, to-

vábbá, hogy egyebekben is v. mindenben lakozik

valamiféle L. A filozófia azután sokféle kísérletet

tett, hogy ez srégi meggyzdést tudományosan
formulázza. A legelterjedtebb formulázás a követ-

kea : Valamint az anyag hordozója az anyagi
jdenségeknek, azonkép a L. is külön szubstancia

;

a kél snbstanda pedig abban különbözik, hogy
ai aayig réoekbl van öasaetéve, a L. feltétle-

nfll egyaeifl ; az «iyag tért foglal el, a L. nem
kitNjedt ; a L.-nek van tudata, öntudata, gondol-

kodik, érez, akar; az anyagon senuni effélét

nem észl^etttnk; szóval kétféle szubstancia

van : anyagi és anyagtalan. Ehhez kapcsolódnak
azután a ktU&ibzö vallási felfogások, melyek a
L. halhatatlanságát, de a szabad akaratot is az
anyagtalan, külön azubetanciaként létez L. fogal-

mára alapítják. A görög filozófiában ez az éles

különválás nincs meg ; a keresztény vallás mind
^eeebboi kifejld dualisztikus világfelfogásá-

v^ nagy hatással volt a filozófiai gondolko-
dásra. Descartes álltatja meg a L. ée test duali-

tását Descartes fejti U, h<^7 van két szub-

stancia, az egyiknek, a testnek mivolta a kiter-

jedésben merül ki, a L.-é a ^ndolkodásban. Ezt
a felfogást nevezzük dualizmusnak s anMoy-
nyiben a L. immaterialitását tanítja: spiritiua-

lizmusnak. A dualizmussal szemben á az em-
beri gondulkodásnak ama hasonlókép srégi ten-

denciája, a két különböz elvet egyre vezetoi viaz-

Bza: a mon izmus, mely többféle formában je-

lentkezett. A l^egyszerübb s talán a legrégibb

is : a materialvsmus G- o.), mely a lelket Is testnek

mondja, illetleg tagadja, hogy a testen kívül, a
testtl külön volna anyagtalan szubstancia. Des-
cartee-tal egyidejleg jelentkezik Oassendiben
(1. o.), majd Hbbes fejti ki rendszeresebben (L o.),

a XVIII. sz.-ban az élettan kifejldésével ta-

pasztalati alapot nyer, meljrre elször Lamettrie
helyezi (1. o.), míg végre a XIX. sz. ötvenes évei-

ben a fiziológia teljes készletével lép síkra ée fleg
az öO-es években antifilozófikus és antiteológikus

tendenciával a legszélesebb körökbe ható szellemi

mozgalommá válik (Büchner Lajos, Vogt Károly,
Moleschott stb.). De monisztikusoknak kell mon-
danunk azokat a fölfogásokat is, melyek az el-

lenkez elv egyetemesítésével keresik a világföl-

fogás ^ységét Leibniz is monista, de a spirituá-

lis oldalon, a monászok világrendszerével ; sze-

rinte csak monászok vannak s a monász szellemi

;

így csak lelkek vannak s amit anyagnak ne-

vezünk, voltakép szintén lelki természet ; ez az
igazi spiritualizmus. Kant ezeken a pártokon kí-

vül állva, új megoldását keresi a r^ problémá-
nak a jelenség fogalmában. Minthogy csak jelen-

ségeket ismerhetünk meg, minthogy minden tu-

dásunk tehát csak tapasztalati és a világra ma-
gára, a magán-valóra fogalmaink nem aU^almaz-
hatók, szóval : minthogy a test is csak jelenség

ránk nézve, melynek való mivolta teljesen isme-
retlen elttünk : nem tudhatjuk, hogy a test maga
tud-e gondolkodni, v. kell-e ehhez egy külön való,

a L. V. ö. Lange, Oeech. des Materialismus.

L. a magyar néphitben a. m. kisértet, hazajáró
síri szellem, v. démon egyáltalában, de különösen
gonosz démon (gonosz L.). Lelkek órája az éjféli

id, melynek a babonás hit szerint az els kakas-

szó vet véget. A jó L. a jámbor, tehát üdvözült

megholtak lelke, a gonosz pedig az elkárhozot-

také. Közép heijütt állnak a tisztltóhelyen szen-

vedk lelkei, kik, amíg bneiket le nem vezeklet-

ték, az élket háboi^tni fel-feljámak, kivált ha
követelésük van ellenük, pl. jogtalanul szeraett

vagyon visszatérítse, elásott kincs feltárása, mi-
sék mondatása, k^yes alapítványok stb. Úeez-
közlése végett járnak fel és haza az ily lelkek.

A L.-re vonatkozó népies felfogás eredetét és fej-

ldését ületóleg 1. Antmizmus és Arnyak.
Lélek halhatatlanságai, 1. Halhatatlanság.
Lélekharang, kis harang, melyet a katoli-

kusolcnál különösen akkor szoktak meghúzni, mi-

dn a hívek közül valaki haldoklik : de napon-

kint az esti harangosás után is meghúzzák, fel-

hívásképen a megholtaké való imádságra. Ha-
zánkba e szokást az I. Károly idejében tartott

udvardi zsinat hozta be.

Lélekidézéa, 1. Hálottidégés.

Lélekknltuas, 1. HalottkuUuax.
Léleklátás, az a babona, hogy a megholtak

lelkei (hazajáró lelkek), szellemei kiválasztottek-
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nak (látnokok) megjelennek, hozzájuk szólnak,

tanáccsal ellátják ket, közeled veszedelmeki-e

figyelmeztetik, st szükség esetén a lelkek meg-
hívhatok is. Ez utóbbi volna a szellemidézés v.

spiritizmus (1. o.), A hívás nélkül jelentkez lel-

kek a kisértetek (1. o.). A L. a régi- ós közép-

korban igen elterjedt babona volt, újabban in-

kább a spiritizmus alakjában vannak hívei. A L.

magyarázata mindig órzékcsalódásban keresend,
hacsak nem szándékolt csalás. A L. babonáját

teljesen kiirtani nem sikerült, mert a szellemek

létezését csaknem az összes vallások ma is ta-

nítják. Híres léleklátó volt Swedenborg (1. o.), aki

vallásos szektát alapított a XVIII. sz.-ban.

Léleklyuk, szelellyuk, különösen a pincén.

Lélekpénz, 1. Párbér.
Lélektan, szoros fordítása a görög eredet

pszichológia szónak, ama tudomány neve, mely a
folki jelenségekkel foglalkozik. A L. külön tudo-

mány, nem a fiziológiának egyik fejezete, hacsak
a fiziológia fogalmát nem szabjuk oly tágra, hogy
a bels észrevevés útján jelentkez tényekre is ki-

terjesztjük ; mint külön tudomány pedig foglalko-

zik a bels észrevevés, a tudat körébe es tények-

kel. De ha külön tudomány is, mégis tapasztalati

tudomány, sokan a természettudományokhoz szá-

mítják ; tapasztalati tudomány azért, mert mint
minden jelenségekre vonatkozó tudománynak,
neki sem áll más forrása a megismerésnek ren-

delkezésére, mint a tapasztalat ; természettudo-
mánynak pedig azért nevezhet, mert a lelki je-

lenségek is, habár más a megjelenésük formája,
mégis csak az egy természet jelenségei, a termé-
szet egyéb jelenségeivel oksági összefüggésben
vannak és azon egyetemes módszerek segítségé-

vel ismerhetk meg, melyek a természet egyéb
jelenségeinek megismerésében oly termékenyek-
nek bizonyultak.

A L. módszerei. A módszer kérdése a L.-ban kü-
lönösen fontos, mert bonyolódottabb, mint más tu-

dományokban. Közvetetlenül ugyanis csakis a tu-

dat útján nyerünk tudomást a lelki jelenségekrl,
vagyis a tudat ismerteti velünk a tudatot, azaz

:

itt a megfigyel s a megfigyelt azonegy. Ez egy-
részt hasznára van a megismerésnek, mert ez a
megismerés a legintimusabb, voltakép az egyetlen
iutimus és pl. senkinek sem kell magyaráznunk,
mit tesz az : fájdalmat érezni, gondolkodni stb.,

mertmindenki közvetetlenül tudja ; másrészt azon-
ban sokféle kára a megismerésnek is származik
belle, elször : a lelki jelenségek életében a tu-

datos állapot csak átmeneti, rövid ideig tartó

;

másodszor: a tudatos állapotában se figyelhet-

jük meg a lelki jelenséget ; a lelki jelenségek
direkt megfigyelésére szerszámaink nincsenek,
do maga a külön szerszámok nélkül való meg-
figyelés is lehetetlen ; aki arra vállalkozik, hogy
maga magát megfigyelje, mindig olyan v. ahhoz
hasonló jelenséget idéz el magában, mint ame-
lyet meg akar figyelni ; harmadszor : a jelenségek
quantitativ meghatározása, mely a természet
tudományi megismerés legersebb alapja, itt vagy
nagyon határozatlan, vagy egészen lehetetlen,

vagy szk területre vonatkozólag csak közvetett
úton lehetséges; negyedszer a kisórlet. t. i. a
megismerend jelenség föltételeinek saját aka-

ratunk szerint való megváltoztatása is nagy ne-

hézségekbe ütközik; végül a lelki élet jelensé-

gei oly összetett alakban jelentkeznek s termé-
szetüknél fogva az összetett alak oly kevéssé
bontható objektív módon egyszerbb alkotó ré-

szekre, hogy még ha az eddig említett bajos
körülmények nem állanának is fenn, ez is rend-

kívül megnehezítené a lelki jelenségek össze-

hasonlítását, törvényeinek megállapítását.

A tudományos L.-nak mindenekeltt meg kell

állapítania, mely eljárások állanak mégis rendel-

kezésére; itt csak ráutalhatunk ezekre. 1. Alapja

mindennek mégis csak a tudat. Egyenesen meg
nem figyelhetjük a lelki jelenségeket, de tudomá-
sunk van róluk s ennek a tudomásnak v. közve-
tetlen v. az emlékezet útján való felhasználása

(ráeszmélés) mellzhetetlen. 2. A megfigyelés,

kísérlet, mennyiségi meghatározás és elemzés,

illetleg egyszerbb jelenségek tudományos szem-
ügyre vétele s összetettebbekkel való összehason-

lítása, az összetettebbeknek az egyszerekbl való
leszármaztatása mégsemegész lehetetlen. A L. cél-

jaira mindenekeltt megfigyelhetimk másokat ob-

jektív módon; fleg azoknak a megfigyelése

fontos, akiknél a lelki jelenségek szinte közvetet-

lenül nyilatkoznak, az eltitkolás, ámítás kizárásá-

val, tehát a primitív embereké, a gyermekeké s az
állatoké ; itt a lelki jelenségek egyszerbb for-

máira is akadunk, ami az elemzés pótlására szol-

gál. De a kísérlet s vele karölt\'e a lelki jelensé-

gek mennyiségi meghatározása is bizonyos korlá-

tok közt alkalmazható. Bizonyos idevágó jelen-

ségek exakt meghatározása oly messze haladt,

hogy külön tudományágként (pszichofizika) kon-
stítuálta magát, ámbár ez voltakép csak a lélek-

tan egy részének, t. i. az érzékek tanának egy
része. A fiziológia segítsége ezzel nincs kime-
rítve. Az idegrendszer ismerete általában fontos

lélektani fölvilágosításokkal szolgálhat s habár
az a remény, hogy egyes lelki tevékenységeket az
agyvelben lokalizálhatunk, eddig nem teljesült,

mégis a lelki jelenségek testi nyilvánulására szol-

gáló közvetítése az agyvelnek okvetetlenül e
közvetítés lokalizációjának fölkutatására irányul

és néhány fontos esetben sikerrel is járt már, pl.

sikerült a beszéd elidézésére szolgáló agyvelö-
centrumot megállapítani. Ide sorozhatjuk, mint
határjelenségeket a testi és lelki élet mesgyéjén,

a lelki betegségeket, hipnotizmust, melyek bi-

zonyos tekintetben a kísérlet értékével bírnak,

éppen mert feltn és élesen meghatározható nagy
módosulásai a lelki életnek. Újabban a kísérlet

tere a L.-ban nevezetesen tágult és a tisztán

lelki jelenségeknek (melyeknek fiziológiai alapja

a kutatásban szóba sem jöhet) területén is

hódított. Mindezekbl kitíinik, hogy a L. szö-

vetkezvén a fiziológiával, i)szichiatriával. etno-

lógiával, megfigyelvén a gyermeki életet, az álla-

tok életét (1. AÜatpszichológia), egyáltalán má-
sokat, azokat a tudományos módszereket alkal-

mazhatja, melyek minden tapasztalati megisme-
rés ffeltételei. De ezzel nincsenek kimerítve a L.

módszerei, illetleg segédforrásai. Eddig az egyént

tekintettílk a L. tárg>ának s tekinteten kívül

hagytíik azt a fundamentális tényt, hogy az ember
társas voltánál fogva a társadalomnak, melyben
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él, befolyása alatt áll. Minden egyéni lelki élet

oly ernek tekinthotó, iiieiyal^változatoeabbköl-

csönhatásbau van számtalanmásilyeröv^. Csakis
ily kölcsönhatás folytán keletkeaik az, amit nép-

leieknek, nemzeti 8zollomnek,tc^téneti életnek ne-

vezQnk, sorozata oly viszonyoknakéeerknek, me-
lyA csakoly reális tái^yai a kutatásnak,mint akár
a termé82»tí erk. Itt a kutatásnak hasznára van,

hogy ez erk produktumai mindazon hátrányok
nélkül figyelhetk meg, melyek az egyéni lélek

megfigyelését annyira megnehezítik, mert ezek

a produktumok önáUö, obj^ctiv módon léteznek

:

ilyen a nyolv, a vallás primitív mitoszi formájá-

ban, az erkölcsök és szokások, a társadalmi élet

formái általában, de maga a históriai élet is. Ezek
megismerése azután nemcsak a L. külön feladata,

hanem egysaeramind fontoe adal^<díkal szolgál

a lelki élet megigmeiéséhez egyáltalán.

A tapasztalati tudás e módszereinek irányzá-

sára fontoe szolgálatot tehetnek azután a hipo-

tózisek, melyek minden tapasztalati tudományban
a kntat&s irányát megszabják s arra szolgálnak,

hogy a meggj'elésnek célokat szolgáltatnia, ezek
igazolására vagy másokkal való helyettesítésére

adnak módot.
Amit újabb idben a L. válságáról beszélnek,

nem tekinthet komoly beszédnek. A L.-i kuta-

tásnak nagy nehézségekkel kell megküzdenie, de
válságban nincs, st újabb idben feltnen ha-

lad és ami ennek világos bizonj'ítéka, a L.-i kuta-

tók swege nagy mértékben megnövekedett Pe-
dagógiai, esztétikai, nyelvészeti, jogi alkalma-
zásai is szaporodnak és igen érdekes kérdések
fölvetésére adnak alkalmat.

A L. történetében CBa3L kéen, a legújabb id-
ben jelentk^dk e tudomány tapasztalati mivol-
tának fölismeréee. Platón és Aristoteleemegterem -

ti a külön L.-nak, de metatizikai gondolatok és

empíriái megfigyelések szinte kibonyolithatatlan

módon elegj'ednek múveikben. ugyanezt mond-
hatni a középkori L.-ról. Descartes spiritualisz-

tikus alapra helyezi a L.-t, Hobbes materíalisz-

tikusra. Ezentúl Kantig e két álláspont küzd
egymással. Kant elkülöníti a L.-t, mint tapasz-

ttüati tudományt, a metaíizikától, de utána
az elbbi harc megújul s még ma sem szüne-

tel. Az újabb természettudósok közül fóleg We-
ier-nek, Feckner-nék, Helmholtz-nak és Wundt-
nak kszívk a L. reálisabb alapra helyezését, a
fiziológia eredményének felhasználását, a kísér-

let és megfigyelés módszereinekb alkalmazását.
Wandt a fiziológiai L. címet is adta fmúvének.
Másrésst a filozófusok is a tapasztalat módszerei-
hez folyamodtak. Fleg Herbart és Lotze szerez-

tek e tóroi nagy érdemeket, az elbbi azt a kísér-

letet is tette, hogy a L.-ra a matematikát alkal-

mazza. Hazánkban (!(jabban Herbart, Lotze ée
Wundt nyomán tanítják a L.-t, de még összefog-
laló nagyobb kézikön^-niink nincsen a L.-ról. A
külföldi irodalom rendkívül gazdagé téren. A
németek közt ma Wundt áll els helyen ; a fran-

ciák közül említend Ihine (De l'intellii^ence), az
Migolok közül Herbert ^tencer és Bain. (\. ö.

Rtíwt, l-A psychologie angl^ee contomporaine,
2.kiadás 187Ö. ée La psychologie allemande 1880).

A néplélektant Lazarus és Steintkal, Herbart

tanítványai teremtették meg (1. Névldektan). A
kísérleti L. tanulmányozására sok laboratórium
áll rendelkezésre Európában és Amerikában. Ná-
lunk fleg Ranschburg Pál és Bévész Géza ren-

deztek be L.-i laboratóriumokat Számos angol,

francia és német folyóirat csakis e célra szolgál,

így Wundt, Studíen, Zeitschrift für Psychologie
und Phj-siologie der Sinnesorgane ; Bulletin de
la Société de Psychologie physiologíque ; Prooee-
dings of the Society for peychical research stb.

Irodalom. Jeleaebb reiuUieres r. flanafogtató Btrek:
Volkmann, Breatano, u angol Baia éa Bpenear, Wudt,
as auol SvUjr, Titehener. Jamea BflTei, KUpe-Kbblng-
hMm kétkStatoa éa ecrUMetea Jelaa vttre, Taiae as Br-
taleauM aaóló mttve atit. A L. BMat még legimkább mS-
velt iga a filozófiai irodalomsak. Scámoa lélektail társa-
ság viseli gondját e tndomáBjrnak, melyet újabbaa aem-
setkOsi konfrreaasiuok (Paris, Loadoa, Mflockea, Bóau atb.)

éi tudományos folyóiratok is aagy Tiiwiiiial satrigálBak.

A magyar lélektani irodalom igea ssegéiy. Néhány Jobb
monográfián kÍTül (Baasehbnrg s máiok) 1. Paner, BMm,
Koniis stb. tankSnyreit. AlezAader Bernát váslatát a lelki

úletröl a Möreltség KOnyvtára Ember c kfitetében.

Lélektani kényszer elmélete. Ez elmélet sze-

rint a büntetés célja a bntettes visszatartása

bntett elkövetésétl, a fenyegetés által gyakorolt
pszichikai — lélektani — kényszer által. A L.-nek
rendszerbe foglalója Fenerbach, miért is ez elmé-
letet Feuerbach elméletének is nevezik. V. ö. Bün-
tetjogi elméletek.

Lélektapaaztó, a súrú llsztkása, pép, a srn
fzött hántott bab, lencse, borsó tréfás népies neve.

Lélekvándorlás, az a vallás-tilozóíiai tan, mely
szerint az emberi lélek az egyik testbl a másikba
költözik.Tulajdonképen azon a sejtelmen alapszik,

hogy az összes szerves lények átmeneti összefüg-

gésben és rokonságban állanak. A L. tana 1^-
régibb a hinduknál, noha legsibb írott emlékében
(Rigveda) csak alig, st a késbbiekben is hézago-
san mutatható ki. Azt hitték, hogy az ember halála
után rögtön újraszületik s cselekodeitl függ,
mivé lesz újjászületésekor. Herodotos s a késbbi
görögök feljegyaéert szerint az egyiptomiak Is hit-

tek a L.-ban. A halál után a lélek sorban beköl-

tözik a szárazföld, a vizek és a leveg állataiba,

majd sok évi vándorlás után ismét emberi alakba
öltözik. Valószínleg ezektl vették át a görögök
is a L. tanát, melyet metempszichozisznak hívtak
s amely késbb, a misztériumok révén, belekerült

a mitológiába is, hol Dionysoe volt a lelkek ura
és vezetje. Aristotelee visszautasítja a L. tanát
s a test szervezete és lelki élete közt a kölcs&nös-

séget és egybefggést föltételezi. A rómaiak közt

Cicero és Vergilius hittek a L.-ban. A zsidó filozó-

fia, valamint a manicheusok keresztény szektí^a

szintén fölhasználta e tant, melyet a kat. egyház
soha sem fogadott el. A kelta druidák, a szkithák,

meg az északi népek általában, szintén vallották

a L. tanát, mely még ma is el van terjedve némi
változásokkal K.-Á2^, Kaukázia és Hindoestán
ü&kóinál, továbbáazamerikai indiánus éeaz afrikai
néger törzseknél is. Hatása alatt néfaa egyes állato-

kat imádtak ; a L. rokon a iotemizwuutal (L o.) is.

Lélekveazt, fatörzsbl vájt kisebb ladik.

Lélekzéa, 1. Lélegzés.

Lelenc. I. Lelencügy és Gyermekvédelem.
Lelenchás, 1. Lelencügy és Qyermekvéddem.
Lelencügy, azon közintésnények és intéadce-

dések foglalata, amelyeket a lelenoek érdekében
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az állam és más közigazgatási v. nyilvános testü-

letek létesítnek. Rendszeresebb közintózkedések

csak modem államokban vannak. A L. köréhez

tartozik azon lelencházak kérdése, amelyekbe az

újszülöttek 8 általában csecsemk, kisdedek ellá-

tás és ápolás végett titkosan, vagyis a szülök s a

tartásra kötelezettek nevének bejelentése nélkül

beadhatók (tolóládák intézménye). L. még Gyer-

mekvédelem.
Lelesd, kisk. Bihar vm. belényesi j.-ban, (1910)

478 oláh lak. ; u. p. és u. t. Kisszedres.

Lelesz, 1. kisk. Zemplén vm. bodrogközi j.-ban,

(1910) 1821 magyar lak., posta- és táviróhivatallal.

A zempléni várhoz tartozott L. községet 11. Béla

király Boleszló váczi püspöknek, ez meg a pre-

montrei kanonokrendnek ajándékozta. Katapán
egri püspök ott a rend részére már a XII. sz.-ban

templomot és kolostort építtetett a Szent Kereszt

tiszteletére. II. Endre, minthogy meggyilkolt neje,

Gertrúd testének egy része a L.-i kolostM* temp-

lomában temettetett el, a kolostornak jelentékeny

birtokot adott s lelki üdvéért örök idkre kiszol-

gáltatandó misealapltványt tett. Jószágai más
királyok és mágnások adományaival is gyara-

podván, Zemplén, Ung és Szabolcs vármegyékben
15 községre terjedtek ki. A kolostor a patrónus

és más urak kapzsisága miatt sok zaklatásnak

volt kitéve. 1403-ban a Palóczyak, 1442. a Csi-

cseriek, majd a Dobók, Bebekek (György 1555)
háborgatták javaiban. Perényi Péter nemcsak
kirabolta a templomot, de azt csaknem rommá
tette 8 az ott volt kanonokokat megölette. A XVI.
8z, végétl a XVII. sz. végéig a prépostságot

egyik-másik püspök birta. SchöUinger Ferenc per-

nekl prépost a rondtagokat visszavitte régi birto-

kukba, miután Helmeczet II. Rákóczi Ferenctl
18,000 írton kiváltotta, majd magát L.-t is vissza-

szerezte a rendnek Benkovich váradi püspöktl.

A helyreállítottkáptalant I. Lipót elbb a boroszlói

káptalannak, majd a luczei apátságnak adta át

8 azt ezentúl II. Józsefnek a prépostságot 1787.

feloszlató rendeletéig helyettes kormányzók igaz-

gatták. 1802-ben a prépostságot I. Ferenc helyre-

állította és azt a jászói prépostsággal végleg egye-
sítette, A L.-i prépostság országos hiteles hely

volt 8 mint ilyennek eddig ismert els kiadványa
1217-böl való ; mint ilyen, fontos országos és ma-
gánérdekek re. Gazdag országos levéltárát 1403.

a Palóczyak feldúlták, sok oklevelet semmisítve
meg. I. Ferdinánd a levéltár biztosítása végett

megengedte, hogy a kolostort fallal és sáncokkal
vegyék körül ós a levéltár szolgálatára mindig
legalább öt papot kellett tartani, amibon azonbjin

elbb Schwendi császári tábornok, majd Bocskay
ós Bethlen, akik az okiratok kiáll Itilsát és hite-

lesítését világiakra bízták, akadályozták a rendet.

Ilyen megszakítások utáii 1659-töl a legújabb

idig teljesítették a rend tagjai a közjegyzi
tisztet. — 2. L., kisk. Hunyad vm. vajdahunyadi
j.-ban, (1910) 522 oláh lak. ; u. p. ós u. t. Vajda-
hunyad.

Lelessi prépostság, 1. Lelesz, 1.

Leleszi vasajtó, a leleszi s-konvent közel öt-

százados, szép múvTl ós gót betkkel ékesked
vasajtaja, melyet 1871. a történelmi társulat lele-

szi bizottsága fedezett fel ós ismertetett elször.

A nevezetes régiség rejtélyes föliratát Lehóczky
Tivadar fejtette meg, mely szerint a kaput 1400.

Domokos leleszi prépost (1379—1403) építtette,

vagy javíttatta ki. V. ö. Századok, 1871. és 1872.
Lelet. 1. L., 1. Találás.— 2. L. Ha a hivatalos

beadványon v. iraton a szabályszei- bélyeget
éppen nem, v. hiányosan v. szabályellenesen rót-

ták le, a hivatali kezel személyzetnek köteles-

sége vagyoni felelsség mellett L.-et felvenni és

azt szabályszer ellátás végett az illet kir. adó-
hivatalhoz, Budapesten a központi díj- és illeték-

kiszabási hivatalhoz havonkint egyszer elküldeni.

A L. felvevje a felemelt illetéknek fele részét,

amely a L. következtében befizettetik, jutalmul

kapja. A L.-felvevö mulasztása 2—100 K. birság-

gal büntethet.
Lelethely a. m. lelhely (l. 0.).

Lelewel, Joachim, lengyel történetíró, szül.

Varsóban 1786 márc. 22., megh. Parisban 1861
máj. 29. Elbb a varsói, majd a vilnai egyetem
tanára volt, de 1824. politikai okokból elvesz-

tette állását. Az 1830 novemberi felkelés után a
nemzeti kormány tagja lett. A felkelés leveretése

után 1833. Brüsszelbe költözködött, hol 28 évet

töltött szegényes viszonyok közt. Nevezetesebb
miivel : Numismatique du moyen-age (Paris 1836,

3 köt.) ; Géographie du moyen-áge (Bruxellesl852—
1857). Lengyeltárgyú történeti mvei önéletrajzá-

val együtt Polska címen jelentek meg (Poaen

1853—76, 20 köt.).

Lelienbergh (Lelienhiirch), GorneUs van, hol-

landi fest, a XVII. sz.-ban élt Hágában, hol 1646.

afestcéh tagja lett és 1672. még dolgozott. Termé-
szethü esöndéletei, állat-, szárnyas- és gyümölcs-
képei a berlini, drezdai, schwerini, weimari, mtin-

cheni, hágai képtárakban láthatók.

LeÚja-hegység (Lelija Planina), karsztos

plató Bosznia és Hercegovina határán, Mostartól

K.-re, 2032 m. magas.
Lelkek órája, 1. Lélek.

Lelkesedés (enthusiasmus), emelkedett, a köz-

napin magasan fölülálló hangulata a léleknek,

midn valamely érzelem, gondolat, szándék nem-
csak eltölti tudatunkat, uralkodik rajtunk, legna-

gyobb érdekldésünket kelti, hanem egyszersmind

boldoggá tesz és gyakran viharos ervel tettekre

ragad bennünket. A L.-ben az érzelem dominál

;

valamit nagyon szeretünk, annyira, hogy saját

magunkról megfeledkezhetünk, saját magimkat
a szeretett személy v. ügy szolgálatába bocsát-

juk. A L.-ben ez a magunkról való megfoledkezós

és viharos indulat a f. A görög megfelel szó is

hasonló eredet : enthusiasmus, entheos-ból : aki

istennel van teli, akibe isten lelke szállt és ma-
gánkívüli állapotba helyezte. A L. rendesen pil-

lanatnyi, gyorsan keletkez és múló állapot, de ha
a L. csak múlékony, az nem az igazi, azt a ma-
gyar találóan a gyorsan fellobbanó, de csak pil-

lanatra melegít szalmatüzhöz hasonlítja. Aki-

bon a L. iránti fogékonyság meg\'an, azt léüceS'

nek nevezzük ; rokonértékú szók : lelkesülés, lei-

kesiütség, az elbbi inkább az állapot beállását, az

utóbbi niegállapodásátjelenti. Rokon még az eksz-

tázis (1. 0.). L. még Ihlet.

Lelkész, 1. Lelkipásztor.
Lelkészhelyettes, 1. Káplán.
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íttilkéian jövedelem kiegészitéfle, L Kongrua.
Lelkéuprálautás. A hazai prot egyházakban

a lelkészeket az illet gyülekezetek tagjai válaazt-

Í'ák, és pedig az ájább idben mindenik egy-

lázban törvényesen megállapított módon. A re-

formátosok ISOé. évi sdnatának a L.-ra vonat-

kozó fbb intézkedése ezdc : A választás meg-
hívás vagy pályásat útján tOrténik. Meghívás
útján akkor, ha a yálaastök tObbeégéoek bizalma
egy személyben összpontosul ; ellenesetben a pá-

lyázat kihirdettetik. Választható minden rendes

és okleveles segédleikész, ki fegyelmi eljárás

alatt nem áll. Választó nodnden önálló, nagykorú,
egjliázi adót fizet férfi, valamint a vegyes há-

aaságban él vagy özvegy n, ha az elz évek-

rl egyiiázi adójukat lefizették és a választói

jogosnllBágtM egyházi bíróság által megfosztva
nhácsffli^. A választók a páljrázókat csak saját

SMdgáiati helyükön és rendes istenitisztelet al-

kalmával hallgatliatják meg. Az ág. hitv. evan-
gélikos ^ytázbui azonban szokásban van, hogy
a gyülekezet óhajtására az illetk a választó egy-
házban megjelenhetnek és magok megismerte-
tése v^tt ^yliázi beszédet tarthatnak.

lÁikin.tjn, (páter spirituális), d^ katolikus egy-
házban a hívek lelki életét vezet áldozópap. A
L. nevet többféle értelemben alkalmazzák. így
az egyes iütközségekben a plébános vagy a hit-

kaaég élén álló egyéb javadaimas lelkész (cura-

tor, vlcarius) a L. ; hallgatja a hivk gyónását,
tartja a vasárnapi és ünnepi szónoklatokat, szó-

val a hívknek mindennem lelki szükségleteirl

gondoskodik. A kolostorokban, papnevelintéze-
tekboi és egyéb katolikus jeilegá nevelintéze-
tekben ren^een a házbeli áidozópi4)ok egyike,

az ú. n. ^i/RÚ7ft2!(7ató(directorspiritaalis) van meg-
bízva a rendtagok stb. gyónásának megtiallga-

tásával. L.-nak neveznek még minden áldozópa-

pot, akinél akár magánosok, akár egész társiüa-

tok, egyletek stb. állandóan végzik gyónásukat.
Lelki betegségek, 1. Elmebaj.
Lelki épség hiánya, I. Irregularitas.
Lelkifurdalás, 1. Ldkiismeret.
Lelki gyakorlatok (exercitia spiritualia), a

lelki élet felfrissítóscre, a bens ember m^szen-
teléeére és átalakítására szolgáló ájtatoesági

gyakorlatok. Az exercitia spiritualia név elször
8zt Ignác (1. Loyola) múvén szerepel, amelyet
manresai magányában irt lö22. és amelyben a
már ismert gyakorlatokat rendszerbe foglalta,

alkalmazásukat szabályozta és exáital miMszert
alkotott, mik^wn kell a lelket tanítani és a leg-

fbb tökéletaaségie vezetni A teljes L. egy hóna-
pig tartanak, rendesen azonban g, ö vagy 3 napi
tartammal bimak és kfilön e célra készült napi-

rend sierint folyna le. Jelenleg úgy a növendék-
pi9(A, valamint a tékmmttíkadfík, egyáltalában
mtaiden egyházi SMOióly kOleleive van bizonyos
alkalmakkor (az áldoiópapok l^alább 3 évenkint)

L.4Mm részt venni. Szt Ignác spanyolul írta m-
vét Fmsius fordította latinra (1548 körül), azóta
majdnem minden európai nyelvre lefordít<ttták.

Lelki hatalom átmházáaa, L InstituHo.
Lelki igazgató, 1. Ldkiatya.
Lelkiismeret, az a k^wooégflnk, melynél fogva

saját cselekedeteink és egési erkölcsi mivoltimk

fölött erkölcsi ítéletet mondunk. De míg mások
akaratát, cselekedeteit teljes igahadsággal bírál-

juk, saját magunkkal anmben az dolcsi ítéled

gyakran aBzettticöaésbe jut szenvedélyeinkkel,
indulatainkkal s általában magtmkszeretetevel

;

mégis rendes körülmények közt ezek ellener is

érvényesül L.-ünk, ha nem is mindig a tett eltt,

amikor az indulat heve úrrá válik fölöttünk, an-
nál inkább a tett után szólal meg ehiémítha-
tatlanul és ha oknnk van elítélni magunkat, tíki-
furdalást érzünk. Tagadhatatlan azonban, hogy
az emberekben a saját erkölcsi mivoltuk fölötl

való ítéletmondás ereje igen különböz fokú;
némelyik a kis vétséget is ersen fölhányja ma-
gának ; más a nagyobb vétséggel is meg tud al-

kudni, s magát megnyugtatni ; a L. ereje foko-
zódhatik és hanyatlik : aki folyton lábbal tapossa
vagy lábbal taposva látja az erkölcsi ítéletet,

annak L.-e hanyatlik, míg a gondos erkölcsi neve-
lés azon van, hogy mindig megélesítse és élessé-

gétmegörizze. A h. nem állandó er, hanemat^^^a-
dalmi élet produktuma. A közéletben jelenti nem-
csak a magunk erkölcsi m^télésének képességét,
hanem ez ítéletek összességét is. Valakinek jó v.

rossz L.-e van, azaz a magáról való erkölcsi íté-

letei megnytigtatók, v. helytelenítk. Ldkiisme-
retes az az ember, ki minden adott eseten az er-

kölcs parancsainak tesz eleget, hogy saját maga
részérl gáncs ne érje. LeUciismeretesség a lelki-

ismeretes ember állandó tulajdonsága, készsége.
Átvitt értelemben: általában valamely munká-
nak oly gondos végzésére irányuló törekvés, hogy
hiba ne essék benne. Lelkiismeretlen, aki nem
tördik az erkölcs szabványaival, vagy aki gon-
datlanul, hibásan végzi a rábízott dolgot; tág
lelkiismeret, aki el tudja csöndesíteni a L. int
szavát, nem veszi föl a gáncsot, mely különben
is nagyon halkan szólal meg benne. A L. maga
magával jut ellenkezésbe, ha valamely akaratel-
határozás alkalmával az elhatározás mellett is,

ellen is egyenl vagy majdnem egyenl erkölcsi

okok szólnak ; ilyenkor a köteleseik kolliziója

áll be, a drámának ez az érdekfeszít témája. Az
ilyesetek diszkusszióját nevezzük kazuisztikának.

Lelkiismereti házasság (lat. maírimonium
conscientiae seu secretum), a római katoükoa
egyfaásQog szerint az a házasság, melyet a felek

a tridenti zsinat szabályai szerint ugyan, tehát
az illetékes lelkész (proprius parochus) és két
tanú eltt, de titokban, kihirdetés nélkül kötnek
s melyet nem a rendes, hanem a püspütcnél lev
s külön erre a céhra rendelt lepecsételt könyvbe
jegyeznek be. Az Uy háiaaság osak a pOÍpQk
enged^yével köthet, a szllletésA la a ptiopOknái

jelentendk be,a hascmlólag ttttos szOletési anya-
könyvbe leend bejegyzés végett A protesttneok-
nál, mint azt a 11. József-féle házassági pátens
kimondja, nincs helye L.-nak s a magyar házas-
sági törvény(1894. XXXI. t.-e^semtomeri.

Lelkiismereti kényszer (kitkényszer), a liit-

viülás szóval V. tettel való kinyilvánításának kor-
látozása, tehát a lelkiismereti s vallási szabad-
ság ellentéte. Idetartozik az áttérés szabadságá-
nak olyatén korlátozása is, amely szerint csak
bizonyos felekezetek kiMre szoríttatik, mint pL
hazánkban a vallás aaabad gyakorlatáról szóló
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1895. LXIII. t.-c. hatályba lépte eltt csakis a be-

vett vallások valamelyikére való áttérés volt

megengedve, de nem volt megengedve a bevett

vallásról be nem vett vallásra való áttérés.

Lelkiismereti szabadság, 1. Egyéni szabad-

sáfjjogok.

Lelkipásztor. Nemcsak a keresztény, de a többi

felekezetek is — néhány (anabaptisták, quekerek
stb.) kivételével — egyaránt vallják azt, hogy az

istentiszteleti és lelki gondozási teendket arra

hivatott közegeknek kell végezniök. A róm. kat.

egyházban a papi rend vagy klérus a Krisztustól

származó egyházi hatalom kizárólagos birtokosa,

mint ilyen, természetfölötti s üdvközvetít képes-

séggel felruházott különös rendet alkot, szemben
a néppel, a laikusokkal (1. Klérus). A protestáns
egyházak ilyen üdvközvetítö s rendi jelleg pap-
ságot nem ismernek, hanem az egyetemes papság
elvét vallják, hogy t. i. minden keresztény raeg-

igazulását önmaga eszközölheti az evangélium-
nak megfelel élete által. Másrészt azonban a
protestáns felfogás értelmében az egyház ismer-

tet jelei az igehirdetés és a szakramentumok
helyes kiszolgáltatása. E feladatokat — bár elvi-

leg vagyis az egyetemes papság elvénél fogva
bármely hív végezheti — mégsem lehetett az
összes ogyháztagokra bízni, de a rend okából
csakis olyanokra kellett ruházni, kiknek e funk-
ciók helyes végzéséliez a megkívántató képzettsé-

gük van. Ilyen értelemmel bir a protestánsoknál
a lelkészi v. L.-i hivatal, amelynek viselje tehát
az igehirdetésre, a szakramentumok kiszolgálta-

tására 8 a lelki gondozási teendk ellátására van
kötelezve. De ezeken kívül a protestáns (igy a ma-
gyarországi ref. ós ág. h. ev.) egyházak alkot-

mánya szerint a lelkészekre még egyéb, neveze-
tesen egyházkorraányzati, fegyelmi s vagyon-
kezelési teendk is bízhatók.

Lelkipásztorkodás, a keresztény egyházak
mködése a hívek lelki üdvének elmozdításá-
ban, 1. Lelkipásztor és Lelkipásztorkodástan.
Lelkipásztorkodástan (lat. theologia pas-

ioralis, vagy egyszeren pastoralis), rendszeres
összege mindazoknak a szabályoknak és rende-
leteknek, melyek szerint a lelkésznek papi teen-
dit Isten dicsségére ós a hívek lelki üdvére
végeznie kell. A L. foglalkozik : a lelkipásztor
személyével és hivatalával, ez utóbbi tárgyalja
1. az egyházi tanítástant, 2. a szertartástant és

3. a korraányzástant. V. ö. Instructio pastoralis
(eichstádti); ^wZ<c/Y/e/-,Pastoral-Theologie; Gri/-
neus, Theol. pastoralis; Gajisuer, Handbuch der
P. Th. ; Reichenberger, Pastoralanwoisung

;

Benger, P. Th. ; Schikh, Handbuch der P, Th.
(magyarra is ford.); Ríckcr, Leitfaden der P.
Th. Hazaiak: Horváth, Theologia pastoralis;
Szilassy, A lelkipásztorság tudománya ; Bad-
Unszky, Th. p. ; dr. Beindl Román, A lelkipász-
torkodás gyakorlati vezérfonala.
A külföldi protestáns teol. irodalom rendkívül

gazdag ilynem müvekbon. A német Hoffinann,
Palmer, Klaus Harms, Schweizer, Nitzsch, Ottó,
a holland üosterzee, a francia Vinet, az angol
Baxter, a skót Blaikie és Kairbaim, az ameri-
kai Shedd becses mveket írtak e tudomány-
téren. A magyar protestáns teológiai írók közül

L.-t írtak v. fordítottak : Marosvásárhelyi Gtom-
bási István, A Papi Szent Hivatal Gyakorlásáról
Való Trakta, Osterwald Frid. János neuchftteli

ref. lelkész után franciából fordítva (Kolozsvár

1784) ; Németi Sámuel, Hiv lelkipásztor, németbl
fordítva (Pozsony 1 788) ; Tóth Ferenc, pápai pro-

fesszor. Lelkipásztori gondviselés (Gyr 1806);
Zsamay Lajos, sárospataki hittanár Paptan c.

mve 106—142. lapjain (Sárospatak 1847 és 1857);
Garda József nagyenyedi hittanár Lelkipásztori

gondviseléstan, Vinet után szabadon dolgozva
(Kolozsvár 1867); Csiky Lajos, Lelkipásztorko-

dás (Debreczen 1907) ós Lelkipásztorkodástan
(Budapest 1908).

Lelki rokonság (cognatio spirittudis), 1. Cog-

natio.

Lelki süketség az a lelki állapot, midn a be-

teg a hallottakat ép hallás mellett sem érti meg.
A L. az agnosia-nak. az a faja, melyet agnosia
aciisticának mondunk.

Lelki vakság azt a kóros lelkiállapotot jelenti,

midn a beteg a látottakat ép látás mellett sem
tudja fölismerni ; így pl. a betket látja, de el-

olvasni azokat nem tudja (betüvakság). Az agno-
5ia-nak az a faja, melyet agnosia opticának ne-

vezünk. L. még Lelki süketség.

Lelle, község, 1. Balatonlelle.
Lelleg (aöv.), 1. Statice.

Le Locle, svájci város, 1. Locle.
Lelócz (Lelöcz, most Felsölelócz), kisk. Nyitra

vm. privigyei j.-ban, (i9io) 377 tót lak. Ingoványra
épült várromja állítólag IV. Béla vadászkastélya
volt. A Tarnóczyak a XIV. sz. óta bírják, u. p. és

u. t. Nyitranovák.
Lelógó fölti juh, 1. Bergamasco juh.
Leloir (ejtsd

: löioár), Loúis Pierre, francia szí-

nész, szül. Parisban 1860., megh. u. o. 1909 dec. 2.

Szini pályája a Comédie Fran(?ai8eban folj't le. A
színház hagyományainak egyik leghivatottabbre
volt, a rajongásig szerette Moliéret, akinek ko-

mikus jellemei voltak fbb szerepei. Igénytelen
küls megjelenését más adományaival pótolta

:

jellemz készségével és szabatos, tiszta beszéd-

módjával.

Lelhely, az a hely, ahol valamely természeti

tárgyat találni ; különösen az ásvány- és kzet-
tanban nagyon használatos a kevésbbó magyaros
leihely és elfordulási hely helyett.

Leltár (inventariiim), valamely vagyontömeg-
hoz tai-tozó tárgyak jegj'zéke. Azért készül, hogy
ezáltal a tárgyak hiánytalan megrzése biztosít-

tassék. E cél érdekében rendelik el közigazgatási

és eljárási szabályok számos oly esetben a L. ké-

szítését, amikor a vagyontömeg egyik helyrl a
másikra v. egyik személy tulajdonából v. hasz-

nálatából a másik személyre száll át. Ezenkívül
sok esetben a vágjon megtartása érdekében ellen-

rzés céljára is szolgál. így az állami vagyon lel-

tározását az állami számvitelrl szóló 1897. XX.
t.-c. 36. §-a rendeli el ; az örökösödési eljárásról

szóló törvény a hagyatékról, a csdtörvény a csöd-

vagyonról, a gj-ámtörvény a gyámnak v. a gond-
noknak átadott vagyontárgyakról L. készítését

rendeli el. A kereskedelmi törvény szerint minden
keresked köteles üzlete megkezdésekor L.-t ké-

szíteni, vagyis ingó és ingatlan vagj'onát, köve-
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teleseit és tartozásait összeirnl és ezek értékét

kitüntetni (kozdö leltár). Azontúl minden évben
8 ha az üzlet természete ezt mognebeziti, min-
den második évben készít L.-t ás a L. alapján

mérleget (L. Egusterü könyvdés). Bnoek elmu-
lasztása súlyos bOntetöjogi következményekkel
járhat, mert csd esetében vétkes bukás vétsége

miatt ifogják elítélni.

Leltáriszámadás, a leltári tárgyaknak, vagyis

a cselekv és szenved vagyon (teher) mlnden-
nemú réaninek a gazdaság rendszeréfaee alkal-

mazott, minségi és mennyiaégí, részletes és som-
mii6 nyilvántartíisára rendolt feljegyzés, amellyel

azuk, akik megbízásból viszik a gazdaságot, egy-

szersmind beszámolnak eljárásukról. A L. leltári

tiaplóbl és szakleltártuJl állhat. Az elbbi a lel-

tári vagyonban beálló változásoknak (bevételek-

nek, kiadásoknak) idrendi feljegyzése, a tárgyak
szabatos megjelölésével darabsaaám és érték sze-

rint; a szakleltár ellenben a tárgyak egynem
csoportjai szerint tartja nyilván a leltári vagyont,
egj'ébként szintén daraljszám és érték szerint,

hivatkozással a leltári napló folyó tételszámára,

mintegy a pénzkezelés fkönyvét képviselvén a
leltári kezelésben. A leltári tárgyakat általában

beszerzési, ül. becsáraikkal vesszük fel a L.-ba

és szükség esetén azzal az értékkel irjak le, amely-
lyel a L.-ban tényleg benfoglaltattak. A legtöbb

gazdaságban az ingóvagyon leltárában idnkint
értéketOUCenée (kopás) címén részleges v. száza-

lékos ^iékleirást alkalmaznak ; ott, ahol a tiszta

jövedelem felosztá.sra kerül v. az alkalmazottak
a tiszta jövedelemhez mért jutalékot kapnak, e

címen óvatosságból inkább többet, semmint ke-

vesebbet szokta leírni. Az államnál az iparral v.

üzlettel nem foglalkozö hivataloknál (számadási
ágaknál) értékcsökkenés elmén értékleírásnak

helye nincsen, mert a kopást nagy ré.szben ellen-

súlyozza az értékgyarapodásként külön számba
nem jöv fentartási költség. Ellenben az iparral

V. üzlettel foglalkozó állami hivataloknál stb.,

ahol a jutalékrendszer honos, vagy ahol a tiszta

jövedelem bármily irányban felosztásra kerül, a
leltári tálnak értéke százalékos leírások avt^y
becsléedc, esetleg selejtezések útján évrl-évre
helyesbítend. Az ingatlan vagyon leltári értékét

becslés alapján idnként szintén helyesbíteni kell.

Leltár kedrezménye, 1. Benefitnum ini-entarii.

Leltározó közeg, a községi vagy körjegyz,
városokban pedig az erre rendelt közeg, akinek
köteleffiége a hagyatéki javakat hivatalból lel-

tározni, ba a haliUesetfelvétel adataiból vagy a
\ - ; kitnik, hogy vagyon van és azt
leit iztositani szükséges. A bírósága
leltározást másra is, nevezetes n kir. közjegy-
zre, bír. végrehajtóra is bízhatja, akik ^yéb-
ként csd- és hitbizományi Ügyekben is a vagyon
leltározására vannak hivatva.

Lely, Péter, sir (tkp. Pieter van der Faes),
németalföldi fest, szül. Soestban 1618., megn.
1680 nov. 30. Haarlemben Pieter de Grebbemek
volt tanítványa, majd 1641. Londonba ment és
ott Van Dyck képmásainak hatása alatt fejlesz-

tette ki rendkívül tetszets, elegáns, de gyakran
üres, modoros stílusát, mely az angol frangú
társaságot meghódította. Udvari festje volt egy-

RécviXén xn. kst.

másután I. Károlynak, Cromwellnek és II. Ká-
rolynak. A hampton-courti képtárban van a Wind-
sor Beanties néven ismert ni arcképsorozata, a
londoni National Galleryben a Cseresznyés leány
képe ; egyéb férfi- és ni képmásai angol ma-
gángyjteményekben és külföldi muzeumokban,
így a budapesti Szépmvészeti Múzeumban Rich-
mond és Lennox hercegnéjének arcképe.

I/em^ latin növénynevek után Xeinaire Char-
les francia botanikus nevének rövidítése.

liema (áii»t), az Aranybogarak (Chrysome-
Udae) családjába tartozó bogámem. Hay-Anirhftn

öt faja él, melyek közül a Ijcma melanopa L. és
a Lerna cyandla L. érdemelnek említést, mert
lárváik a gabonafélékben néha nagy károkat
okoznak. Mindkét faj teste és szárnyfedi acél-

kék egész kékeszöld színek; a L. melanopa
35—4 5 mm., a L. cyanella é—b mm. hosszú.

A kifejlett bogarak aug.—szept-ben találhatók.

Lán áik testének hátsó része megvastagodott és

nyálkával van beborítva, melyhez ürülékük hozzá-

tapad és testük legnagyobb részét befedi ; népünk
különös alakjuk miatt nmeztelen csiga» néven
ismeri. Ezek fóleg a zab és az árpa levelében

egyenes vonalakat rágnak s a leveleket fakóvá
teszik, miért is vetésfehérítnek nevezik. A lár-

vák nagyon hasonlítanak a rokon liliombogár

(Crioceris merdigera L.) lárváihoz, melyek a fe-

hér liliom levelét és virágát rágják össze. A Crio-

ceris-nemból hazánkban 7 faj honos. A liliom-

bogáron kívül közönséges még a spárgabogár
(1. 0.) és a spárga tizenkétpontos bogara (Cr.

duodecimpunctata L.). A kifejlett bogarak cir-

pel hangot adnak.

Lemaire (ejtsd : iSmer), 25—30 km. széles ten-

gerszoros a Tzföld és a Staten Islands közt, a
L.-szigetekkel együtt Schouten és L. utazók fe-

dezték föl 1616 januáriusában.

Lemaire (ejud . lömer), 1. Charles, belga Afrika-

utazó, szül. 1863 márc. 26. Cuesmesben. 1889—
1905. négyszer utazta be a Kongó vidékét és
kétszer hatolt keresztül Afrikán. Mvei : Congo
et Belgique (Bruxelles 1894) ; 1-^ mission scienti-

flque du Congo-NU (u. o. 1905).

2. L., Philippe Honoré, francia szobrász, szül.

Valenciennesben 1798-, megh. 1880. Nevezete-
sebb mvei : a párisi Madeleine-templom orom-
csoportja : XIV'. Lajos és Kléber tábornok szobrai

a versaillesi múzeumban; Hoche tábornok em-
lékszobra Versaillesban, stb.

Lemaire-Bzigetek, 1. Schouten-szigetek.

Lemaltre (^ttsd: wmétr), 1. Frédéric, francia

színész, szül. Havreban 1800 jul. 21.,m^. Paris-

ban 1876 jan. 26. Pályáját az Odéonban kezdette,

majd több más párisi színház tagja volt ^yaránt
jeleskedett komoly és víg szerepekben, de fereje
a romantikus drámák hsi szerepeiben rejlett,

melyeket nagy hévvel és szenvedéllyel játszott.

Hugó Victor drámáinak fszerepeit neki szánta.

Pályája végén hangját elvesztvén, paotomimikai
eladásokat tartott Saint-Amand és Antier tár-

saságában írta Róbert Macairec melodrámáját,
mely jelents sikert aratott V. ö.- Duval Ö^ L.

et son temps (Paris 1876). Emlékiratait fia adta ki.

2. L., JfUes, francia író, szQl. Vennecj-ben
(Loiret) 183ápr. 27., megh. Parisban 1914 aug. 1 1.

40
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Az impresszionista kritika egyik megalapítója s

nagynev mvelje. Hírnevét a Journal des Dé-

bats-ba írt szinikritikáival alapította meg, ame-
lyeket Impressions de théatre c. kötetekben is ki-

adott (1888—98, 10 köt.). Egyéb irodalmi tanul-

mányai: Les contemporains (1885—99, 7 köt,),

J. Racine (1908), Fénelon (1910), Chateaubriand

(1912). Mint politikus a nacionalista mozgalom
élére állott. Ily irányú kötetei : La franc-ma^on-

nerie (1899) ; Opinions h répandre (1910) ; La cam-
pagne nacionaliste (1902). A szépirodalom terén

versírással kezdte : Les médaillons (1880) ; Petites

orientales (1883) ; az elbeszél irodalommal is kí-

sérletezett 8 e nemben fleg En marge des vieux

Uvres (1905—08, 2 köt.) c. legendáival tnt ki ; de

legtöbb sikert színpadi mveivel aratott. Ezek
java : Le mariage blanc (1891) ; L'áge difficile

(1895) ; La massiöre (1905) stb., melyeket a buda-
pesti színpadokon is eladtak. Magyarul meg-
jelent : A királyok. Ford. Schöpflin Aladár (Buda-

pest 1910). V. ö. Sansot-Orland, J. L. (Paris 1905.)

Le Maitre au Dé, 1. Dé.
Lemákok, a kisoroszok egyik, tájszólásban,

viseletben elüt ága, a Beszkidek mindkét olda-

lán, a Poprád forrásától a Szán forrásáig ter-

jedöleg. Legismertebbek a zempléni L. Nevük
onnan származik, hogy a srn használt «esak»
szócskát, ami más szójárásban lis, k íem-nek
mondják. A hangsúlyt lengyelesen a végeltti
szótagon hangoztatják, azért azt hiszik róluk,

hogy fajilag nem is rutének, hanem magyar-
országi tótok. Ezt a véleményt megersítette Ph.
Kolessa is, aki legutóbb (1912.) tanulmányozta a
L. szójárását. V. ö. Czambel, Slovenská rec. (Tu-
róczszentmárton 1906).

Léman, Lac, a Genfi tó (1. o.) neve.
Lémani köztársaság (RépiMiqiie lémanicme).

A Gentl-tó észalci partján elterül Waadt (Vaud)

1798 jan. francia segítséggel függetlenítette ma-
gát Bern fenhatósága alól s L. néven szervezke-
dett. De már két hónap múlva az újonnan ala-

kult Helvét köztársaságba (1. o.) lépett, mint Lé-
man kanton.

Le Mans, 1. Mans.
Le Marche (ojtsd :

— marké), Olaszország egyik
vidéke, Emilia, Umbria és Toscana, valamint az
Adriai-tenger és az Abruzzók között. Területe 9731
km*, (loiu 1.088,875 lak. Tartományai : Ancona,
Ascoli Piceno, Alacerata és Pesaro e Urbino.
Lemayer, Kar!, báró, osztrák államférfi, szül.

Boskowítzban (.Morvaország) 1841 máj. 13., mogh.
Badenben 190ö máj. 13. 1865)-bon a kultuszminisz-
tériumba lépett, 1881. a közigazgatási bíróság
másodoluöko ltt. 189í-bcn kinevezték az urak-
háza tau'jíivá. Kultuszminisztériumi szolgálata
alatt egyike volt a konkordátum felmondásával
megindult kultúrharc szabadelv harcosainak. A
közigazgatási bíráskodásról szóló törvényt Unger-
rol együtt készítette. Mvei : Apologetische Stú-
dión zur Vorwaltungsgerichtsgeschichte (Wien
1896) ; Der Begriff des Rechtsschutzes ím öffent-
lichen Rt^chto (Verwaltungsgerichtsbarkeit) ím
Zusammenhang der Wandlungon der Staatsauf-
fassung betraclitet (u. o. 1ÍK)2). Halála után meg-
jelentek költeményei is Unterwegs c. alatt (2.

kiad. Foregger-tM, Wien 1907).

Lemberg (Lwow, Leopolis, a régi magyarok-
nál llyvó), az ugyanily nev kerületi kapitány-
ságnak és Galíciának fvárosa, r. kat., rutén, gö-
rög egyesült és örmény kat. érsek székhelye, a
Peltew-patak szk völgyében, (i9io) 206,574 len-

gyel, rutén, örmény és zsidó lakos.sal. Elsrend
katonai ersség és jelents gyárváros. L. maga
kicsiny ; 4külvárosában (halicsi, íyczakowi, krakói
és a zolkiewi) vannak a legszebb házak. A Ringen,
a városnak 4 monumentális kúttal díszített leg-

szebb terén van az 1828—37-ig épült városháza
80 méter magas toronnyal és benne a városi ipar-

múzeum. A templomok közt a legjelentékenyebb a
latin és görög szertartású róm. kat., továbbá az
örmény székesegyház, a dominikánus-templom
Dunin-Borkowska grófnnek Thorwaldsentl ké-
szített síremlékével. Kulturális intézetei közül
jelentsebbek a megyetem; az egj'etem nagy
könyvtárral, gazdag természetrajzi gyüjtemény-
nyel, botanikus kerttel, arckép- és régiséggyüjte-

ménnyel ; az országos erdészeti iskola stb. Emlí-
tend még : az Ossolínski-féle nemzeti intézet, a
Sobieski nemzeti múzeum, a Dzieduszyckí-féle

magánmuzeum galíciai tárgyak gyjteményeivel,
a közkórház, a rokkantak háza, a színház, a r. kat.

érseki templom, a helytartóság, az országos elme-
gyógyintézet stb. L.-et 1259. Leo halicsi hg. alapí-

totta. 13i0-ben, Nagy Kázmér korában már Len-
gyelország egyik legkiválóbb városa volt. 1524. és
1672. a törökök ostromolták. 1705-ben XII. Károly
elfoglalta és elpusztította. A XVII. sz. óta Vörös-
Oroszországnak volt fvárosa. Lengj'elország els
felosztásakor Ausztriának jutott. 1848-iki fegyve-
res fölkelése ers katonai megtorlást vont maga
után. Az 1914-íki háborúban rendkívül heves har-
cok dúltak L. körül. Szept. 3. az osztrák-magyar
csapatok kiürítették L.-et, amelyet erre az oro-

szok megszállottak. L. Világháború-
Lemcke, Kari, német esztétikus és mvészet-

történeti író, szül. Schwerinben 1831 aug. 26.,

megh. Mimchenben 1913 április 7-én. 1876-ban
Aachenben, 1885. Stuttgartban a mvészettör-
ténet tanára lett. Fbb mvei : Ásthetik in ge-
meinverstandlichen Vortriigen (1890) ; Geschichte
der deutschon Dichtung neuerer Zeit (1882. Be-
fejezetlen, de ma is értékes) ; Kari Manno álné-

ven regényeket is írt : Beowiüf (1889, 3. kiadás

1899) ; Ein süsser Knabe (1886) ; Gráfin Gerhild

(1892) ; Jugendgenossen (1898). A Dohme szer-

kesztette Kunst u. Künstler cím folyóiratba több

biográflát írt a hollandi mvészet történetébl.

Lemen rokonok, 1. Descendens és Rokonság.
Lemény, kisk. Szolnok-Doboka vm. nagyiloh-

dai j.-ban, (laio) 591 oláh lak. ; u. p. Hosszúrév,

u. t. Létka.

Lemény János, fogarasi gör. kat. püspök, szül.

1780 ápr. 23. Kolozsvár mellett, megh. 1861 márc.
29. Bécsben. 1832-ben püspHíkké választották, s ez

idtl fogva a politikai életben is részt vett. Fütö-

rekvése a román és magyar nemzet kibékítése

volt. Az 1848 máj. 14-iki híres balázsfalvi oláh

népgylésnek elnöke volt s az Unió érdekében
szép beszédet is tartott a népnek, de a jelenlev
izgatók szenvedélyes kifakadásai és fenyegetései

miatt a gylésrl eltávozott. Az Unió létesítése

után résztvett a pesti országgylésen s mint a f-
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rendiház tagja a magyar ügyöknek lelkes védel-

mezje volt A Bzabadaágfaarc lezajlása ntán 20
évi várfogságra Ítélte s megkegyelmeztetése
után elvonult a közélet terérl. 1860-ben püspöki

tisztségéról lemondott s élete végs éveit Bécsben,

a Ferenc- rendiek kolostorában töltötte. Moga Va-
znllal eg>'ütt szerkesztett múve: Ragemmintea
ínelor doi episeopi romaneséi greco-unit §i a
' lui gnx'o-neonit Vasilie Mog& (Brassó, év n.).

Lemercler (qjtMi: \6menM}é),Nép(mucéne, francia

Kuitó, szül. Pariiban 1771 ^r. 21., megh. u. o.

18^40 jún. 7. Pályáját klasszikus tragédiákkal

kezdte, de Pintií (1800) c. történeti vígjátéka és

Frédégondeet Brunehaut (1821) c. szomoríijátéka

miatt a romantika elfutárai közé sorozható. La
paohypocrisiade (1819) c. szatirikus eposzában ke-

vés az igazi költészet. V. ö. M. Souriau, N. L. et

ses oorrespcHidants (Paris 1906).

Lemerre (eítai. idmer), Alj^onse, francia könyv-
kiadó, sziU. 1838., megb. Parisban 1912 okt. 15.

Fleg mint a parnasszista költk kiadója szerzett

magának hímevet. Egyéb kiadványai közül a
XVL sz.-i költók Marty-Lavaux által sajtó alá ren-

dezett kiadásai, továbbá a francia klasszikusok

s a XIX. sz. nagy költinek elzevier betkkel
nyomtatott zsebkiadásai érdemelnek említést.

Lemes a. m. csoroszlya (1. o.).

Lemes, kisk. Sáros vm. lemesi j.-ban, (1910) 587
-. német és magyar lak., vasútállomás, posta-

es táviróhivatal.

LemeS, adók. Belovár-Körös vm. körösi (kri-

ievci-i) j.-ban, ngio) 335 horvát lak. ; u. p. Raven,
IL t Körös (Krizevci).

Lemetsz gép fleszú ró gép v. pad), különleges
esztei^pad, amely arra való. hogy a gyárakban
a vasmúvekbl beérkez rúdanyagokat megfelel
méret kisebb darabokra feldarabolja.

Lemes, az a fémlap, mely szélességéhez és

vastagságához vi8zonyit%'a vékony. A 2 6 cm.-nél

vastagabb L.-eket azonban már lapoknak (pán-

célos lap), az igen vékonyakat fdió-nak, a még
vékonyabbakat pedig füstnek (arany füst, ezüst

füst sti).) is nevezzük. A L.-t manapság hengere-
lik, réirohben kalapáccsal nyújtották ki, st az
ar' iistbl vagy a rézötvényekbl készí-

ti

:

it ma is így gyártják.

.\z iparban igen sokféle L.-t használnak, leg-

több faja a vas L.-nek van. Fekete L. az, melynek
felszínén a hengerlé^or keletkez reveréteg még
rajta van ; ha errl a reveréteget keféléssel vagy
hasonló mvelettel eltávolítju£ súri^ L. a neve.
A kikészÜett vagy dresszirozott L.-dc azok, me-
lyeket a reveréto»gnek csávázással vagy más mó-
don történ eltávolítása után fényezett kemény
hengerek között kíhengereltek és fojtóan elzárt

lágyító üstökben ízzltással és ezt követ lassú

lehfltéeselkilágyítottak. Mígasúrolt L.-elaiek sötét
kékesszürke felszínük van, a kikészített L.-ek

széle barnás, kékes, ibolyás vagy sárgás futtatott

színeket láttat (az izzitáskor kele&ez oxidáció
miatt). A mechanikai úton kifényesített L.-eket

csiszoltaknak nevezzük. Habos (moirirozott) L-ek
az ónozott L.-ek, melyeket gyengén megmelegíte-
nek s ezután vízben Idiútenek. Az ón ekkor
gyöngyház- vagy jégvirágszerüen kristályosodik.

A fimászoU L.-ek átlátszó flmásszal bevont L.-^

a habos L.-eket szinos flmásszal is bekenik, hogy
az ón kristályok színjátékát jobban emeljék. Ha
a L.-eket szinnyomtatás, patronozás vagy feetée

útján díszítik, akkor mintázott L., ha pedig f^y-
mázzal egészen bekenik, lakkozott vagy fénymá-
zas L. a ne\'ük. Vannak még Imcgaiott, kid-

lámozott, bordázott, guiüocháU, ónozott (bádog),

cinkezett (1. Cinkezés) stb. vas L.-ek. A vas L.-t a
használhatóság szerint is nevezik. így pl. van
zár- (0 4—0-5 mm. vastag), /«/<>-,j»-(0'56—0*57

mm. vastag), kazán- (6—16 mm. vastag), hajó- és

páncH-L. Az ú. n. kmnpound- vagy kéSs L.-eket
összehegesztett kovácsvas- és a^llapokból hen-
gerük ; ezek az acél keménységét a vas szívóssá-

gával egyesítik s ezért különösen páncélos hajók
borítására igen alkalmasak. A vas L. után leg-

basználtabb a vörösréz, sárgaréz, tombak és bronz
L., melyet szintén nyersen vagy kikészít\-e hoz-

nak forgalomba. Van fekete, csávázott v. súrolt

sárgaréz L., a használat szerint pedig fed-L.,
cs-L., hajó-L., pénz-L. stb. Az iparban nagyobb
fontoraága van még a dnk, argentán, brUanftia,
ólom, ón és aluminium L.-eknek.

L; a könyvnyomtatásban minden olyan nyom-
tatólap, amely nem betümagasságú, hanem csuk-

lókkal (facetté), vastalpakkal vagy ólommal, meg
fatönkre szögezéssel ^szítik ki annyira. A talp

szilárdsága és pontos egj'enlszögüsége igen fon-

tos a nyomtatásban. Miután a fa a nedvességtl
megvetül, legmegfelelbbek a vastalpak, külö-

nösen féltónusú lemezek (klisék) alá.

Lemezelés, csekélyérték fémeknek értékesebb

fémlemezzel való beborítása. Rendesen a vörös- és

sárgarezet ezüsttel, ritkábban arannyal vagy
platinával szokták lemezelni. A réz beezüstözése

után a tárg>Ta tiszta ezüstlapot kötnek és vagy
széntüz felett vagy cseresznyeveres melegig he-

\itett tokos kemencében megmelegítik, miköz-
ben kaparóvassal az ezüstlap felsét ersen a
rézre nyomkodják. Ha az ezüst és réz teljesen ösz-

szeforrtak, a müvelet befejezettnek tekinthet

;

azonban az így beborított rézlemezt célszer hi-

degen a kivánt vékonyságig kihengerelni, st
legutolján fényezett és üvegkemény acélhengerek

között átjártatni, hogy tükörsima felszint kap-

jon. A rézlemez ezüst borítását a lemezvas-

tagság V40— Vw-ére szokták venni. A lemezeit

rézdrótot úgy készítik, hogy a beezüstözött réz-

rúdra vékony ezüst tokot húznak, ezután meg-
izzítják s két fém teljes összeforrasztása céljából

kihengerlik. A hengerlés után következik a drót-

búzás. A réznek arannyal való L.-e a leírthoz

egészen hasonló müvelet. Az ú. n.leoni drót nem
egyéb, mint a leírt módon ezüsttel v. arannyal

lemezeit rézdrót. Az aluminiummal lemezeit réz-,

vas- és cinklapok wachtcitz-fém néven kertUnek

forgalomba. V. ö. TMieuschnerB.,EaDálaoch der

Metalldekorierung (Weimar 1883).

Lemezel gép, marógép különl^es szerkezet-

tel, amely ajtók, falboritásoks egyéb épOletaszta-

losmunkák tömörfából való kitöltéeeit(tympanon,

FüUunsr) rámás formára alakltja.

Lemezel gyalu, 1. Gyalu.
Lemezes csápuak (Lamtüicomia, &UAt), a Bo-

garak n^ndjebe tartozó rovarcsalád. Valameny-
nyire jellemz a rövid, 7—11 izbl álló térdelt

40*
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csáp, melynek tizo aránylag hosszú s vógize

egymás mellé legyezöalakúlag elhelyezked le-

mezkékböl alkotott. Mells lábpárjuk ásásra alkal-

mas. Általában ers bogarak. A hímek és a nsté-
nyek között igen gyakran lényeges és szembeötl
különbségek mutatkoznak, így pl. a szarvasbogár-

nál. Trágyával, korhadó fával, ürülékkel, dög-

gel stb. táplálkoznak, de igen sok közöttük friss

növényi részekkel, els sorban lomblevel fák

leveleivel él, pl. a cserebogarak. Lárváik (pajor)

fában, annak belsejében, v. a földben találhatók,

mely utóbbi esetben gyökerekkel táplálkoznak.

Fejldésük hosszú ideig tartó, a nagyobb terme-

tüeknél általában évekig elhúzódó. Öt alcsaládba

osztjuk, ezek : a) óriás bogarak (Dynastida), b)

szarvasbogarak (Lucanida), c) trágyabogarak
(Coprophaga), d) virágbogarak (Cetonida) ós e)

levelrágó bogarak (Fliyllophaga).

Lemezescsörüek (Lametlirostres.^'ü&t), az úszó-

madarak egyik csoportja. Az ide tartozó madarak
fészekhagyók, úszólábuak és rövid farkuak. Szár-

nyaik középhosszuságuak, ers csapótollakkal.

Más nevük Fürészcsörüek (1. o.).

Lemezes gombák, Hártyásgonihák, Agari-

caceae (növ.), azok a Hymenoraycotes-gombák,
amelyek spóráikat a termtest lemezein fejlesz-

tik ki. A spórák basidiumokon jönnek létre, ren-

desen négyesével. A basidiumok végtelen nagy
száma az ú. n. termrétegbe, hymeniumba sora-

kozik. A termtest alsó felületén vannak a leme-

zek és ezek felületét béleli ki a spórát term
hymenium. A lemezek olykor csak kevéssé emel-

kednek ki a termötest felületébl, inkább ráncok-

hoz hasonlók. Ilyenek a Cantharellus génusz
lemezei. Jól fejlett lemezei vannak a Lactaria,

Coprinus, Marasmiíis-féléknok és a Galóca-
iiemüeknek.
Lemezes villámhárító, 1. Villámhárító.
Lemezgyártás, 1. Lemez és Hengerm.
Lemezkopoltyúsak (Lamellibranchiata, áiiat),

1. Kagyl()k.

Lemezmegmunkálájs, eljárás vas-, réz-, sárga-

réz-, horgany- stb. lemezek feldolgozására. Gya-
kori a nagyiparban tömegárúk elállításakor, de
a kisipar is alkalmazza bádogosmhelyekben. A
A L. a többé -kevésbbé horpadt, kereskedelmi mé-
ret lemezek kiegyengetésével és kiszabásával
kezddik. Az utóbbit kézi vagy gópoUókkal vég-
zik (1. Olló). Tömeggyártásban a kiszabással

együtt történhetik a darabok lyukasztása is.

Nyíró-lyukasztógéiKJk kis daraboknak, amelye-
ken esetleg díszes áttörések vannak (pl. lámpa-
alkotórészek), egész sorát egy nyomásra kiszab-

ják 8 áttöréseiket kilyukasztják. (L. még Sajtó.)
Gyakori, hogy a kiszabott lemezt nyomással ós
hajlítva alakítják tovább. Ez történhetik kézi

szerszámokkal különleges bádogosüllkön vagy
géppel, legtöbbször forgó tárcsák és hengerek
között. A L. idetartozó mveletei : a lehajfás v.

horgasztás, araikor a síklemoz egyenes szélét

le- vagy folhajlítják. A karimázás v. j)ere)nezés,
hengeres vagy kúposra hajlított lemezek köralakú
szt'ílének lehajttlsa. (L. Peremezögép). A bcszegés,
mikor a lemezek lehajtott széleit egészen a le-

mezre hajtják. A hajlítás, mikor a lemezt egész
terjedelmében hengeresre vagy kúposra hajlít-

ják. A mélyítés vagy horjyasztás síklemezek fél-

gömbbé alakítása (üstök). A tágítás, szkítés vagy
görzsesztés edények szájának alakítása. Olyan-
kor, ha egy forgási felületet egy síklapból hajlí-

tunk hengeresre, vagy ha egy tárgy több lemez-

bl készül, a két összeér lemez-szélet egyesítik.

Az egyesítés korcolás, szögecselés vagy forrasz-
tás útján történhetik. A korcok többszörös hor-

gasztások. Az ábrán A egyszer korcot, B ketts

BJ^pV.
korcot ábrázol. A forrasztást ónnal vagy ón-

ólomötvözettel, ú. n. lágy forrasszal végzik. A
lemezszéleket felhevített vörösréz-pákával vagy
villamos forrasztógépen rövidzárlattal felhevítik

és összeszorítják. Közben az illeszked felületet

forrasztóvízzel bekenik, hogy oxidációtól véd-

jék. A L.-t befejezi a lemezek csinozása. A leme-

zeket simítják, csiszolják, festik, esetleg marat-
ják, galvánbovonattal látják el, lakkozzák stb.

Lemezmodellálás, az anatómiai minták készí-

tésének egyik tökéletes módja, amelyet fleg
mikroszkópos szerveknek nagy nagyításban való

megkészítésénél használnak. E célból a szervet

néhány ezredmilliméter vastagságú szeletekre

metszik fel, a metszeteket mikroszkóp segélyével

nagyítva papii'lapra vetítik s a körvonalakat
felrajzolják. A rajz után a nagyításnak meg-
felel vastagságú viaszlemezbl a mintát kivág-

ják s az egyes metszeteknek megfelel lemezek
összerakásával a szervnek igen pontos modelljét

kapják.

Lemeznyomat. így nevezik a k- és könyv-
nyomdászatban a körforgó- vagy lapos gépeken
a stereotipia-, cink- és aluminium-lemezekröl tör-

tén nyomtatási eljárással elállított nyomatot.

Lemezpapiros, 1. Papiros.
Lemezpénzek, 1. Énnek.
Lemezrács (franc, méfal déployé; ném. Sterck-

metall), lemezbl szegecselés vagy más kapcsoló

rész nélkül készített rács. A lemez felszínét külön-

leges gépollóval úgy vagdaljuk be, hogy a bemet-

szések rövid közökben egymást követik, egymás-
sal párhuzamosak s minden bemetszéssol szem-

ben, a bemetszés két szomszédvonalán ép rész le-

gyen. Ha az így elmunkált lapot a bemetszésre

merlegesen szétliúzzuk, rács keletkezik.

Lemez-szegecselés, lemezek egybekapcsolá-

sára szokásos kötmód. Hidaknál, gzkazánoknál,
víztartó edényeknél stb. alkalmazzák. Újabban
hidraulikus gépekkel is végezik.

Lemezvas, vasszerkezeti elem oly négyszög
keresztszelvénnyel, amelyben a szélesség a vas-

tagságnál tetemesen nagyobb (kazánlemez, szö-

gecselt tartók gerinclemeze stb.).

Lemgo, város Lippe német hercegségben, (i9io)

9969 lak., mechanikai vászonszövóssel, br-, do-

hány-, kocsi-, ecet- és sörgyártással, két hercegi

kastéllyal, közelében a Lindenhaus nev elme-

gyógyintézettel.
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Lemhény, kisk. Háromszék vm. kezdi j.-ban,

uji <! -i'.*^H mag>'ar lak. ; kis kénee fUrdö, vasúti
mi'LMll '. i>ostatigyiiök8ég;o.t Beroczk. Köadében
a Nogykinhény-patak melletti Várerösse nev
bogyen régi vár omladékai láthatók, melyet Al-

más V. ÁiniDs várán^ neveznek.
Lemintázás / klisirozá8),tk könyvnyomdászat-

ban HZ 0.1 oljáras. uiikor valáinely formíuról matri-

cát készítenek ós azt kiöntik. L. Tömöntés.
Lemiaszo, 1. Límisszo.
Lemma (görög), oly tétel, melyet valamely

tudomány a más&tól minden további bizonyítás

nélkül egyszeren átvesz.

Lemmé. Ludwig, német prot. hittndóe, szül.

••n 1H47 aug. 8. HeWelbergben rendes
luár. Kiadta: Luthers drei grosse Re-

lormatii.'ü^íst'hrifton vom J. 1520 (2. kiad. Ootha
1884). Mvei : Das Evangélium in Böhmen (u. o.

1877) ; Die religionsgeschichtUche Bedeutungdes
l)»k;ilog8 (Breelau 1880); Die Sünde wider den
HeUigengeist (1883) ; Dio Macht des Gebets (Bar-

men 1887) : Der Erfolg der Predigt (1888) ; Die
Principien der Ritschlischen Theologie und ihr

WertlBüon 1891); Grundlage, Ziel u. Eigentüm-
lichkeit des theolog. Studiums (Heidelbei^ 1891)

;

Der Wert des Gebets (1892) ; Das Recht des apostol.

Glaubensbekenntnisses u. seine Gegner (1893);
Kndlosigkeit der Verdammnis und allgemeine
Wiedorbringung (1899); Das Weeen des Chris-

tenthums u. die Zukunftsreligion (1901) ; Christl.

Ethik (1904—05, 2 köt.). 1892 óta kiadja a Neue
Jahrbüchor für deu^be Theologie c folyóiratot.

Lemmens, Nicolas Jacques, belga orgona-
mvész, szia. Zocrle Parwijsban (Belgium) 1823
jan. 3., megb. Linterpor^an, Mecheln mellett

1881 jan. 30. 1849-ben a brüsszeli konzervatórium
tanára ltt. 1879-ben L. késbb nagy hímévre
jutott orgona-iskolát alapított Számos kompo-
zícióján kívül nevezetes nagy école d'orgue-ja.

Lemming (Lemnus, iii*t). az Egér-félék csa-

ládjába tartozó emls állatnem. Termetre és ter-

mészetre a hörcsögökre emlékeztet, de zömökebb.
Négy ismert faja Európa, Ánia és Amerika leg-

északibb részein honos. Legisarasrtebb a norvé^ai
L. (Lemmu lemnm L.). Zömök testének hossza

15 cm., farkáé l^^eljebb 2 cm. Feje aránylag
nagy, apró fülel kerekdedek, szemei kicsinjrek.

Lábai ötujjui^ s ásásra alkiümas erós kannok-
kai fegyverzettek. Tömött bundája a hátoldalon

sárgásbarna, szabálytalan fekete foltokkal, a has-

oldalon sái^ásfehér. Az óvilág sarköve alatta
hegyeken és tundrákon a mi ürgénk és hörcsö-

gtmk módjára éL Beodkivül szapora s némely
években annyira dszqKNrodik, hogy élelemhiány
miatt óriás tömegekben vándorútra indul s útjá-

ban minden ehett elpusztít. A vándorló L.-eket

a felvett irályi semmi sem téríti el, folyók, ta-

vak vagy tengerdc sem, amelyekbe végre a ván-
dorló tömeg belevész. — A norvégiai L. a jégkor-
szak végén s a postglaciális idszakban Spanyol-
országig lehúzódott. A L.-ek hajdani elterjedésé-

vel fkép Nehrina Alfréd foglalkozott. Magyar-
ország postglaciális üledékeibl Roth Samu és

Kormos Tivadar kutatásai révén a Tátrából, Kis-

Kárpátokból, Pilis-h^ységbl, a budai hegyek-
bl és Kszegrl ismeretesek L.-maradványok.

Két apró békalencse
(Lemaaminor) aag}'ob-
bítra, lefelé a gyCkér a
végén gyfikérefiveggel,

fent két ponó ktafitt a
term.

liemna L., békalencse (nftv.), a Lemnaceae
(1. o.) család génusza ; mintegy 12 faja a vlz szi-

nén úszó apró növény, a l^kisebb virágos nö-

vény. Száruk (1. az cÚ>rát)

levélszerü, 1—2 ere van, alsó

oldaláról egy gyökérszál
csüng a vízbe. Elhagyott ku-
tak, állóvizek, tócsák felü-

letét a L. minor (apró béka-
lencse, vízi lencse, kacsa-
parój, lépese) zöld lepelként

vonja be. Tojásdad, lapos

szára 3—4 mm. hosszú. A
kacsa szereti. A L. tristdca

L.(kere8ztes békalencse), haj-

tásai összefüggésben marad-
ván, sr hlMrt alkotha^
nak a vízben. L. még Lem-
naceae.
Iiemnaceae, Békalen-

cse-félék ( növ.), az egysriküek
családja a Spathiflorae so-

rozatban. Apró, alig 1 cm.
nagyságot elér, úszó vízi növények tartoznak

ide, amelyek a sarkköri tájakat kivéve úgyszól-

ván minden \idéken elfordulnak. Igen tagolat-

lanok. Levelük alig fejldik, helyette lapos, levél-

szer száruk van, melyrl 1 v. több gyökérszál
csüng a vízbe, v. egészen gyökértelen. Viráguk
egylakú, a poi^ csak 1 porzóból, a terms csak

1 palackalakú termbl áll, mindkettt egy közös
hüvely v. gödör veszi körül. Ide tartozik : Lemna,
Spirodela, Wolfjia.
Lemnek, nagyk. Nagyküküll vm. khalmi

j.-ban, (1910) 854 német á oláh lak., postahivatal,

u. t. Khalom.
Lemniszkata, l. Cassini-féle görbe.

Lemnios, Sim&n Emporicus, tulajdonképen

Margadant, német humanista és latin költ,
szül. Münsterben (Graubünden) a XVI. sz. elején,

megh. Churban 1550 nov. 24. A wittenbergi

egyetemen tanult és Melanchton követje lett

Bpigramme (1538) cím 2 kötetes mve miatt
Lutiber haragját vonta magára, ki t elfogatta és
számzette. A költ erre további epigranunákkal
és a Monachopomomachia c. szatü^val boszolta

meg magát. Legfontosabb mve: Libri IX de
bello Suevico . . . 1499. gesto.

Lenmosz (Limno, Lmni, Sta Limene), szi-

get az Égei-tengerben. Hossza 34, legnagyoÚ) szé-

lessége 30 km., területe 454 km*, lakóinfc száma
(1918) 29,110, majdnem mind görögök. L.-t 300—
400 m. magas hegyek, ^ykori vulkándc takar-

ják, amelyek közt ÉNy.-on a Skopia (430 dl) a
legmagasabb. E hegyeket egymástól lávamesMí
válas^ják el. L. igen kopár, de földje termékeny

;

szöllö, fOge, zölds^, rozs és egyéb gabonanemQ^
a f termékei KiviteU cikke még a peesétfUd

(1. Bolus). Fhelye a Ny.-i parton Lemnosz (más
néven Kasztra), pöspe^ síékhdy. — A silget as
ókorban Hephaistosnak volt smrtdre, ki ai
Olimposzról ledobatva ide esett Legrégibb lakói

a kalóz szintiek voltak : a L.-i asszonyoktól és az
ai^onautáktól srtrmaztak a minyek, kiket osak-

hfmiar a pelazgok szorítottak ki. Athén hatalma
alá MUtiades korában került Városai Myrina
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(ma Kasztro) és Hephaistia voltak. A IV. keresz-

tes hadjárat koráig a görög császárságnak volt

alkotó része ; azután velenceiek ós genovaiak ver-

senyeztek birtokáért. A törökök az 14f78-iki bé-

kében nyerték el. 1913-ban a balkáni háború után

Görögország birtokába jutott. 1915 márc. a Dar-

danellák ostroma alkalmából a szigetet Görög-

ország tiltakozása ellenére angol és francia csapa-

tok szállották meg (1. Világháború). A szigeten a

görögség eltti korból való föliratokat találtak,

melyeknek megfejtése eddig nem sikerült.

Lemnoszi föld, 1. Bolus.
Ijemnus (állat), 1. Lemming.
Lemoine (ejtsd: lömoán), Frangois, francia fest,

szül. Parisban 1688., megh. u. o. Í737 jún. 4. Gal-

lochenak volt tanítváaya. 1723—26-ig Rómá-
ban tanult, 1736. udvari fest lett. Nagy sikere-

ket aratott nagyméret, dekoratív mennyezet-
festményeivel, melyek közül említendk : Mária
mennybemenetele, a párisi St. Sulpice-templom-

ban ; Herakles apoteózisa és XV. Lajos gyzel-
meinek allegóriája a versaillesi kastélyban. L.

édeskés, órzékies, rózsás színezése jobban hozzá-

illik kisebb méret, könnyed tárgyú képeihez,

amilyenek : Herakles és Omphale (Paris, Louvre)

;

Venus és Adonis (Stockholm, muzeimi) ; Fürd n
(Szent-Pétervár, Eremitage). Tanítványai közül

Natoire és Boucher a legkiválóbbak. V. ö. Mantz,
Boucher, L. et Natoire (Paris 1880).

hemorídLÍ&(remmciaüo), a magánjog megszün-
tetése a jogosított nyilatkozatával. Dolgot ter-

hel jogi'ól egyoldalúan le lehet mondani ; kö-

telmi jogról csak elenged szerzdéssel. Csak
szerzdéssel lehet lemondani az öröklési jogról az

örökhagyó életében ; az örökhagyó halála után
megnyüt öröklési jog (mieltt a jogosult végleg
megszerezte) nem L., hanem visszautasítás tár-

gya. Az elévülésrl elre L. hatálytalan. (Polg.

tvkv. tvjav. 373., 1048., 1080. §.). Perorvoslatok-

ról lemondani csak a perorvoslati határid meg-
nyíltával lehet, polg. perrendtartás (1911 : I. t.-c.)

410. §. ; a peres követelésrl való L. hatálya u. o.

390. §. — L.a trónról csak az országgylés al-

kotmányos hozzájárulásával történhetik (1867:
III. t.-c). — Renunciácio a közjogban az ural-

kodóház ntagjai által férjhezmenetelük alkalmá-
val tett ünnepélyes nyilatkozat, mellyel a házi

törvényeknek az öröklés rendjére vonatkozó sza-

bályait magukra és utódaikra nézve elismerik ; a
trónöröklésre nincs külön kihatása.

Lemonnier (ejtsd : lömonjó), CawiiVíe, kiváló belga
író, szül. Ixollesben (Brüsszel mellett) 1841 márc.

24., megh. Brüsszelben 1913 jún. 13. A széls
realizmus merész irányát szolgálta Un mSle
(1881), Le mórt (1882), Happo-Chaire (1886),
L'hommo en amour (1897), L'amant passionné

(1904) cím regényeivel ; L'lle vierge (1899) és
Adam et Eve (1899) c. kötetei a szimbolista re-

gényírás termékei, míg Le vont dans les moullns
(1901); Les petites consciences (1902); Comme
va le ruisseau (1903) ; Lo droit au bonheur (1905)
társadalmi kérdéseket feszeget irány-regények.
Magyarul megjelent : Htlen asszony Bp. (185)0).

Lemon-olaj (növ.), 1. Andropogon.
I^e luort salsit le vif (franc.) a. m. a meg-

halt örökössé teszi az élt, a francia jogban az

ipso jure örökösödés elvének kifejezése, 1. Örök-
ség birtokbavétele.

Lemosás, a betegápolás egyik eszköze, mely
az erélyesebb hatású s megerltet fürdt helyet-

tesíti. Történhetik vagy tiszta vízzel, vagy olda-

tokkal (dezinflciens, szagtalanító, brizgató vagy
brbevonó oldatokkal) és pedig a célnak meg-
felelen vagy hidegen, vagy melegen. A L. ha-

tással van a hforgalomra, az idegrendszerre stb.

Úgy végezzük, hogy a beteg egyes testrészeit

külön-külön lemossuk, utána megtöröljük s csak
aztán térünk át a következ testrészre. L. még
Ablutio.

Lemot (ejtsd : lömó), Frangois FVédéric, fran-

cia szobrász, szül. Lyonban 1773., megh. 1827.
Parisban és Rómában tanult. Nagyobb tevékeny-
ségre I. Napóleon alatt nyílt alkalma, midn a
párisi Arc de triomphe du Carrouselen a Gyze-
lem és Béke szobrait, valamint a Louvre homlok-
zatának egyik nagy dombormvét készítette.

Tle való IV. Henrik lovasszobra a párisi Pont
Neufön és XIV. Lajosé Lyonban.
Le Moustier, 1. Motistieri sember.
Lemouton Émilia, 1. Adorján Boldizsárné.
Lemovikok (lemovices), kelta néptörzs kö-

zéps Galliában, fvárosuk Augustoritum volt,

a mai Limoges.
Lemoyne (ejtsd: lömoán), 1. Gamille André,

francia költ, szül. Saint-Jean-d'Angélyben(Seine-
et-Oise) 1822., megh. Parisban 1907. Formailag
tökéletes költeményeiben fleg a természetet éne-

kelte meg. Fbb kötetei : Les charmeuses (1855)

;

Légendes des bois (1871) ; Fleurs et ruines (1884)

;

Fleurs du soir (1890).

2. L., Jean-Baptiste, francia szobrász, szül.

Parisban 1704., megh. 1778. L. Jean-Louis
(1665—1755) szobrász íla, atyjának és Le Lorrain

Róbertnek volt tanítványa, 1740. az akadémia
tanára, 1768. rektora lett. Nagy mveivel, melyek
— így XV. Lajos lovasszobra Bordeauxban és a

rennesi városházát díszít nagy bronzcsoport —
nagyrészt elpusztultak, kevesebb sikere volt, mint
kisebb munkáival, márványból és terrakottából

készült mellszobraival (köztük Fontenelle, Vol-

taire, La Tour, Pompadourné, Crébillon, Clairon

és Dangevillo színésznk), melyek a kor legszeren-

csésebb, vonzó kifejezés és linóm dekoratív ha-

tású szobrászati mvei közé tartoznak.

Lemozdonyozni (ném. abprofzen), a katona-

ságnál a. m. az ágyútalpat a mozdonytól (1. o.)

lekapcsolni s a földre állítani, hogy az ágyúval
lni lehessen.

Ij'enipire c'est la paix (franc), 1. Empire.
Lemström Károly Szelim, ünn fizikus, szül.

Helsingforsban 1838., megh. u. o. 1904 okt. 2. A
helsingforsi egyetem tanára volt ; különösen az

északi fény kutatása ós mesterséges elállítása

által vált híressé. 1882-ben sikerült L.-nek az

északi Finnország két 800 ós 1100 m. magas
hegyén mesterséges északi fényt elállítani. E
hegyeket kiterjedt és sr villámhárító-rendszer-

rel látták el, mely a földtl elszigetelve a hegy
lábán lév nedves réteggel állott vezet kapcso-

latban. A rudak csúcsain az északi fényhez ha-

sonló fényjelenség mutatkozott, melynek spek-

truma is megegyezett az északi fény spektruma-
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val. Fö müvei : Om Volta-induktions-strömmars
intensitots-fürldpp iisr>9); Om Orsakerma tíll

jorons inav^iK'ti-^in (1877).

Lemar íí\\m\ 1. Maki.
I^inureN (lat.), I. ÍMrvae.
Lemoria, részint elsülyedl^ réexiiit szigetekre

tagolódott, nag^'kiterjedéeú harmadidöezaki kon-

tínens, mely Afrikát Indiával és a Szunda-azíge-

tekkel összekötötte. Egykori létezését fként zoo-

geogiáflaitények és kiváltképen Madagaszkármai
állatvilága bizonyítják. L. elnevezése Sclater an-

gol természettadóetöl ered s a félmajmok (lemuri-

dae) nevével van kapcsolatban, melyeknek baj-

dani és mai elterjedése a kérdés megítélésében

dönt szerep. A legtöbb félmajom-maradvá-
nyok ugyanis az észak-amerikai és európai óhar-

madkori rétegekben fordulnak elö s északról szár-

maztak az Euráziával akkor még teljesen össze-

függ Afrikán át L.-ra. Ez az oligocén után tör-

ténhetett s ekkor L. még megvolt. A harmadidö-
sz<ik vt'íre táján beállt .sülyedés a kontinens nagy
r'>Z''t iltüntette, fenraaradt rögein, szigetein (Ma-

(iagaszlíár) pedig az izoláció következtében a mai
sajátságos, r^ tipusú állatvilág maradt fenn.

I<eB>«rid«e (iiut), 1. Félmajmok.
Lemar-nyúlTány (apophysis lemurinica). Az

r.iii-«,„„.c alján a szöglet eltt néha ers befz-
minek következtében a szöglet nyúl-

\. ........ ..i lesz, mint a félmajmoknál (Lemures).

Gonosztevknél, születettelmebetegeknélgyakori
(Penta szerint S4-5»/o).

E.einur«icle« (állat), 1. Félmajmok.
Len (Linum L., bOt.), a Linaceae család gé-

Tiuisza: 9Q fajának föterülete a Földközi-tenger
kornyéke, de különben minden földré&z mérsékelt
cs szubtropikns tájai. Észak-Amerikára mintegy
2ü faj esik. Egyéves v. ével füvek, gyesek fél-

cserjék. Levelük ül, többnyire váltakozó, kes-

keny, épszéiú. Viráguk 5 tagú, virágzatuk fürt-

szer forgókból áll, amelyek bogernyösen he-

lyezkednek el. Termésük 5 vagy 6 rekesz tok.

Ijegfontosabb a házi len (Linum usifatis.^imum
L., 1. a Rostnövények cikk képmellékleién). Egy-
éves fú. Magános szára .30—100 cm. magas. Le-
vele keskeny lándzsás, váltakozó, 3 er. Pár-
tája nagy, kék, ritkán fehér, csészéje igen apró,

hegyes, pillás levelekbl áll. Tokja (lengvbó) 10
rekeszü, 10 magvú, magva lapos, tojásdad, fényes
barna. E fiajnak 2 ffajtája : a záró L. tokja zárva
marad és választófalai kopaszak; szára maga-
sabb és fent kevéebbé ágazik szét, rostja nem
olyan flnom és ptiha, mint a következé : a nyíló
lené. Ennek érett tokja gyenge pattanással re-

ped fel és választófalai szrösek ; szára alacso-

nyabb, ágastób, levele, virága, tokja nagyobb,
magva világosabb és több az olaj benne (1. Len-
mag). A mag (semen lini) küls héjából forrázás-

sal nyert nyálka orvosság. Pontosabb azonban
a len mint rostnövény. .\ünt ilyent már s-
idktl fogva termesztik, hazája a Kasitf> és a
Fekete-tenger s a Perzsa öböl között terül el, itt

vadon n, másutt legfeljebb elvadul. Leginkább
Oroszország ÉNy.-i részén, Egyiptomban, Észak-
Amerikában termesztik nagyban. A svájci cölöp-

épitményekbl és a lombardiai tzegtelepekbl
elkerült lenmaradványok tanúsága szerint a>

sember a L. attgustifolmm Huds.-t termesztette.

Ez ével, hazája peüdig a mediterrán vidék. A
L. grandiflorum Deef. kedvelt kerti virág. A ned-
ves réteken term békalen (Linum cafharticum
L., angliai v. apró len, hashajtó len) hashajtó ha-
tású.

A lennek két fajtájából fképen a záró lent ter-

mesztik. Kbbl jelesek : a rigai,pemaui és a zee-
landi. Hazánkban sikerrel termeszthet. Legjob-
banterem a jóerbenlév és mélyrétegü, homokos
vályogban. Legjobb elnövénye a megtrágyázott
kapás növény. Hat éven belül egy és tigyanazon
földbe lent vetni nem szabad, mert beáll a lenwnt-

ság, Jizaz a termése nem sikerül. Vetá5re2—Séves
magot használni jó. Egy kat holdra 180—200 L
szükséges. Vetési id március vége, április eleje.

Okvetlenül szórva vetend. Istállótrágyát jobb az
elvetemény alá adni, mert a len hamar elgyomo-
sodhatik. Mtrágyák közül 150 kg. szuperfoszfát,

100 kg. kénsavas káli sikerrel alkalmazható.
Gyomlálni kell. A fonallent kézzel nyüvik, a mag-
lent kaszával aratják. A kinyütt lent markokSa
kell rakni, késbb kúpokba állítják. A len ki-

készítése megfelel berendezést kíván. A gazda
jobban jár, ha a lent mint száraz kórót értékesiti

valamely szöv-
gyárnál, amellyel

elzetesen szer-

zdik. Termés le-

het kb. U—25 q.

száraz Icnkóró és

2—4 q. lenmag.
Magra termesztve
a száraz kóró Il-
id q. és a mag
4—8 q. A len ki-

készítésénél

ugyanazok a mun-
kák fordulnak el, mint a kendernél: áztatás,

törés. tUolás stb. (1. alább). 100 kg. lenkóróból

70—75 kg. áztatott len, ebbl 12—25 kg. simított

len nyerhet. Hazánkban a lentermesztés halad,

a földmivelési kormány a gazdák kioktatására
külön szaktanárt tart, akitegyszer megkeresésre
ingyen kiküld és a lentermesztést bevezetL Az
aranka nagy kárt tehet a lenben, a lenrozsda rit-

kábban. Az állatok közül a földi bolha a leg-

károsabb.

Az iparban a len háncsát használják, ebbl fona-

lat, szövetet és papirost készítenek. A növény szá-

rán azonban a háácsréteg a farészhez oly ersen
tapad, h<^^ le nem nyúzható, miért is a növényi
gnnuni-félék részbeni oldása és a farészek elkor-

hasztása céljából áztatásnak vetik alá. A lenázta-

tók 7 m. hosszúak, 5—6 m. saélesek és lö m. mé-
lyek. A lent sohasem szabad fektetve, hanem csak
felállítva áztatni, mert különben nem ázik kiegyoi-

letesen. Áztatás után a len jól kiszárítandó (mes-

terséges száritás esetén 60 C fokra felmelegített

lé^örben), hogy a farészek törékeimyé váljanak,

ezután pedig törik s tilolják. Ennek a mvelet-
nek ak^ eszköze a törtUoló (1. az ábrát), amely-

nek lényege az L állványba ersített a pengesor,

amely közé az M mozgókarba helyezett b penge-

sor mélyed. A lenszalma meghajlik s eltörik. B
mvelet gépies kiviteléhez recézett hengerpáro-

Törótilol'-
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kat használnak, amelyek a farészeket szétmor-

zsolják, a pozdorja kiveréséhez pedig gyorsan

forgó léces küllket használnak. Ez az eljárás

sokkal olcsóbb a kézi törésnél, de sok rostszálat

tép. A tilolt lent gerebenezik (1. Fésülés), hogy a

rostnyalábokat rostszálakra bontsák és a rost-

szálak közül a kurtábbakat elkülönítsék ; az utób-

biak neve : kc.
A gerebenezett lenbl fésült fonalat, a kóc-

ból nyújtott fonalat gyártanak (1. Fonálgyár-
tás). A gerebenezett lent ugyanis tüsléces nyújtó-

fejjel ellátott szalagképzön kezelik, azután a

nyert szalagot tüsléces nyajtófejjel ellátott nyújtó-

gépen nyújtják 2—3-szor s végre szintén ts-
léces nyujtófejjel ellátott elfonón megfonják

(1. Juta). A kócot kártolják s azután épp úgy, mint
a gerebenezett lent, nyújtják s elfonattá alakít-

ják. Az itt használt kártológép a jutafonásnál

használt egyenget kártolóval azonos szerkezet
(1. Juta). A fonallá való megsodrást számyas-
orsój (1. Fonás) gépen (Water-gépen) végzik. A
finomabb fonalakat nedvesen fonják, vagyis az

elfonatot, mieltt a nyujtóhengerek alá kerülne,

melegvizfürdn bocsátják át, miáltal a gummi-
szerü anyagok oldódnak s a rostszálak széthúz-

hatok. A Water-gépen nyert fonalat matringol-

ják, szárítják és matring-alakban, de csomagokba
kötve hozzák a kereskedelembe. A csomagolás az

osztrák vagy angol rendszer szerint történik. Az
els szerint a matring, illetleg a motóla kerülete

3 bécsi rf ; ennél 60 menetet, illetleg 60 szálat

pászmának, 20 pászmát matringnak, 20 matrin-

got kötegnek, 12 köteget csomagnak (shock) ne-

veznek. Az angol csomagolás szerint a motóla
kertilete 3 yard és ennél 100 menetet (300 yard)

neveznek pászmának, 10 pászmát matringnak,
20 matringot kötegnek, 12 köteget csomagnak.
A L.-fonal finomságát az angol számozással

jelzik, vagyis az egy angol fontra es 300 yardos

pászmák számával, azaz N.= ^^r^- ,^- . B kép-
oüO (jiu

létben L a fonal hosszát yardban, G a fonal sú-

lyát angol fontban jelzi. A L.-fonalak leginkább
fehérített vászon és mintás árúk gyártására hasz-

náltatnak. E célból legjobb a fonalakat '/» fehér-

ségig fehéríteni, ezután megszni s a szövetet
tovább fehéríteni. A L.-szövetek árak tekinte-

tében a versenyt a pamutszövetekkel ugyan nem
bírják ki, van azonban a L.-árúknak oly saját-

sága is, amelynél fogva sok esetbon elsbbségbon
részesülnek. A L. ugyanis igen jól mosható, tisz-

tábbra, mint a pamut, ezért ni ingelcre s kórházi
ágynemre alkalmasabb. A L. több vizet képes
felszívni s ezért törülközkre is alkalmasabb a pa-
mutnál; végre merevebb és fényesebb s ezért finom
aaztaltorítkro, asztalkendkre alkalmasabb.
A lent hasonlóan fehérítik, mint a pamutot (1. o.,

ugyanott 1. a fehérítésnél használt készülékokot,
pl. Barlow fehérít kazánja, Clapot-készülék stb.),

néha klór nélkül csak a gj'open ; többnyire a klór-

ral és a gyepen való fehérítést egyesítik egymás-
sal. A lonfohérítésnél mutatkozó eltérések abban
találják magyarázatukat, hogy a len rostjában
több a tisztatalanító anyagoknak a mennyisége,
moly a len rostjához számítva 25—30 százalékot

tesz ki és a len rostja vegyiszerekkel szemben
érzékenyebb pl. a pamutnál. E tisztatalanító anya-
gok túlnyomó része pektinsavból áll. A lennek
mésszel, szódával, mosólúggal vagy gyantaszap-
pannal való fzésénél átalakul ez a pektinsav az
alkáliákban oldható, úgynevezett metapektin-
sawá. A klórozáshoz nem szabad elbb hozzá-
fogni, míg a pektinanyagok legnagyobb részét el

nem távolították, különben oly ers klórfürdket
kellene használni, melyek a len rostját is meg-
támadják. A gyepen (vagy a napon) való fehérí-

tésnél a vásznat kiterítik a földön és többször

vízzel meglocsolják. Feltételezhet, hogy a nap-
fénynek behatása, talán a víz elpárolgása folytán

is, ózon fejldik, mely fehérít. A lenfehérítés 3—6
hétig tart. A lenárúk csinozását 1. Csinozás.
A len (vászon) festését megelzi a portéka ki-

fzése, esetleg fehérítése. A festésnél követett

eljárás nagyban hasonlít ahhoz az eljáráshoz,

amellyel a pamut-(gyapot)-árúkat festik (1. Pamut).
Az átfestést megnehezíti a szálak aránylagos
keménysége. A festett vászonárúk közül legfon-

tosabbak a kék, többnyire indigóval festett mun-
kás-konfekciós szövetek.

Irodalom. Mádai J., NépszerQ útmutatás a lennek belga
mód szerinti mívelése és kikészítésérl, 1870 ; Bakay Dezs,
A lentermelés és kikészítés kézikönyve, 1891 ; Füredy La-
jos, Lentermesztés, 1902 ; Kodolányi A., Die Koltur und
Zubereitang des Flachses, Pest 1870.

Léna, 1. folyó Kelet-Szibiriában. A Bajkál-tó

ÉNy.-i partjától 32 km.-nyire ered, elfolyik Jakuck
város mellett s 45 ágra oszolva hatahnas deltá-

val (legnagyobb ága a Bikov K.-en) a Norden-
szkjöld-tengerbe (Északi Jeges-tenger) ömlik az
Újszibíriai szigetekkel szemben. Hossza 4599 km.,
vízterülete 2-32 millió km^. Fels vizvidékén fes-

ti sziklák közt folyik, Jakucknál kiér a síkságra,

7—8 km.-nyire kiszélesedik, Siganszknál szigetek

közt szétágazik és 15 km. széles, Bulun mel-
lett összeszkül 8*6 km.-ro és torkolatához közel

ismét 10 km. széles. Halban gazdag, partjain réz-,

vas-, ezüstérc€k vannak, kszén- és sótelepek, sós

és kénes források, továbbá sok mammutcsontot
is találnak. Mellette D.-en burjátok, É.-on jakutok
laknak. Kirenszknólmáj. 11.—okt.29. Jakucknál
máj. 22.— okt. 29. nincs befagyva, o két város
közt gzhajók is járnak rajta. 320 mellékfolyója

van. — 2. L., spanyol város, 1. Pola de Léna.
Lenaia (gör.), szüreti ünnep, 1. Dionysos.
Lénáxd, 1. Fülöp, fizikus, szül. Pozsonyban

1862 jún. 7. Budapesten és külföldi egyetemeken
tanult. Mint a heidelbergi egyetem asszisztense

végezte vizsgálatait az es folyadékeseppek rez-

géseire, a bizmut fém elektromos tulajdonságaira,

az ultraibolya-fény elektromos hatására vonat-

kozólag. 1890-ben Hertz Henrik meghívására
Bonnba ment mint egyetemi magántanár. Ott

végezte a katódsugarakra vonatk<ízó híressé vált

vizsgálatait, melyek elkészítették a Röntgen-
sugarak felfedezését. Aztiln Boroszlól)an, Aachen-
ben, Heidelbergl)on, Kiéiben mködött mint egye-

temi tanár. 1907 óta a heidelbergi egyetem tanára.

1905-ben neki ítélték oda a fizikai Nobel-dijat.

L. értekezéseit leginkább a Wiedemanns Annalen
szakfolyóiratban tette közzé. Foglalkozott a víz-

esések elektromosságával, a foszforeszeenciával,

a katódsugarakkal is. Kiadta Hertz Henrik müvét
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a mechanika elveirl. L. több tud. akadémia tagja

ée ismóteltea réBzeeUlt kitttntetéwkben. A Magy.
Tud. Akadémia 1897. válaaztotta meg lev. tagnak.

2. L. Jen, buddhista, szüL Krefeldbcn (Né-

mptorezág) 1878 máj. 2. Egj-etemi tanulmá-
nyait Badapesten v^ezte. Utána a Bayerthal és

liovy gabonakeresked cég szolgálatába lépett

;

ki'sólih o >^ egyik fnöke lett A gazdasági idea-

1

:

sóletének irodalmi szószólója s a budd-

h 1 ;<es híve. Fóbbmüvei : Azosztrák Uoyd
szerzödéaeésa mamar érddttk (Budapest 1907)

;

Dkammó, hevezeta a Buddha tanába (a. o. 1910,

2. kiad. 1911., II. köt 1913).

ai/. Róbert, grafikus, aztU. Krefeldben (Né-

metország) 1879 ápr. 30. Elbb Monk angol
grafikus, majd Vajda Zsigmond, végül Szablya-

Frischauf Ferenc vezetéee mellett tanult s részt-

vett a K^re és a Magyar Grafikusok Egyesülete
11.

' tokmegalapításában, amelyeknek
a ja. Fképp a rézkarcot mveli s

1 , i'iiyire francia, olasz, spanyol, angol
•'t választ moti\Timul. Ily müvei látha-

t-iv ,1 :^-/. i'iju'ivészeti Múzeum grafikai gyüjtemé-
iiyébon. r.tl3-ban megkapta az els grafikai díjat

Lénárddarócz, kisk. Borsod vm. ózdi j.-ban,

1910) 415 magyar lak. ; u. p. Csemely, u. t. Neké-
zseny-Sáta.

Lénárdfalva (azeltt: Lénárdfalu), kisk. Szat-

már vm. nagjbányai j.-ban, (i9io) 887 oláh lak.

;

u. p. és u. t. N'ag>-bánya.

Lénárdsugarak, 1. Katödsugarak.
Lénárt. 1. GUa, dalénekeen (mezzoszoprán),

szül. Teplitz-Schönauban 1886 márc. 18. Buda-
pesten Lindh Mareellánál, Berlinben, Parisban
és Olaszországban különböz mestereknél tanult
1909-ben mvészi kömtat tett Németországban,
majd Majoyarországon és Ausztriában. Érzéssel

teljét^.' nentumos eladásával mindenütt
nagy ~

. 1909-ben nül ment Vágó Ji'izsef

budapesii t'pin'szhez.

2. L. Zoltán (kakasfalvi), g^jeorvos, szül.

Nagytapolcsányban (Nyitra vm.) 1870. 1893-ban
orvoedoktorrá avatták. Azután kórbonctannal,

belgyógyászattal és sebészettel foglalkozott, majd
kOLföldön gégeorvossá képezte ki magát. Haza-
térve az egyetemi gégeklinikán 7 éven át m-
ködött Ugyandckor a Charité poliklinika orr- és

g^ebeteg-osztályát vezette 13 éven át. 1910-ben
a Szent Ist\'án-közkórházba rendelorvossá ne-
vezték ki. 1909-ben az orr-, torok- és gég^yó-
gyászatból magántanári képesítést nyert.

Lénártó, kisk. Sáros vm. szekcsi j.-ban, (i9io)

549 tót lak. ; Q. p. Lukó, u. t Bártfa. Határában
1814. egy állítólag 100 kg.-oe meteork hullott le.

Lenartowies (^ttad : -tIo). Tkofil, lengyel költ,
szül. Varsóban 1822 febr. 27., megh. Firenzében
1893 febr. 3. Feldolgozta a népköltészet minden
nevezetes maradványát, eredeti népdalokat is irt
liengyelország régi ti^t&ietébl is merített tár-

g>-at költi feldolgozásra.
" Lenaa. Nikolaus (családi nevén: Niembsch
wniSfreAítffuittXmagyarsiánnazásúnémet költ,
szül. Csatádon (Toronttl vm.) 1802 aug. 13., megh.
Oberdöblingben (Bécs mellett) 1850 aug. 22. Atyja
kincstári hivatalnok, volt gárdatiszt £ála(lfiKX7)
után a család Budára költözik s az öiv«gy újra

férjhez megy Vogel József pesti orvoshoz. L.

elbb a piaristák pesti gimnáziumában, majd
anyja Tokajba költözésekor a sátoraljaújhelj^

gimnáziumban tanul, 1817. visszatér Pestre,

1819. nagj'szüleinél lakik Bécsben s gyors egy-
másutánban Pozsonyban jc^^ot hallgat, beiratko-

zik a magyaróvári gazdasági akadémiára, újra

bécsi jo^z lesz, hogy végül rövid pár évig
az orvosi tannlmányokiaak szentelje magát de
betegsége félbeszakíttalja vele a tanulást Kap-
csolatba lép a sváb költökkel s egyideig Stutt-

gartban és Heidelbergben tartózkodik. 1882-re
esik élete els nagy fordulója : kivándorol Am(?ri-

kába, hogy nyugtalanságában pihenre találjon

s mint farmer új életet kezdjen. De a józan ame-
rikánizmus csakhamar kiábrándítja s csalódottan

kell visszatérnie. 1832-ben megjelent verskötete

(Gredichte, Stuttgart, Cotta) ismertté tette nevét
de nyugtalansága csak fokozódik s költészetének
melankolikus háttere egyre sötétebb lesz. Lírája
s nagyobb költeményeinek problémái (Faust 1836

;

Savonarola 1838 ; Die Albigenser 1843) világos

és szembetn átjelzi fejldésének. A zenében
és az utazgatásban keres enyhülést A bécsi Sophie
Löwenthal-hoz való szerelme csak sietteti. Marié
jBeArenáí-szel(Baden-Baden, 1844) történt eljegy-

zése pedig már nem akadályozhatja meg a végs
katasztrófát. 1844-ben jobb arcát szélhdés éri s
ugyanez év októberében megrül. L. Heine mellett

a XIX. sz. l^nagyobb német lírikusa. Kapcso-
lata a magyarsággal sohasem szakad meg telje-

sen, érdekldik Magyarország iránt,magyar köny-
veket olvas és még Petfi eltt viszi be a világ-

irodalomba az Alföld költészetét (Die drei Zigeu-

ner, Die Haideschenke, Mischka an der Theiss).

19Cö-ben szülhelyén emlékszobrot állítottak neki
(Radnai Béla mve). Költeményeibl s<jkat fordí-

tottak magyarra, nevezetesen : Nagy Mór, Lenau-
ból (Kolozsvár 1892 és 1899) ; Szomort/ Károly,
Faust (u. 0. 1901) ; Feleki Sándor, Lenan versei-

bl (Budapest 1901 és 1911); Lövi József. Az
albiak. Szabad versek (u. o. 1911) és Don Jüan,
drámai költ (u. o. 1913). Mveinek legjobb ki-

adása : Sámtliche Werke u. Briefe herausg. von
E. Ca8tle(Leipzig, Inael-Veriag., 6 köt). V. ö. bon-
nenfeld Zsigmond, L. élete ^ mvei (Budapest

1882) ; L. Roustan, L. et son tempe (Paris 1898);

E. astle, L. u. die Famüie Löwenthal (Leípzig

1906) ; R. Qragger, Lenans ongarisebe Sprach-

kenntnisse (Ungarische Rundschau 1913).

Lenb&ch, 1. Emst, valódi nevén Muellen-
bach E., német Író, szül. KöUiben 1862 márc. 3.,

megh. Bonnban 1907 jún. 27. Bgyideig a Bonner
Zeitung segédszerkesztje volt, majd tejesen a
szépináalomnak szentelte magát Irt Terseket

:

Gedichte (Stuttgart 1894); elbescóléseket : Ab-

seits (Stuttgart 1896); Aof derSonnenseiteiLeip-
zig 1896); Altrfaeinische Gesdiichten (Dnesden

1899) és regényeket: Vom beissen Stein (Stutt-

gart 1897); Die Hansebrttder (Dreedeo 1896);
Waisenheim (u. o. 1898); DieSsImMs von Lysktr-

chen (Stutt«u^ 1899); ScfantnngeldMn (n.o. 1900).

2. L., Franz, német feetft, szOl. Schroben-

hausenban (Bajorország) 1836 dec. 13., megh.
Münchenben 190é máj. 6. Münchenben tanult
1866—67-lg vinavonultan éltsilUöfBldén, 1867.
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Pilotynak lett tanítványa és vele ment Rómába.
Itt kezdte meg Titus diadalivót ábrázoló nagy ké-

pét, melyet hazatérte után 1860. Münchenben fe-

jezett be ós amely kiállítása alkalmával nagy si-

kert aratott. A kép gróf Pálöy János gyjtemé-
nyével a budapesti Szépmíiv. Múzeumba került.

1860-ban Böcklinnel együtt a weimari mvészeti
iskola tanára lett, de rövid id múlva lemondott
és Sehack gróf megbízásából elbb Olaszország-

ban, majd Spanyolországban másolatokat készí-

tett Giorgione, Tiziano, Velasquez, Rubens mvei
után a müncheni Schack-képtár számára, ahol több
eredeti mve is látható. Nagy híi'nevét képmásai-
nak köszönhette. A régi mesterek eljárását elta-

nulva, rendkívüli ügyességgel és szellemmel, igen
hatásos módon, a pszichológiai kifejezéstkiemelve,
olykor túlozva, festette meg kora uralkodóinak,
nagy embereinek, mvészeinek és mvészninek
arcképeit, amelyek páratlan elismerésben részesül-
tek. Különösen gyakran festette le Bismarck her-

ceget és Moltke tábornokot. I. Vilmos (1. a kéj)-

mellékletet) és II. Vilmos német császárok, I. Fe-
renc József, Albert szász király, XIII. Leo pápa,
Gladstone, Wagner Richárd, Liszt Ferenc, Momm-
sen, Virchow, DöUinger, Helmholtz, Nansen Frith-
jof arcképei szóles körben ismertekké ós nép-
szerkké váltak. Bismarck egy képmása a buda-
pesti Szépmvészeti Múzeumban is látható. V. ö.

Rosenherg, L. (4. kiad. Bielefeld-Leipzig 1906)

;

Wyl, Franz von L., Gespráche u. Erinnerungen.
Lenclos (ejtsd: laSkió), Ninon de, francia kurti-

zán, szül. Parisban 1616 máj. 15., megh. 1706 okt.

17. Tourainei nemesi családból származott. Szép-
ségével, szellemességével és mveltségével any-
nyira feltnt, hogy párisi szalonja elkel fran-

cia írók találkozó helye lett. Férjhez nem ment,
mert a szabad szerelem híve volt. Egyik íla, Vil-

liers, kit idegeneknél neveltetett, késbb megis-
merve öt, belészeretett s mikor megtudta, hogy
anyja, fbe ltte magát. Ezt a történetet dolgozta
fel Lesage Gil Blas c. regényében. L. emlékiratait

Mirecoúrt adta ki (Paris 1876, 2. kiad.). V. ö.

Capefigue, Ninon de L. et les Précieuses de la

place Royale (Paris 186-i).

Lenfoes (ejtsd.- lenszóesz), város Bahia brazíliai

államban, a Paraguassu egyik forrásánál ; 1844
óta a gazdag gyémántmosó telepek központja.
Lencse (növ., Lens Gren. et Godr.), a Logimiino-

sae (Hüvelyesek) család pillangós virágú génu-
8za; 8 faja a mediterrán vidéken ós Nyugat-
Ázsiában van elterjedve. Legismertebb közülük a
fzeléknövénynok termosztett fzelék L. (Lens
esculenta Mnch, Ervnm lens L.), 15—40 cm. ma-
gas, pelyhes egyéves fü; levelei szárnyasak, a
felsknek többnyire 6 pár szárnya van s kacs-
ban végzdnek. Virágai aprók, fehérek. 1—4-óvel
állanak s közös kocsányuk szálkában végzdik.
Hüvelye kopasz, kerekded ós 2, néha 1 kerek, la-

pos magot tartalmaz, ez utóbbiból készül a L.-
fözelók. Nálunk Szopes vármegyében s a Maros-
Duna közén nagyban termosztik.
A L.-nok (Brvum) több faját termesztik : a kö-

zönséges L.-t (Ervum lens L.), a cicor L.-t (Er-
vum ervilia L.) ós az egyviratú L.-t (Ervum mo-
nanthos L.). A közönséges L.-k között híres a pén-
zes L. 8 az aprószemfl L. Tájfajták között kiváló

a stockeraui, erdélyi, gömöri és bajor L. Enyhe
klímát kíván. Meszes vályogban jól, kötött vagy
laza talajokban kevósbbé terem. A forgóban két
gabona közé kell beállítani. Vetés eltt a talaját

kiválóan kell elkészíteni. Friss trágj'ába vetni
nem szabad. Márciusban vethet, holdankint 1 hl.

vetmag szükséges. Árpával keverten is vetik a
ledülés ellen. Gépvetésnél a sortávolság 20—25
cm. Egyszer meg kell kapálni. Augusztusban ka-
szával kell aratni, petrencézni és 4—5 nap múlva
behordani, illetve boglyázni. Terem kat. holdan-
Idnt 8—10 hl. mag. Szalmatermése 5—7 q kat.

holdanként. Nyirkos idben megrozsdásodik ós
elpusztul. Tönkreteheti továbbá a zsizsik. A zsi-

zsik ellen úgy lehet védekezni, ha a vetmagot
szénkénegezzük.
A L. hizlalóórtóke nagy. 24-87o fehérjét, 5477o

keményítt és dextrint, l-87o zsírt, 3-67o celluló-

zát, 2'57o í^^li- és foszforsót és 12-57o vizet tar-

talmazhat. Az ókorban az egyiptomiak ós zsidók
(Ezsau öröksége) igen szerették. Lencsét a bronz-
korszak cölöpházaiban is találtak. A legrégibb

kultúrnövények egyike.

Lencse, lényeges alkotó része a tóvcsönek,
mikroszkópnak, a szemüvegnek ós sok más optikai

készüléknek. Legtöbbször lencsealakü üvegdarab

;

készülhet azonban más tisztán átlátszó anyagból
is, amin a kvarc, ksó, jég stb. Legalább az egyik
lapja szabályos görbe felületre (gömb, ellipszis,

henger) van csiszolva ; a másik lehet sík, v. szin-

tén görbe felület. A leggj'akoribb a gömbfelü-

1. ábra. Különféle lencsék keresztmetszetei.

let L. A határoló felületek középpontjain át-

men egyenes a L. teíigelye. A L. lehet domború,
ha a széle felé vékonyodik vagy homorú, ha a
széle felé vastagodik. Az 1. ábrán ABC dom-
ború, D E F homorú L.-k keresztmetszetei lát-

hatók. Neveik sorban : kétszerdomború (biconvex),

síkdomború (planconvex), doniboríi-homoríi (con-

8. Ábra. QyOJt/Slencse gynjtópontja.

vex-concav), kétszerkomorú (biconcav),síkhomorú
(planconcav), homorú-domhorú (concav-convex).

Ha sötót szobába a L.-vel egyenl nagyságú
nyíláson át a L. tengelyével párhuzamos napsu-

gárnyalábot bocsátunk, ez a L.-n áthaladva úgy
tör(»tik meg, hogy a sugarak a L. mögött a ten-

gely egy pontjában keresztezdnek. Ez a h.gi/ujtó-

pO)itja, amelyben minden átlátszatlan tárgy va-

kító fehér fényben ragyo^és gyúlékony anyag
meggyulad. A 4?. ábrán É a gj-ujtópont. Távol-
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sága a L.-tól a L. grjujtótávoUága. A domború
L.-t eaért gyújtó vagy gyüjtö L-nek nevezik. De
nemcsak a naptól v. más fónyforrástól érkez
párhuzamos sogajrak egyeeülnek a L. mögött eg>-

pontban, hanem ai egy fényl pontból kiinduló

<:>.>« a L.-re saéttartóan es sugarak is keresztezd-

nek a L. mögött egy pontban, de as annál mesz-

szebbre esik a L.-

tl, mennél közelebb
van a fénylpont a
gyújtóponthoz. Ha
ezzel összeesik, a su-

garak a L. mögött
párhuzamosan ha-

ladnak, tehát csak a végtelenben egyesülnek. A
fényl pont és a L. mögötti egyesülési pont szere-

pet cserélhetnek. Ha az egyiket tárgpiak nevez-

zük, a másik annic képe és fordítva. Ezek ú. n.

kapcsolt v. konjugált pontok. Amiga tárgy távol-

:^i*«-

S. ábn. StteóleacM gy^JtóitoaQa.

4. ábn. Valódi kép keleUceiése a gTajtölencsénéL

sága a L.-tl a gyujtótávolságnál nagyobb, a meg-
tört sugarak valóban egyesülnek, a kép ernyn félj

fogható, valódi. Ha a fényl pont közelebb van
a L.-hez, mint a gyújtópont, a megtört sugarak a
L.-n túl már nem találkoznak. A kép a tárgy olda-

4. ibr*. „.-... ;^.e 6l ábn. PeUral utííif-
i«Mi<iie.

Ián keletkezik és föl nem fogható, nem valódi.

Ha homorú L.-re esnek párhuzamos sugarak, ezek
a L. mögött széthajlókká lesznek, mintha a L.

innens oldalán egy pontt)ól indultak volna ki

;

ezt szintén gyújtópontnak nevezik, a L.-t ma-

7. ábn. TáJ-
képleaoe.

tib ^
8. ábn Akroautixált

leacw (Inpe).

gát pedig szóró h.-nek. A 5. ábra ilyen L.-t tün-
tet föl.

Igen vékony L.-nek metszéspontja a tengely-

lyol a L.-nek ú. n. optikai középpon^a. Az ezen
átmen sugarak törés nélkül hag^k el a L.-t. Bzt
a sajátságot fölhasználják a kép szerkesztéaéfe.

A 4. ábrán ab legyen a fényl tárgy. Az a és

h pontból a L. tengelyével párhuzamos sugarat

rajzolva, ez a L. mögött a gyújtóponton megj- át.

Az optikai középponton átmen sugarak az elb-
bieket Aés B pontokban metszik. Ezek az a ée 6
képpontjai. Hasonló áll az ab tárgy egyéb pont-

jaira is. AB az cd) tárgy valódi képe és pedig

fordított hel^'zetú és nagyított. Viszont ab volna
az AB képe.

Vastagabb L.-k nem adnak éles, hanem ú. n.

szóródáson képet. Ezt leginkább a gömbidom
miatti eltérés (szferikus aberráció) és a színi el-

térés (kromatikus aberráció) okozza. A L. szélei-

hez közel beér sugarak ugyanis a L.-hez köze-

lebb metszik egymást, mint a centrális sugarak,

melyek a L.-t a tengelyéhez közel érik. A színi

eltérés oka az, hogy a különböz szinú sugarak
nem töretnek meg egj'formán. A gjengébb törés
vörös, narancs, sárga sugarak a L.-tl távolabb

egyesülnek, mint az ersebb törés kék és ibolya-

szinú sugarak. A kép színes szegélyt kap. A gör-

bületi sugarak kell megválasztásával a gömbi
eltérés megszüntethet (aplanatikus L.) ; a szlnl

eltérést az akromatlkus L.-nél úgy szüntetik meg,
hogy a koronaüvegbl való gjóijt-L. mögé fllnt-

ttvegbl való, fele oly vastag szóró L.-t helyez-

nek. A jobb optikai mszereken ilyen L.-ket al-

kalmaznak. A mikroszkóp objcktivje, mivel jelen-

tékeny nagj'ítás kívántatik, többszörösen össze-

tett. Ilyen a Amlcl-féle 3 darabból álló L.-rend-

szer (5. ábra). A legalsó darab koronaüvegbl
való félgömb, mel>-nek hibáit a másik két össze-

tett L.-pár kiigazítja. A mikroszkóp hatását fo-

kozza az immerziós L. (1. o.). A fotográfiai objek-

tívra nézve nem elegend a gömbi és színi elté-

rés m^szüntetése ; az objektívre es sugarak
kereeztezdési pontjainak egy síkba kell esniök.

Az els hasznavehet arcképlencsét (6. ábra)
Fétzval József hazánkfia számította ki, mely
mintegy 20-szorta ersebb, mint a tájképlencse.

Újabban igen jó fot(^áfial L.-ket szerkesztettek

;

a legkiválóbbak a Steinhell-féle aniiplanet és a
Zeiss-féle anasztigmát.
A tájkép-L. akromatlkus ketts L. (7. ábra),

melynek gömbi eltérését azzal szüntetik meg, hogy
a L. széleire es fényt fényfogókkal (dlafragma)

visszatartják, vagyis a L. nyílását kisebbítik. Az
egyszer nagyít lupe (8. ábra) szintén akro-

matlkus gyüjtö-L., V. L.-rendszer, mely a tárgy-

nak egyenes hcljTzetú, nagyított képét szolul-

ta^ ; ez a tái^yal egy oldalra esik és föl nem
fogható.

Lencse (szemlencse), 1. Szem.
Lencsecsontok v. borsócsontok (ossa sesamoi-

dea), az ujjak csontvázához tartozó, rendesen az

izületek falába ágyazott csontocskák, melyeken
apró Izmok tapa(£íak.

Lencseérc, 1. Lirokonit.
Lencseiolt, 1. Lentigo.
Lencsehijasság, 1. Afákia, Fénytörés rend-

ellenessége i ós Hályog.
Lenesek, 1. Lencse.
Lencsemag (nucleus lentifomis), az agyvel-

ben lov szürke állományú ia^dúc.
Lencseprizma, teljes visszaverdést (l. o.)esz-

közi prizma, mely lencse gyanánt is hat, mert
határlapjai nem síkok, hanem a lencsékéhez ha-

sonlóan görbültek.
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Lencsés Antal, a keszthelyi Georgikon tanára

és gazdasági író, szül. Rumon (Vas vm.) 1797.,

megh. 1835. Mvei : Lánghyyal együttesen Ter-

mészeti, mesterségi és gazd. ismeretek tára (Pest

1829) ; A gyapjúnak Imsznos és káros tulajdon-

ságairól (ü. 0. 1830) ; Jófoganatú szerek a házi,

kerti és mezei kártékony állatoknak kiirtására

(u. 0. 1831) ; Tapasztalt téli tanácsadó {u. o. 1833).

Lencsezsizsik, 1. Zsizsik-félék.

Lencsica, város, 1. Leczyca.
Lencsna, város Lublin orosz-lengyel kormány-

zóságban, 1. Leczna.
Lencz, 1. Géza, egyetemi ref. teol. tanár, szül.

Vámospórcsen 1870 márc. 2. 1899 -1908-ig Tá-

pén, Tiszaroffon és Meztúr-Újvároson volt lel-

kész, 1909. a debreczeni ref. teológián a dogma-
tika, vallásbölcsészeti tanszékére hívták meg,
1914. pedig a debreczeni egyetemen rendes ta-

nárrá nevezték M. Nevezetesebb müvei : Sabatier,

mint református és dogmatikus (1903); A2
ausztriai protestantizmus története (1905—06).
A Lelkészegyesület c. folyóirat felels szerkesz-

tóje.

2. L. Ödön, felsöipariskolai igazgató, szül.

Kassán 1851 márc. 24. Felsbb tanulmányait a
budapesti megyetem gépészmérnöki szakosztá-

lyán 1873. végezte. Mint gépészmérnök 7 évig
volt a magyar északkeleti vasút fmhelyében,
valamint a központi igazgatóság mhelyszolgá-
lati osztályában alkalmazva, s ez id alatt egy-

szersmind 5 évig volt tanársegéd a kir. József-

megyetem mechanikai technológiai tanszéke

mellett. 1880-ban az állami ipariskola gépészeti

tanszókére kapott meghívást. 1907-ben a fels-
ipariskola igazgatója lett. Fbb müvei : Hazai
mezgazdaságigépek és eszközök (Budapest 1886);

Magyarország mezgazdasági gépipara (u. 0.

1898) ; Malomipari szakoktatási, és kísérleti in-

tézmények (u. 0. 1913). Számos tudományos érte-

kezést írt a szaklapokba s tagja a Mszaki Lap
szerkeszt-bizottságának.

Lendenield, Róbert, lovag, osztrák zoológus és

geográfus, szül. Grácban 1858 febr. 10., megh.
Prágában 1913 júl. 3. Tanulmányait szülváro-
sának egyetemén végezte. 1881—86-ig beutazta
Ausztráliát és azután Londonban az University
College asszisztense lett. 1889. az innsbrucki egye-

tem magántanára, 1892. az állattan rendkívüli,

1894. rendes tanára a czernowitzi egyetemen,
1897. a prágai német egyetemre a zoológia ren-

des tanárának nevezték ki. Fképen a szivacsok-

kal és a tömlösállatokkal foglalkozott és nagyon
sok ilyen irányú munkálatot tett közzé. Dolgo-
zatainak számw meghaladJH ti 400-at. Nagyobb
müvei : Monograph of the liorny siwnges (Lon-

don 1889); Catalogue of the sponges in the Aust-
ralian Museum (u. 0. 1888); Report on the struc-

ture of the phosphorascent organs of flshes (Chal-

lenger Reports, Zoology, Part 57). Geológiai és

földrajzi munkái : Australischo Roiso (Innsbruck

1892, 2. kiad. 1896) ; Aus den Alpen (2 köt., Prag
ós Wien 1896.) ; Dle Hochgeblrge der Erd (Frei-

burg 1899) ; Nouseoland (Boriin 1900).
Lendinara, székhelye L. járásnak, Rovigo olasz

tartományban, az Adigotto mellett, (1911) 8668
lak., selyemipar,- bor és lentermelós.

liendit V. l'endit (franc, ejtsd : landi, lat. indic-

tmn),PéiTis legrégibb évi vására (fire), amelyet St.

Denis mellett jún. 11—24. között tartanak meg.
Lendítökerék, olyan hajtógépekhez való nagy-

súlyú kerék, melyekben a motorikus ert felvev6
alkotórésznek egyenes váltakozó irányú mozgása
körmozgássá alakul át. Ily gépeken a hajtóer
a forgattyú csapján folyton változó forgatóké-

pességgel dolgozik. Midn a forgatóer a for-

gattj'u-karra merlegesen mködik, akkor for-

gatóképessége jóval nagyobb, mint az ellenálló

eré. Midn a kar középvonala az er irányvona-
lához közeledik, forgatóképessége folytonosan

csökken, míg végre zérussá válik. A forgatókar
egyes fordulata alatt tehát a forgatóerö a kör
2 negyedében több munkát végez, mint az ellent-

álló er, másik két negyedében pedig kevesebbet.

A munkatöbbletet a L. magába veszi s újra leadja

ott, hol a forgatóerö munkája kisebb, mint az ellen-

álló erké. A L. rendesen nagy átmérj nehéz
gyr, melyet alkalmas karokkal és ággyal a gép
tengelyére ersítenek. Nagy gépek L.-e két v. több

részbl V. egy darabból készül s általában bájté-

kerék gyanánt is szerepel. Ha a L. túlságos sebesen

forog, annji munkát képes magába venni, hogy
az egész kerék koszorúját is szétvetheti.

Lenl Adolf, zoológus, szül.Orczyfalván (Temes
vm.) 1862 máj. 6. A tanári ós bölcsészetdoktori

oklevelek megszerzése után tanársegéd, majd ma-
gántanári képesítése után helyettt?s tanár volt

a megyetemen. 1887-ben egy évig külföldi ta-

nulmányúton volt s onnét visszatérve Hermán
Ottót kisérte Észak-Norvégiába omitológiai ta-

nulmányútjára. 1889-ben a M. Nemzeti Múzeum
állattárához nevezték ki, ahol az állattani labo-

ratóriumot vezette. 1893-ban lemondott múzeumi
állásáról és nyilvános zoológiai preparatóriumot
és tanszerkészít-intézetet alapított Budapesten,
amely az els ilyen intézet volt hazánkban. 1901-

ben a temesrékási kerület országgylési kép-

viselvé választotta. 1906 nyarán tud. gyüjtö-

expediciót vezetett Kls-Ázsián keresztül, az ana-

tóliai felföldön és a Taurusz-hegységen át. A
rákövetkez évben a laplatai és buenos-airesi

muzeumok hívására Argentína köztársaság Neu-
quen tartományába vezetett tud. gyüjt-oxpedi-
ciót s ekkor félévig tartó úton egész szélo.'jsé-

gében átgynlogolta egyetleo kísérvel nemcsak
a lakatlan pampát, de átkelt a Kordillerákon is,

amíg Puerto-Montt mellett a Csendes-óceánhoz
jutott. Hazatérve közremködött az újból épített

Állat- ós Növénykert létesítésén, meljTiek igaz-

gatását 191 l-ben vette át. A tennószottudomá-
nyokat népszersít irodalmat is sok értékos

közleménnyel gazdagította különböz folyóira-

tokban ós napilapokban. Kiadta ós szerkesztette

tíz éven át A Természet c. folyóiratot s az állat-

kert érdekébon nagy irodalmi mködést fejtett

ki. Értekezéseinek és különböz cikkeinek száma
meghaladja a 300 at. Nagyobbmunkái : A magyar-
országi Teiragalha-félekrl (1886) ; Adcuok a
pókok bonc- és fejldéstanához, különös tekin-

tettel a végtagokra (1886) ; Adatok apókok bonc-,

szövet- és fejldéstanához. Idegrendszer {18S7);

A virágok és a rovarok (1887); A pókok, külö-

nösen a kerekhálós-pókok természetes osztályo-
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íásának kísérlete (1888) ; Az áUatok színeinek
mustrázata (1890); Új szerkezet mikroszkóp
<1891); Hazánk egyik specialitásáról (1892);

A M. NfíHzeti Múzeum Kaszágpk-girifjteménye

(1894) ; Útmutatás az állatok kitöméséhez (1898)

;

Détmagyarország néhány érdekesebb áüatfaia
(Temesvár 1899); A mikroszkópi gyakorlat ele-

mei L (1900) ; ^ért visel a keresztespók fehér
keresztet a hátán f (19(X)) ; Egyúj emösfaj ha-

zánk faunájában (Szabadka 1900) ; Apókok szer-

vezte és a hálökötés (1900).

Lendra, községek, 1. Alsólendva, Felsölendva,
Vizlendtxi.

Leadradades (azeltt : Dédes), kisk. Zala vm.
alaöleDdvai j.-ban, (i9io) 168 magyar lak. ; u. p.

ée a. t. Bédics.

LendTaerd (azeltt: Benkócz), klsk. Zala
vm. aLsólendvai j.-ban, (idio) 740 vend és magj'ar
lak : u. p. Bántornya, n. t. Belatincz.

LendTahidTég (azeltt: Hidvég), kisk. Zala
vm. alsólendval j.-ban, (leio) 219 magyar lak.

;

u. p. és n. t. Alíiólendva.

LendTahosszúíala (azeltt : Hosszúfalu),kisk.
Zala vm. alsc>loiKÍvai j.-ban, (i9io) 1495 magj'ar
és vend lak. ; u. p. és u. t. Alsólendva.

Lendvajakabia (azeltt : Jakabfa), klsk. Zala
vm. alsólendval j.-ban, (i9io) .363 magyar lak.;

o. p. Résznek, n. t. Rédiics.

Lendvakiiályía (azeltt : Királyfa), kisk. Vas
vm. muraszombati j.-ban, (1910) 420 vend lak.;

u. p. Va.-Jh ideírkút, u. t. Felslendva-Mátyásdomb.
Lendvakislak (azeltt : Kislak), kisk. Vas

vm. muraszombati j.-ban, (1910) 142 vend lak.

;

n. p.-Mártonholy, u. t. Battyánd.

Lendvanemead (azeltt : Kemesd), kisk. Vas
vm. muraszombati j.-ban, (loio) 226 vend lak.

:

u. p. és a. t. Muraszombat.
Lendvanyirea (azeltt : Brezovicza), kisk.Zala

vm. nisólondvai j.-ban, (i»io) 402 vend lak.; u. p.

Bántornya, u. t. Belatincz.

Lendvarózsavölgy (azeltt : Ganicsa), kisk.

Zala vm. al.<^lendvai j.-ban, (tsio) 1069 vend és

magyar lak. : u. p. és a. t. Belatincz.

L^dvaszentjózsei (azeltt : Gumilicza), kisk.

Zala vm. al-^^ólondvai j.-ban, (i9io) 784 vend lak.

:

u. p. Bántomya, u. t. Belatincz.

Lendvaújfalu, kLsk. Zala vm. letenyei j.-ban,

(1910) ö6 magyar lak. ; u. p. Kericaszentmiklós,
a. t. Alsólendva.

Lendvavásárhely (azeltt : Dobronak), kisk.

Zala vm. al.«)londvai j.-ban, (1910) 1478 magyar
lak. ; p<istabivatal, o. t. Belatincz.

Lendvaj, 1. Márton, id-, színész, szül. Nagy-
bányán 1807 nov. 4., megh. Pesten 1858 jan. 29.

Tizenháromévee korában megszökött hazulról,

hogy sztDéeznek éúljon, de visszahozták. 1827ben
azonban végképen a sztaii pályára lépett. Kolozs-
várott, Kaasto és más helyeken játszott, 1837. a
megnjiló budapesti Nemzeti Színház sierzödtette,

melynek haláláig tagja maradt, rövid katonásko-
dását leszámítva a szatndságliare idején. Korá-
nak legnépszerObb swselmes ninéae volt, deli

termettel, cseng hanggal, úgy, hogy néha énekes
szerepet is sikerrel játszott Sok kösösanrope
volt Egressy Gáborral, kivel nones vetkedést
fejtett ki s bárnem bírt annak nagy jdOemzö ere-

jével, tüzes szavalatával, eleven játékával sike-

resen versenjrzett vele. Fbb szerepei voltak:

Romeo, Hamlet, Don Caesar, Bánk bán, Robin de
Bois (Ordi^ naplója) stb. — Feles^, L.-né
Hivatal Anikó, színészn, szül. Pesten 1814 febr.

8., megh. u. o. 1891 aug. 6. Pályáját nagybátyja,

Balogh István vezetése alatt kezdette, föllépett

már gyermekszerepekben 1825 óta. 1832-ben ment
férjhez L.-hoz s vele egytitt a mMmyíló Nemzeti
Színház tagja lett Eleven, kifejez játékához, el-

ragadó beszédéhez járult felttln szép megjele-

nése s a közönség ünnepelt kedvence volt, mint
drámai és mint vígjátéki hsn. Házasélete nem
volt boldog, férjétl elvált s 1848. Latkóczy Lajos
festhöz ment feleségül. Többször tett tanulmány-
utat külföldön. 1860-ban njTigalomba vonult.

Fbb szerepei voltak: Júlia, Ophelia, Katalin

(Angelo), Donna Diana, Józsi (Párisi naplopó) stb.

2. L. Márton,ifj., színész, az elbbinek fia, szül.

Kolozsvárott 1830 szept. 14., megh. Budapesten
1875 júl. 12. At>^a nem akarta, hog>' pályáját

kövesse, de L.-ból kitörtek az öröklött múvéezi
hajlamok s 1847. Székesfehérvárott színésznek
állt. A szabadságharc kitörésekor bonvéd lett, vi-

tézül harcolt Buda bevételénél s századosi rangig
emelkedett. A fegyverletétel után visszatért elbbi
pályájára, vidéki társulatoknál mködött, majd
1855. a budapesti Nemzeti Színházhoz került.

Feltnen hasonlított atyjához s örökölte az
szerepeit, élénk temperamentxmiával és nemes
pátoszával együtt. Népszer színész volt, de

atyja magaslatát nem érte el. 1850-ben eladták
ííem tröm a háznál c. vígjátékát. — Felsége,
L.-né Fáncsy Bka, színészn, Fáncsy Lajos szín-

mvész leánya, szül Pesten 1842 jan. 1.. megh.
u. o. 1904 nov. 22. 187-ben lépett föl a Nemzeti
Színházban elször s mindjárt szerzdtették, 1858-
férjhez ment L.-hoz. Eleinte fiatal hsnket, késbb
társalgási szerepeket játszott s talán ez utóbbiak-

ban még nagyobb síkereket aratott finom beszél-
k^)es8égével. Fbb szerepei voltak : Júlia, Ophelia,

Scottné (Constantín abbé), Báróné (Fedora) stb.

3. L. Sátidor, hírlapíró, szül. 1857 márc. 18.

üngvárott A budapesti egyetem hallgatója volt,

1877. a Pester Journal, a Pesti Napló, majd a
Nemzet dolgozótársa lett. 1888-ban megalapította

a Pénzügyi Hirlap-oX, amelynek szerkesztje lett.

Számos közgazdasági tanulmánya jelent meg a
Nemzetgazdasági Szemlében.továbbá Félegyházy
Ágosttal együtt kiadta a Tzsdei értékpapírok

(2 köt, 1896) cím mvet.
Lendvayné, 1. Hivatal Anikó, 1. Lendvay, 1.

2. L. Fáncsy Ilka, 1. Lendvay, 2.

Lenel, Otío, német romanista, szUL Mannheim-
banl849dec. 13. 1876-bana lipcsei egyetemen ma-
gántanárrá habiutálták, 1882. pedig a kieU, 1884.

a marborgi. 1886. a strassburgi, 1907. a breisgan-

freiburgí egyetemen lett rendes tanár. Mvei kö-

zül, melyekben kttlönöeen római jogforrások ere-

deti szövegét iparkodik hdyreállítani, említjük

:

Das Edictum perpetuum (Leipzíg 1883, franciául

Peltiertl, Paris 1901) ; Palingwesia juris dvílis

(u. o. 1887—89, 2 köt) ; Die Anfechtung der

RechtBhaniÜungen des Schuldners ím klassiichen

Römischen Recht (u. o. 1903); E^raktikum des

BürgerUcben Rechts (2. kiad. u. o. 1902).
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Lenepveu (ejtsd: lönövö), Charles Ferdinánd,
francia zeneszerz, szül. 1840. Rouenban, megh.

1910 aug. 16. Parisban. 1865-ben a római díjat,

1868. pedig Florentin c. dalmvével a Víg-opora

díját nyerte el.1880-ban a Conservatoirebanaz össz-

hangzattan és zeneszerzéstan tanára lett. Tagja

volt a szépmüvészetek akadémiájának. Nagyobb
mvei: Jeanne d'Arc, lírai dalm; Iphigónie,

lírai jelenet ; Összhangzattan s két kis vígopera.

Lenfa (ném. Flachshaum, növ.), 1. Antidesma.
Lenfant (ejtsd: lanfaS), Eugéne Armand, francia

felfedez, szül, Melunben 1865 ápr. 11. 1886-ban

a francia gyarmati hadseregbe lépett. Felfedez
utazásokat tett 1893—96-ig Annámban és Tong-
kingban, 1898— 1900-ig Szudánban, azután a Ni-

ger és Binue folyók vidékén. Munkái : Exploration

hydrographique du Niger (1903) ; Grandé route du
Tschad (1905).

Lenfélék (nöV.), 1. lÁnaceae.
Lenfojtó fü (növ.), 1. Aranka.
Lenfonál, 1. Len és Fonál.
Lenfonás, 1. Len.
Lengedi, a daktilus (1. o.) nevéül alkotott ma-

gyar mszó, mely az illet versláb mértékét is

feltünteti (— ww).

Lengenfeld, város Zwickau szászországi kerü-

leti kapitányságban, (1910) 6850 lak., gyapjúfonás-

sal és szövéssel, fehérítkkel, flanell- és nemez-
készítéssel.

Lengerich, porosz község a müusteri közigaz-
gatási kerületben, (1910) 8181 lak. ; cement-, sör-

és dohánygyárakkal.
Lengerke, Alexander von, német gazdasági

író, szül. Hamburgban 1802 márc. 30., megh. Ber-

linben 1853 dec. 23. Tanulmányai s amerikai útja

után saját és bérelt bii-tokán gazdálkodott. 1841.
gazd. tanár volt Braunschweigban. 1842 óta mint
a német országos gazdasági kollégium tanácsosa
és vezértitkára Berlinben mködött. Mvei közül
említhetk: Anleitung zum prakt. Wiesenbau
Prag 1844) ; Landw. Konversationslexikon (u. 0.

1837-1842, 6 köt.); Die landliche Arbeitorfrage

(Boriin 1849). 1852-ben alapította a Landw. Jahres-

schrift és Menzellel szövetkezve a máig is fenn-

álló s elterjedt Landw. Kalendor c. évkönyvöket.
Lengés. Ha az ingát nyugalmi helyzetébl

kiemeljük s aztán magára hagyjuk, nyuguhni
helyzete felé leng ós azon túl éppen annyira
emelkedik, amennyire a másik oldalon kiemel-
ttik volt. L. az az ív, melyet az inga szabad vége
e mozgása közben leír. Ketts L. keletkezik, ha
az inga ezt az ívet még egyszer leírja ; az erre
szükséges id megfelel valamely rezg pont tel-

jes rezgésidejének s némelyek a ketts L.-re

szükséges idt nevezik L.-idnek.
Lengési középpont, a íizikai ingának az a

pontja, amely az inga többi pontjaival való merev
összeköttetésébon éppen úgy leng, mint ahogyan
lengene, ha a forgási ponttól való ugyanazon tá-

volsága esetében matematikai inga súlyos pontja
volna. A forgási pontt<')l való távolságát az inga
redukált hosszának nevezik. A L. további fontos
sajátsága az, hogy ha felfüggesztési v. forgási
pontnak használják, az inga lengésideje ugyanaz
marad. Ez az ú. n. revorziós v, megfordíthat
inga (I. Inga) alapja.

Leng ajtó, 1. Ligaajt.
Leng eke, 1. Eke.
Leng kötél, tornaszer, puhafonású vékonyabb

kötél, melynek egyik vége a falra vagy valami
áUványra ersített horogba van akasztva, má-
sik végénél fogva pedig körbe lengeti a torna-

tanár, vagy elötomász. Gyakorlatai a leng kötél

különféle átugrásaiból és az alatta való átfutá-

sokból állanak. Különösen a gyermek- s leány-

tomázásban van szerepe. A L. egyik változata a
rövid kötél : jóval rövidebb, szintén puha fonású
kötél, melyet a tornász két végénél fogva széles-

ségi tengely körül lenget s mikor lába alá kerül,

egy vagy páros lábbal átugorja. Az atléták is hasz-

nálják lábizom-ersít gyakorlatul tréningben.

Leng nyújtó (nWiinta), 1. Függöszerek.
Lengubó, 1. Len.
Lengvárt, kisk. Szepes vm. lcsei j.-ban, (1910)

230 tót és cigány lak. ; u. p. és u. t. Lcse.
Lengyel, nép, 1. Lengyelek.
Lengyel, kisk. Tolna vm. völgységi j.-ban, (1910)

885 német és magyar lak., posta- és táviróhiva-

taUal. A község közelében van Apponyi Sándor
gróf kastélya, rendkívül gazdag könyvtárral (sok

unicum, kivált hungaricák) és múzeummal, mely-
ben a L. vidékén eszközölt régészeti ásatások kin-

csei nagy mennyiségben vannak összegyjtve.
V. ö. Wosinszky Mór, A L.-i skori teleprl.

Lengyel, 1. András. Neve eredetileg Kmita
volt, lengyel eredet unitárius ember, ki Németh
János szerint 1675. Lengyelországból Kolozs-

várra költözött és nyomdát állított fel. Nyomtet-
ványait nem ismerjük. Megh. 1690. özvegj'e,

Lengyel Andrásné, sz. Wilhelm Krisztina, 1691—
1704-ig tartotta a nyomdát Heltzdörfifer Mihály,
késbbi szebeni nyomdász vezetése alatt s pár
ezer forint kölcsönnel segítette az unitáriusokat

egy nyomda felállításában, mely 1697— 1716-ig

mködött. Megh. 1704- jún. 14., 48 éves korában.

Nagyon jótékony n volt. Nyomtatványaiból Co-

menius, Szentpályi Nagy Ferenc, Beniczki Péter,

Dalnoki Benk Márton, Bona Joannes stb. müvei
(összesen 12 m) ismertek. V. ö. Németh Joan-
nes, Memória typographiarum és Ferenczi Zol-

tíln, A kolozsvári nyomdászat története.

2. L. Aurél, büntetjogi író, szül. Székes-
fehérvárott 1879 máj. 6. Tanulmányai végezté-

vel 1901. bírósági szolgálatba lépett és 1913 óta

járásbiró. 1913-ban az igazságügyrainisztóriumba

rendelték be és ott büntetójogi kodiílkációvnl fog-

lalkozik. A szaklapokban megjelent cikkein felül

a Magyar Jogászegyloti Értekezések között meg-
jelent mvei : JavitóinU'zeti ügyünk (Budapest

1901) ; A büntet novella (u. 0. Í908) ; A büntet-
törvény reformja (u. 0. 1914). A Büntetjogi
Döntvénytárt szerkeszti. Ennek a Lexikonnak Is

munkatársa.
3. L. Béla, kémikus, szül. Körösladányban

(Békés) lai-i jan. 4., megh. 1913 márc. 11. Buda-
pesten. A megyetemet elvégezvén, a tud. egye-
temre ment, hol Than Károly lalwratóriumában
kémiával foglalkozott s itt késbb tanársegéd
volt. 1868-ban Heidelbergben Bunsen labora-

tóriumában dolgozott, kinek tanársegéde is lett.

1877-ben nyilv. rend. tanár lett a budapesti

egyetemen és az egyetemi II. sz. kémiai intézet
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igazgatója volt. 188ö-ben az egyet bölcséezeti

karának dékánjává, ai 1896—96. tanévre pedig

rector magnillcusazá választatott 1876-ban a Ma-
gyar Tud. Akadémia levelez, 1894. pedig rendes

tagja lett. \ Terméazettud. Társulatnak 1887. f-
titkára, 1910 óta elnöke volt Különféle hazai

és külföldi folyóiratokban, úgyszintén az Aka-
démia kiadványaiban siámo^. önálló dolgozata

jelent meg. Nevezetesebbek : Öt magyar búzafaj

veaydemzése (1866 : a Természettudumányi Tár-

nilat által dicsérettel kitüntetett pályamunka);

NÍM$iiy gázkeverék szbtípi vizsgálata (1879);

Újtikib tzerkezeH, kigany-lémzivattyú (1881);

Ckemia (I. köt Szervetlen Cbemia, 1889) ; A
quantÜativ chemiai atudysis elemei (Budapest

1897). Bzámos ásványvíz elemzését végezte és

publikálta. Lefordította Roscoe H. G., Vegytan
alapvonalai c. munkáját 1874.

i. L. Dániel, író, szül. Kolozsvárt 1815 nov.

lö.. megh. Pozsonyban 1884 ang. 18. Tanul-

mányalt Pozsonyban kezdte s a pesti orvosi egje-

temen végezte. Abrudbányán és Vajdahunyadon
folytatott orvosi gyakorlatot, Bem oldalán küz-

dött a szabadságharcban, 1851. Zaránd vmegye
tiszti forvosa, 1852. a pesti Rókus-kórház se-

gédorvosa lett. 1854-ben a tanári pályára lépett,

elbb Nagj'körösön mködött, majd mint igaz-

gató Losonczon és Fehértemplomban. Népszer
orvosi és természettudományi cikkeket írt a f-
városi és vidéki lapokba s Them Gizul c. ope-

r* veget írt (színre került Pesten 1841.,

u- : nyomtatásban is), valamint lefor-

dította í>aibe után Auber Fekete dominó-i&nák
szövegkönyvét (elször Pesten 1842). Legneve-
zetesebb népszer orvosi munkája: Orvosi ta-

náisadó (1864, újra ISa).
5. L. Géza, hírlapíró, szül. 1881 jan. 4. He-

vesben. 1902-ben Nagyváradon lapszerkeszt,

1906. budapesti napilapok és folyóiratok és 1914.

a Pesti Napló muukatársa lett Novellái, képz-
mv<'.<zeti tanulmányai és kritikai tanulmányai
t( titiiyire a Nyugat-ban, Huszadik Században, Új
Ilik lion és a V^mapi üjság-ban jelentek meg.
<i;h(;i<» múvei: Véletlenek (novellák, Budapest
l'.n'.'i ; A csodatev könyv (novellák, u. o. 1911)

;

Kis házak között (regény, u. o. 1912).

6. L. Laura, írónó, 1. Dánielné-Lengyel.
7. L. Menyhért, drámaíró, szül. Balmazújvá-

rosban 1880 jan. 12. Mískolczon tanult, azután a
fvárosban élt egj' ideig mint újságíró, majd pár
esztendeig hivatalnokoskodott Ka^n. 1907-ben
els drámáját i rrel eladta a Tbália-

társaság ; ekkor tt a fvárosba s azóta
kizárólag a dramairtMiaiomnak él A költészet

egyéb ágiban nem mQködik. L. drámái, melyek
kivétel nélkül a fvárosban kerültek elször
szinre, mind bizonyos föltnést nagy részük
szokatlan sikert aratott s már második múve,
A hálás utókor, a legnépszerbb drámaírók so-

rába emelte. A hagyományos formákkal szembe-
}i''lyozk«'tlve s töbW-kevésbbé szakítva a magyar
(Iramairól hag^'ományokkal, drámáinak általános

vagy sajátos milieut ad, a magyar levegt és ér-

/ésvilágot távol tartja s még hazai alakjaiban is

az általános emberi vonásokat emeli ki Inkább
problémái újszerségével, a cselekvény merész

szövésével, technikai ügyességével hat, mint a
jellemrajz erejével és biztosságával; szereti a
szatirikusán kiélezett bonyodalmakat. A hatásos

összeütközések, a megjátszásra igen alkalmas
szerepek s a sajátosan magyar elemek hiánya
utat nyitott drámái egy részének külföldre is, s

közülük a legnagyobb sikert elért,'a japáni tárgyú

Taifun majd minden jelentsebb európai nyelvre

lefordítva sikerrel szerepel külföldi színpadokon
is. Drámainak sora a következ :A nagy fejedelem
(Thália-társaság 1907) ; Hálás utókor (Nemzeti
Színház 1907, az Akadémia a Vojnits-díjjal jutal-

mazta); Falusi idill (Mag>'ar Színház 1909);

A szz (Hatvány Lajossal együtt. Magyar Szín-

ház 1909); Taifun (Vígszínház 1909); Próféta
(Vígszínház 1911); A cárn(Biió Lajossal egjütt.

Nemzeti Színház 1912) : Róza néni (Magj-ar Szín-

ház 1913). A legtöbb köny^'alakban is megjelent.

8, L. Miklós, választott püspök, szül. Bököny-
ben (Szabolcs vmegye) 1802 december 5., megh.
Egerben 1889 okt. 10. Pappá szentelték 1826.

Volt teológiai tanár, azután nagykáUói plébá-

nos, 1851. egri kanonok, 1879. dulcignói vá-

lasztott püspök. L. állásának jövedelmébl igen

sokat fordított jótékony célokra. Budapest fvá-
rosnak, amelynek a Rókus-kórház eltt álló

Mária-szobrot ajándékozta, díszpolgára volt.

9. L. ZoUán, politikus, szül. Krasznán 1873.

Jogi tanulmányai végeztével eleinte Budapesten
ügyvédkedett. Az 1901 -iki választások alkalmá-
val a zilahi kerület függetlenségi programmal
képviselvé választotta. Az 1903-iki felemelt

újonclétázám-javaslat ellen megindított parla-

menti obstrukciónak egyik legtevékenyebb har-

cosa volt. Az obstrukció alatt többször mondott
egész ülést betölt beszédeket és számos parla-

menti viharnak volt elidézje. 1904-ben átvette

a Független Magj'arország c. lapnak a fszer-
kesztését s számos cikket irt és két röpiratot

adott ki a függeüenségi párt újjászervezésérl.

A vasutas sztrájkbizotteág szenzációs bünperében
a védk egyike volt s közremködött a Vasutas-

Szövetség megalapításában. A koalíció alatt egy-

ideig passzivitásbÍEUi voU, de 1907. A Nap cím
újságban vádat emelt a koalíció igazságügy-

minisztere, Polonjri Géza ellen. Polonyi állá-

sáról lemondott s L.-t bíróság elé állította, amely
becsületsértésért »/« évi fogházra ítélte. A Kúria
utóbb az Ítéletet megsemmisítette, végül pedig

az eljárást elévülés címén megszüntette. 1908-

ban többedmagával megalakította a függeUéMÍgi
balpártot, de utóbb ebbl is kUépett. A függet-

lenségi párt kettészakadása után a Kossutfa-párt-

boz csatlakozott s mint e párt tagja nyert man-
dátumot az 1910-iki választáson. 1912-ben kilé-

pett a Kossuth-pártból.

Lengyel búza, 1. Búza.
Lengyelek (lengy. : polacy. egyes sz. polák),

szláv nip, mely a szlávság nyugati csoportjához

tartozik. Legtöbben vannak Lengyel-Orosxország-
ban (a népe«ég "/^ réeae), a grodnöi kwmány-
zóság Szokolka, Qjelosztok (egyoakint VJ és

résd)en Bjelszk kerületeiben ; az osztrák-magyar

monarchiában : nyugati Galíciában és keleti Szi-

léziában; Poroszországban: Fels-Sziléziában,

Poeen nagy rémében, nyugati és keleti Porosz-
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országban. Ezeken kívül elszórva különösen K.

és ÉK. feló, ameddig Lengyelország azeltt kiter-

jedt, így pl. Ausztriában: keleti Galíciában ós

Bukovinában; Oroszországban: Kovno, Vilna,

Grodno, Minszk, Vitebszk, Mohilev, Kijev, Podo-

lia, Volhinia ós részben Kurland kormányzósá-
gokban. Ez utóbbiakban a L. az intelligens ele-

met képviselik a többi szláv (kis- és fehér-orosz,

litván stb.) néppel szemben, míg viszont Szilé-

ziában ós keleti Poroszországban a fóldmívelö nép
lengyel. Hazánkban Árva, Szepes, Sáros várme-
gyékben vannak szinlengyel községek. Számos
lengyel kolónia van Észak- ós Dél-Amerikában

;

igen sok emigráns vagy számzött tartózkodik

Svájcban, Francia-, Török- és Angolországban
stb. Számukat éppen ezért nehéz megállapítani.

Az egész világon körülbelül 25 millió lengyel ól,

ebbl 14 millió orosz, 4 millió osztrák, 3 millió

porosz alattvaló. Vallásukra nézve nagyrészt ka-

tolikusok, de Oroszország belsejében vannak er-
szakkal megtérített ó-hit L. is, kevés gör. kat.,

st van pár ezer mohammedán vallású is Grodnó-
ban. A lengyelség javára számítanak a kasubok,
st az evangélikus hit mazurok is. A L.-nek igen

fejlett szellemi életük van. A romantikus irány

hatása alatt már 1802. megindult a L. mese- és

énokgyüjtés szervezése, mely a 30-as években 0.

Kolberg vezetése alatt csodás eredményeket ért

el. A lengyel folklóré történetét megírta Strze-

lecki. A lengyel viseleteket tárgyalja Zienkovicz

:

Die Trachten des poln. Volkes (Paris 1841) és a
jelenleg folyó Zbior ludo\vy c. nagy vállalat. A
litván-lengyel antropológia legkiválóbb müvelje
Tasko Hrincewic, továbbá Loth, Olechnowicz és

Rutkowski müvei érdemelnek figyelmet. V. ö.

Hervet, Ethnogr. Polens (Wien 1871) ; Kolberg,
Das poln. Volk (Krakau 1871) ; Vlach-Helfert,
Die Cecho-Slaven (Teschen 1883); Bruckner
munkái.
Lengyel emigráció, 1. Emigránsok.
Lengyel érmek, a legrégibbek Nagy Károly

dóuárai után készültek, a következ éremsoroza-
tok I. Boleszlótól (992—1025) I. Vencelig (1300—
1305) ezüst dénárok és obuJusok, ezek között egy
hosszabb sorozat III. Mieszko korából(1183—1202)
zsidó bets feliratokkal. Ez idben Magyarország-
ban is voltak zsidó pénzverk. Az els lengyel
arany és széles garas I. Vencel alatt veretett, in-

nen kezdve a L. a veröhelyeknek s a pénzverknek
siglákkal való feltüntetésével tnnek ki. Nagy
Lajos mint lengyel király csakLodoméria számára
veretett külön érmeket: -f MONBTA RVSSIA;
+ LODOVICI. R VNGARIA, egyébként uralko-

dása alatt Lengyelországban a magyar pénz volt

forgalomban. Lengyel- és Litvánországokon kívül
Baját pénzverése volt a XVI. sz.-ban Riga, Dan-
zig, Elbing, Thorn városoknak. A XVI. és XVII.
sz.-ban a lengyel ezüstpénzek (poltura, garas, 3-a8,

6-08, 18"-as garas), különösen Báthory István,
III. Zsigmond, János Kázmér és Szobieszki János
királyoktól Magyarországon rendes szabályozott
forgalomban voltak s leletekben nagy mennyiség-
ben fordulnak el. Némely erdélyi éremfaj lengyel
minták után veretett. A lengyel érmészot f for-

rásai : Lelewel, Hutten-Czapski, Zagorski, Stron-
czynski, Bantke.

Lengyelfalva, kisk, Abauj-Torna vm. kassai
j.-ban, (1910) 583 tót és magyar lak. ; u. p. és u. t.

Kassa.

Lengyelfürt (plwa polonica, adagra, cirragra,
cofna caesarea), ma már alig használt kifejezés

egy ma már alig mutatkozó állapotra, amelynél
a tetvesség, beszáradó geny, piszok stb, miatt a
hajzat kemény, bzös, fájdalmas tömeggé ragadt
össze. Hajdanában még az elkel emberek kö-

zött is^yakori volt és óvakodtak azt meggyó-
gyítani, mert azt hitték, hogy kóros nedvek tá-

voznak ilyenkor a)|szervezetbl.

Lengyelhon még nincsen veszve. E verssel

kezddik az ú. n. Dombrowski-Luduló, melyet a
lengyel légió 1796. Olaszországban Bonaparte se-'

regében énekelt. Eredetiben : Jeszcze Polska ni

zgin^la.

Lengyel irodalom. A szláv nyelvek közt az

orosz után a legnevezetesebb irodalom s különös
jellemz vonása, hogy a szlávnyelv irodalmak
közül egyedül a L. állott mindig szoros kapcso-

latban a nyugati kultúrával. A L. igen lassan in-

dult fejldésnek. Lengyelországban is, ép úgy,
mint Magyarországon, a latin nyelv eliiyomta a
nemzeti nyelvet, amelynek csak a XVI, sz.-ban

sikerült az irodalmi létjogosultságot kivívnia.

1. A régi L. A XVI. sz.-ot megelz korszak-

ból csak néhány lengyel nyelven írott emlék ma-
radt fönn. Pontosabbak : Bogarodzica (Istenszül

anya, XIII. sz.) c. egyházi ének ; Psalterz Flo-
ryansky (XIV. sz.), azeltt Margit magyar ki-

rályné zsoltára néven volt ismeretes, ma felta-

lálási helye, a Linz melletti Flórián kolostor után

így nevezik. Bíbliakrólowéj Zofii (Zsóíia királyné

bibliája 1455), melyet a sárospataki ref. líceum-

ban találtak (Malecki tette közzé 1871. Lemberg-
ben). Újabban ugyanott felfedezett harmadik töre-

dékét Harsányi J. tette közzé a Magyar Könyv-
szemle XVII. k. 1909. s ismertette Asbóth 0. a
Nyelvtudomány III. k. 1911. A többi nyelvemlé-

ket megtaláljuk Nehring : Altpolnische Schrift-

donkmiiler (Berlin 1877) c. mvében. Különben a

reformáció koráig a lengyelországi írók latinul

írtak, Így Gallus és Kadlubek krónikáikat, Díu-

gosz (latin nevén Longinus 1415—80) Lengyel-
ország történetét.

2. A reformáció. A L. virágzáH kora. A re-

formáció idején divatba jött a hazai nyelv. Len-

gyelre fordították a bibliát s az imádságos köny-
veket, föltámadt a nemzeti szellem s virágzásnak

indult a költészet. Könyvnyomtatók vándorolnak
be az országba s a könyvek útján gyorsan eltér-'

jodnok a vallási új ideák s föllendül a hazafias

érzés. Varsóban az els könyvnyomdát Báthoríj
István állította fel. Mikotaj Rey z Nagloioic

(1505—65) volt az els, aki költi müveit lengyel

nyelven írta. Vele kezddik a L. aranykorszaka.

Követte öt s a legmagasabb szinvonalra emelte

a lengyel irodalmi nyelvet Kochanon-szki Ján
(1530—84). Lírikus költ, akinek verseiben ki-

fejezésre jut a lengyel nép lágy, szentimentális,

miszticizmusra hajió karaktere s mély vallásos

érzülete. Kortársa, a kisebb tehetség Gmicki
Lukasz (1527-1603), a lengyel udvari életet írta

le, ers szatírával. A kor szatirikus költje lUo-
nowicz Sehastyan (1546—1602), aki népies for-
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inában irta mveit s a nemenóg romlottságát os-

torozta. Az arnny kor novoiolospoétái yoltak még
Szarzyétíki Mikotaj Sep.^ aki elször használta

a aioQeltfarmát a L.-ban. Szymonotcicz Simon
<1558 -1629.), aki bájos Idilleket írt. Szeklucyan
János, lengyelre fordította a bibliát, a protes-

tánsok használatára. Radzivill Miklós berc<^ köl^
ségén megjelent Breecbon 156B. az utóbb szo-

ciáanioak deklarált bibliafordítás, melyen Szeklu-

cyan és Laski Jan is részt vett A katolikusok

számára Wujek Jakab jezsuita páter (megh. 1597.)

fordította le az egész bibliát, oly kitnen, hogy
Róma ma is a Isojobbnak tartja. Hires volt ez

Idben a szónok Szkarga Piotr varsói prímás
<1536—1612).

3. A hanyatlás kora. Most következett a ha-

nyatlás kora a L.-ban, amely körülbelül a XVlll.

sz. közepéig tartott. A lengyel nyelvet mint bar-

bárt elnyomták s a konyha-latin-ságot tették he-

lyébe. Bretoekség címén elégettek sok munkát,
köztök az ó-lengyei irodalom legbecsesebb emlé-

keit is. Az addig eleven ós éltet tudományos te-

v^enységet flres, pedáns tudományos tetszelgés

váltotta fel: a történelem bombasztikussá lett,

tele túlzott dicsérettel, a poézis üres játékká vál-

tozott. Züllésnek indult a nemzet A vallási türel-

metlenség borzalmas tetteket produkált. E ha-

nyatló kor költi : Kochawszki Wespazyan (163.3—

1700) lírikus Opalinski Krzysztof (1610-56)
szatirikus, Pasek Chryzostom Jan krónikás,

(megh. 1690). A kor legnagyobb költje, Potocki
Waclaw (1622 -93) megírta hskölteményét : A
chocimi háború (Wojna Chocimska, megjelent
Lemhenrhen IRöO.V Druzhacka EUbieta egy-
ez- ' ' ' :' tnik ki e korban.

közül, akik a lengyel nem-
zeti s/.tMicrn loiieuaitesén 8 az elromlott ízlés ne-

mesítésén fáradoztak, legnagyobb hatása volt

Konarski Stanistatr (1700 -7.S) piaristának, aki

megtörte a jezsuiták hatalmát. De a kor legna-

gyobb írói Kraskki Ignácy (1735—1801.), Naru-
szevkz Ádám és Tremhecki Stanislaw (1725—
1812), akik a franciákat utánozták.

4. Mickieicicz kora. 1795-ben megsznt Len-
leyeiország politikai léte s látszólag sírba szállt

az ország nemzeti léte is. Az írókat és költket el-

Hémította a katasztrófa, de a szabadságért vívott

véres küzdelmek közben ismét életre kelt a köl-

tészet üdvös hatással volt az irodalomra a tudo-

mány barátainak társasába, mely 1800. alakult.

Bbbe tartoztak Kraskki történettudós, Dm-
ehowszki Xavér, Ptdocki gróf, Staszic Szuiiszló,

Niemcewkz Julián és mást^. De a teljes válto-

zást a L.-ban Mickiewicz Ádám (1798—1855)
idézte el. Mickiewiei dvetotte az üres formaliz-

must, síkraszállt az álklasadeizmiis ellen s vissza-

tért a nój^Mi és népe törtáaébnölm. Mickiewicz
egy csa^péan meghódította egész nemzetét Lírai

8 epikus vers^beo lángdó ervel szólaltattam^
az árulástól aem retteg hazaszeretetet s oly mes-
teri nyelven és formában, mint eltte senki sem
a lengyelek közt.

A iegni^yobb lengyel költ Mickiewicz kor-

társai s inódai voltak: Krasihski Zygmunt
(1812—1859) a Nieboska Komedsra s az Irydion

szerzje (1. életrajzánál). Siowacki Juliusz(1809—

Rémi Han l**i9mMi.

1819), kinekW Szwajcaryi (Svájcban) c. szereimi

idillje páratlanul áll a világirodalomban. To-
vábbá : Mak^eicski Antoni(1793 -1826). Zaleski
Bohdan Józef (1802—1886), Goszczynsky 8e-
wen-n (1803—1876), Hofmanowa Klementina
(1793-1845). Fredro Aleksander (1793-1876)
a lengyel vígjáték megteremtje, Rzeicuski Hen-
ryk (1791— 1866), Korzenioxcsky Józef (1797-
1863) regény és drámaíró, végül Kraszewski
Ignacy Józef (1812—1887), aki 600-nál több kötet

mvet írt össze, ü a lengyel regénjrirodalom tu-

lajdonképeni atyja s legnagj'obb érdeme abban áll,

hogy hazájában kiszorította a külföldi (francia)

írókat s megkedveltette a lengyelekkel saját nem-
zeti irodalmukat. Említést érdemelnek még : Pol

Wincenty, Ujejski, Lenartowicz, Syrokomla, Szaj-

nocha stb. (lásd életrajzaiknál a megfelel helyen).

5. A L. 186S titán. Az 186í-iki lengyel föl-

kelés véres leverése után az ifjú lengyelek sza-

kítottak minden romantikával, amely úgyis csak
koronkinti céltalan fölkelésekre vezetett s az
irányregény és iránydráma mveléséhez láttak.

Els kiváló Író e nemben Jei T. T. (Milkowski
álneve). J. Bem oldalán végigharcolta a magyar
szabadságharcot, azután több éven át bolyongott

a Balkánon, míg végre otthonra talált Svájcban.

Történeti regényei számára Magyarországi és

a Balkánt választotta, ugyancsak írányregényt

ír Orzeszkowa Eliza (szül. 1842) kiváló írón is.

Egy pár regénye a világirodalom kincsei közé tar-

tozik. A lengyel regénjórodalom csúcspontjára

azonban Sienkiewkz Henryk(szül. 1846)jutott (ál-

neve : Litwos). Ragyogó nyelvezete, szerencsésen

megválasztott s énlekes tárgyainak, finom lélek-

tani rajzának köszöni óriási sikerét. Legnagyobb
sikere a Qno vadis-nak volt amelyet minden m-
velt nemzet nyelvére lefordítottak. Sienkiewicz

számos és eléráé kiváló kortársa közül említést

érdemel még Glowacki Aleksander (szül. 1847),

álnevén Prus Boleslaw és Zeromski Stefan, aki-

nek népszersége a Sienkiewiczével versenyez.

6. A legrégibb drámai mü Rey-Naglúvicztl
való (József élete), továbbá Kochanowszki Ján
drámája (A görög követek elutasítása). De ezek
formára és tartalomra egyaránt a keisdetíeges-

séget matatják. Bohomolec Ferenc jezsuita páter

(m^. 1790.) irt elször önálló lengyel vígjáté-

kot. Határozott drámaíró tehetség volt Felinszki

Alajos (megh. 1820.). Kropinski Lajos (liegh.

1844.), Ludgarda c. történelmi tragédiája révén

lett híres. Slovacki versenyre kelt a német Schil-

lerrel Stuart Mária cím tragédiájával. Magnu-
sevszki (megh. 1845), korán elhalt drámaíró tri-

lógiát irt. Az asszony három században címmel,

melyben a lengyel asszonyt karakterizálja, há-

rom különböz történelmi korszakban.fomtiuszAri

(megh. 1855.) lefordította Schillert, Calderont

Fredro Sándor gróf ví^tékot Szujszki József

Kraaevszki Ignác, Szajnotka, Szyrokomla tra-

gédiákat írtek stb. Legkiválóbb azonban vala-

mennyi között Swi^ochotcski Aleksander (ál-

nevén Okonski, szül. 1849), ragyogó tollú publi-

cista, aki Sienldewicz után az új lengyel irod.

l^kiválóbb képviselje. Drámáiban (Niewinni,

Antea, Fater Makary sti).) lángoló harag szól a
papság s a nép minden elnyomója ellen.

41
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7. A filozófiával is foglalkoztak a lengyelek, de

kevés önállósággal. Gofuchowszki Józef (1797

—

1858.), részint németül, részint lengyelül Irta

filozófiai mveit (Die Philosophie im Verhaltniss

zu dem Lében ganzer Völker und einzelner Men-
schen, Dumania nad najwyzszemi zagadnieniami

czlowieka). Említendk még: Cieszkowszki August
(1814—1894), Trentowski Bronislav (1807—69),
továbbá Szupinszki és Líbelt Karol (1807—1875),
aki új alapra akarta vetni a filozófiát, amennyi-
ben az igazság forrásául egyedül az intenciót

fogadta el.

8. Az újabb kor történetírói közül az els és

legnagyobb Lelewel Joakim, számtalan törté-

nelmi munka szerzje. Siemienski Lucián mono-
gráfiákat írt, klasszikus egyszerséggel és vilá-

gossággal. Szajnoska Káról (megh. 1868.) hajlé-

konyabb nyelven, mint Lelewel írta meg nemzete
egyes korszakainak történetét. Morawski T. né-

piesen írta meg a lengyel nép történetét (Posen

1871) ; Leplowski Józef krakói egyetemi profesz-

szor mtörténelmet írt (Krakó 1872); Lukase-
wicz Józef lengyel kulturhistoriát írt.

Az els L.-történetet Bentkovszki Polix írta

(megh. 1852.). Két kötetnyi munkája Varsóban,
1814. jelent meg. Kraszewski irodalmi tanulmá-
nyokat Irt, továbbá Siemienszki, Macherzynszki,
Lukasewicz Leszlav, Nekriny Vladiszlav, Ry-
charszki, Zavadzki és Kuliczkowszki írtak iro-

dalomtörténeti munkákat. Mint irodalmi kriti-

kusok nevezetesek Spasowicz, Tarnowski gróf,

Chmielovszki.
9. A legújabb lengyel irodalom. Az újabb L.

sokban eít a régebbitl. Idegen hatások mutat-
koznak ; Nietzsche filozófiájának, a francia deka-
dens iránynak s a kietlen "skandinávizmuso-nak
csodálata egyesítette 1897. a «modemek»-et, akik
Przybyszewsky Stanislaw-t vallják vezérüknek.
Említést érdemelnek Tetmajer, Kasprowicz Iván,

Deotyma, Wysniansky stb.

A szinmírás terén is sok fiatal ervel találko-

zunk, így Kozlowski Stanislaw, Wyspianski
Stanislaw, Kasprowicz Jan, Rydel darabja tett

nagy hatást, Éisielewsky Ágost (szül. 1876.),

Wispiansky, Zapolska Gabriella, stb. Lengyel
szinház van Varsóban, Lembergben, Posenben,
Krakóban stb.

A tudományos irodalomban leggazdagabb a
történelmi. A krakói egyetem jubileumára (1900)
az egyetem történetét megírta Moratvsky Káz-
mér (2. köt.). Ugyanez alkalomra készült Tar-
mwsky lengyel irodalomtörténete. Az irodalom-
történet torén Tarnowsky könyve mellett Chmie-
lowsku Piotr 6 kötetes nagy munkája a legérde-
mesebb. A kritikusok közül jelentékenyebbek:
Matuzcewfiky, Sifgietynski, Pawelski.
A filozófiában szinte iskolája van Lutoslawski

nak, aki platonizmusát nemzetivé tudta tenni. A
filozófia történetével foglalkoztak Strazewski és
Patvlicki, Ixilcselotl rendszereket állítottak fel,

Morawski ós Struve, aki a lengyel filozófia tör-

ténetét is megírta.
Mvészettörténeti munka csak kevés van. Kó-

péra Félix leírta Krakó memlékeit, Witkiewicz
pedig Kossakról adott ki jó monográfiát. Közgaz-
dasági írók : Milewski, Oorski, Gzerkawski.

Hirlapirodalom. A lengyel hírlapirodalom a
XVI. sz. veszi kezdetét alkalmi újságok alakjá-

ban. A lengyel újságírók atyja Gorczyn Aleksan-
der Jan egy krakói nyomdásznak a fia, aki 1663
jan. .3. kiadta a Merkurjusz Polski c. lap els6

számát. Gorczyn halálával megsznt a lap. 1729-
ben megindult a Kurjer Polski. A lengyel király-

ság feloszlatásakor (1795) 80 lap jelont meg, de
már a XIX. sz. elején leszállt a számuk 12-re.

A XX. sz. elején már 560, 1912. pedig 630 külön-
féle napilap és folyóirat jelent meg lengyel nyel-

ven, még pedig : 260 heti, 170 havi, 100 kétheti.

82 napilap és 17 negyedévi lap. A lengyel sta-

tisztikusok kimutatása szerint évente kb. 80
millió lengyel lap kél el. V. ö. Czamonski, Wy-
kaza prasy polskiej (Berlin 1912).

Irodalom, Heinrich-Asbóth, Egyetemes Irodalomtörténet
IV., Budapest 1911 ; Briickner, Geschichte der PolDischen
Litteratnr, Leipzig 1905; W. Feldmann, Pismlennictwo
polskie, 1863—1900, 5. kiad. ; Anton Potocki, Polska lite-

ratura wipolcyema 2 köt. 1860—1910, Varsó 1912; Stan.
Tarnowski, Hist. lit. Polskiej 6 köt, Krakó 1900; K. Est-
reicher, Bibliograflja polska, Krakó 1880—1890.

Lengyel klub, az osztrák képviselház lengyel

tagjainak és pártjainak egyesülése. Kezdetbon
egységes párt volt a L., de 1907 óta több frak-

cióra szakadt. (Lengyel néppárt, lengyel demo-
krata, lengyel konzervatív, lengyel nemzeti és
lengyel centrum). Az 1911-iki választások után
a lengyel klubnak 71 tagja volt. Míg a lengyel

klubban az arisztokrata nagybirtokosság vitte a
vezérszerepot, addig a kormányokat támogatta, de
a demokrata elemek térfoglalása óta az ellenzék-

hez tartozik.

Lengyel légió v. zászlóalj. A magyar szabad-
ságharc kitörésének hírére a lengyelek egyre
tömegesebben vándoroltak be Magyarországba s

felajánlották támogatásukat az új kormánynak,
amit ez kezdetben vonakodott elfogadni. 1848
okt. 19. Zaboklicky Péter lengyel menekült fel-

hívást küldött Pestrl otthonmaradt honfitíirsai-

hoz, melyben ket a kamarilla ellen folytatott

magyar alkotmányos harcban részvételre szólítja

föl. A fölhívásnak volt is foganatja s ezután no-

vember elején alakult a bevándorlottakból nyolc

légió, összesen 15—20,000 emberrel. Els és leg-

híresebb volt a Visocky-zászlóalj. Nyílt és beval-

lott céljuk volt Magyarország szabadságának ki-

vívása után magyar segéllyel saját hónukat
szabadítani fel. V. ö. Polacy i W^grzy u roku
1848 ; Weldicz, Der Anteil der Polen an d. img.
Revolution (Altona 1850). —Az 1914-iki háború ki-

törésekor is alakult egy L. s a lengyel ifjak rend-

kívül vitézül harcoltak — nevezetesen a Kárpá-
tokban is — az oroszok ellen. L. Világháború.
Lengyel nyelv, a szláv nyelvek nyugati cso-

portjálioz tartozik. Könnyen mogkíUönböztethetö
a többitl két orrhangja : q és 9 (oitai: on és en^ által,

moly a többi szláv nyelvben nincs meg. Pl. len-

gyelül w^9o (^t«d: mensio) a. m. hús, tótul mcso;
long>-elül zab (e»H«d: »onb) a. m. fog, tótul zub. Má-
sik fontos ismérve, hogy az sszlAv dj helyén

dz = áll pl. miozda = mesgj'o (orosz meza). A L.-

ben az utolsó-eltti szótagra esik a hangsúly. A L.

dialektu.'jaihoz tartozik a mazurok nyelve. Körül-
belül 20 millió lélek nyelve a lengyel. Jobb nyelv-

tanok, a régibb kutatókat mellzve, Krynski

:



Lancyelnyerec — 648 — Lensryelorszás

Gram. JQZ. polskiego (Varsó, 4-ik Uadás. 1910)

;

SoereiiBen : Polnische Qrammatik (I^ipzig 1899—
1900).

Lengyelnyereg, a Maga»-Tátra egy nevezetes

nyerge, amoly a Felkai-völgyból a Poduplaski-

völgybe köz\-etíti as átjárást ; magassága 2208
méter. A tAtrat turisták le^edveltebb kiránduló
pontjai küzé tartozik.

Lengyelország (Polska, Polkha, 1. a mellékelt

térképet), a XVII. sz.-ban még hatalmas orazág,

a XVOL és XIX. az.-baa feldarabolták és jelen-

leg csak Oroezoraság legnyugatibb részét, a 10
Visztulái kormányz^ágot illetik e névvel, ame-
lyeket Kovno, Vilna, Grodno, Volhinia, Galicia,

Szilézia, Porosz-Lengjelország vagy Fosén (1. o.),

a K.-i és Ny-i porosz tartomány határolnak. Te-
rülete 127311 km> lakóinak száma(i9i2) 12.129;200.

Egész E.-i része sík föld; D.-en, a Visztulától

K.-re vannak a lublini ée Ny.-ra a sandomiri ma-
gaslatok. Az elbbiek K.-nek ée DK.-nek húzódnak
és legmagasabb részeik 275—370 méter magasak.
A sandomiri magaslatok legmagasabb pontja a
Lyslca (611 méter). Vizeinek legnagyobb róráe a
Visztula vizkömyékébez tartozik ; beléje ömlenek
a Nida, a San, a Wieprz, a Pilica, a Ny.-i Bug,
a Bzura és Skriva. A Warthe a Prosnával az
Oderába, a Czama és Szeszupa pedig a Njemenbe
folynak. A tavak együttvéve 365 km* területet

foglalnak el, a legnagyobb tó, a Wigry (4400 ha.).

\ mocsarak is nagy területet foglalnak el. Az ég-

luíjlat mérsékelt; átmenetet alkot Közép- és

Kelet-Európa közt ; a legzordabb \'idék a Lysa-
gora. Az é\i átlagos hmérséklet 5*—70 ; a nyári
16—17» és a téli 2-4». L. legnagyobb része másod-
és harmadkori képzdményekbl áll, amelyeket
vastag allavium-réteg takar. Legtöbb vasat a
Lysagora D-i lejtjén találni ; mintegy 60 bá-

nyából évenkint több mint 150,000 tonna vasércet

nyernek Az Olkusz-járásbangazdag cink,Piotrkov
ée Kjelce kormányzóságokban szénbányák van-
nak. A fauna és flóra olyan, mint Közép-Európá-
ban. A földnek körülbelül 55° o-a szántó, 2<*/o-a

erd és 10*/o-a rét és legel. A földet azon-
tMUi intenzivebben mvelik, mint Oroszországban.
A búza igen jól megterema D.-iés DK.-Í részeken

;

rozson, árpán és zabon kívül termesztenek cukor-
répát (mint^ 60,000 ha.-on), kendert, komlót,
lent (különösen K.-en) és burgonyát. Az évi átla-

gos termés 546 millió hl. búza, 19 millió hl. rozs,

10 millió hl. zab, 903 millió hl. egyéb gabona,
70 4 millió hl. burgonya. Az állattenyésztésre
nagy gondot fordítanak ; a lovak száma mintegy
13 millió, a szarvasmarháké 3*3 millió és a juhoké
4 5 millió: a méhtenyésztés különösen DK.-en
virágzik. Az ipar újabb idkben gyorsan fejldik

;

jelfflitókenyebb ágai: a pamntazövée ée fonás,

siesiógetés, cukorgyártás, gyapjnszövée, malom-
ipar, vas(rfvaflBtá8 és koháuat, gazdasági gép-
gyártás, lenaiövés, téglagy^^tás stb. A lakom^
túlnyomó száma, az oroezok masziflkáló törek-

vése dacára, lengyel, ezt követik a zsidók, azután
a kis-oroez(^, németek, litvánok, fehér-oroszok

:^ yégül a nagyoroszok. L. tíz kormányzóságból
ilI, melyek a következk: KaUs, Kjelce, Lomza,
Lublin, Piotrkov, Plock, Radom, Szjedloe, Szu-
valki és Varsó. Az ország fvárosa Varsó.

Története.
A lengyeleknek vagy poljakoknak, kik a nép-

vándorlások korában telepedtek le a Visztula és

Warthe folyók vidékén, legrégibb történetét ho-

mály borítja. Annyit tudunk csak róluk, hogy
törzsekben éltek, mint a szláv ée germán népek
általában. A törzsek közül a hagyomány szerint

különösen a PopieZ-család emelkedett ki, de an-
nak hatalmát a IX. sz.-ban a pórszármazású
Piaszt ragadta magához. Az ö családjából szár-

mazott Mscislav, ki I. Ottó német császár vazal-

lusa volt és aki 966. a kereszténységet felvette,

utóda /. Boleszláv Chrobry (a. m. hs, 992—
1025), ki a királyi címet vette fel, nemcsak le-

rázta a német igát, hanem még Pomerániát, Szi-

léziát, Csehországot és Krakó vidékét is elfog-

lalta, úgy, hogy II. Henrik császár 1018. a bau-
tzeni békében elismerte L. fü^^tlenségét. Ezután
Boleszláv K. felé terjesdcedett és Kiewet is el-

foglalta, uralkodása alatt alakult ki a húbér-
rendszer. A szlachta v. nemesek rendje L.-ban is

fegyveres szolgálattal tartozott a királynak. A
falvak helyén városok és erdítmények (grod)
keletkeztek, a földmvelés mellett pedig az ipar

és küls kereskedelem is kezdett fejldni, miáltal

L. az idegen államokkal politikailag is érintke-

zésbe jutott. így Magyarországgal is, melynek
É.-i részét Boleszláv bírta a XI. sz. közepéig,

amidn azután Szent István visszafoglalta azt,

Boleszláv utódától, //. Mscislávtól (v. Mísiko,

uraik. 1025—34). Ez utóbbinak uralkodása egyéb-
ként sem volt szerencsés, mert a dánokon ée oro-

szokon kívül még II. Konrád német császár is

elszakított L. területébl egy részt, t. i. Szüéziát
és Lausitzot, magát Mscislávot pedig elzött test-

vére : Veszprim javára, aki neki vazallusa volt,

lemondásra kényszerítette. Azonban már 1032. a
a merseburgi gj'ülésen II. Konrád ismét elismerte

Mscislávot királynak, de ennek utóda /. Kázmér
(1034—58) alatt, annak német származású anyja,

Richeza, német kegyenceinek pártfogásával oly
ellenszenvet keltett a szlachta (nemesség köréi-

ben, hog>' az emiatt elzött Kázmért csai^
III. Henrik császár tudta visazahdyezni trónjára.

Kázmér uralkodása a kereszt^ység megszilárdí-

tása ée Szilézia visszafoglalása által sikeresnek

bizonyult, de csupán fla, //. Boleszláv Smialy
(a. m. meréez, 1058—81) volt az els, ki magát
királlyá koronáztathatta. Minthogy a kléroffial

ellentétbe jutott, menekülni volt kénytelen Ma-
gyarországba, melynek királya László, azeltt
szövetségese volt Boleszlávnak, ki viszont L Bélát
és László herceget I. Endrével, illetleg Salamon-
nal szemben páurtfogolta.

Az elzött Boleszláv utóda testvére, L Ulászló
Hermann (1081—1102) volt, kinek ondkodását
a üaival való civakodás gyengítette. Ezekndc
egyike, III. Boleszláv Krzyvtmsty (a. m. ferde-

szájú) elfoglaltaPomerániát,de az 1 136-iki merse-
burgi gylésen kényteloi volt azt hbérbirtoknak
elismerni ée érte évi adót fizetni Lothár császár-

nak. Utódai ksttl //. Llászló., — ski L Frigyéé
császár fenhatóeágát kénytelen volt elismemi, —
Krakót ée Szüéziát, / V. Boleszláv Kendzierzawy
(bodorhajú) Masoviátée KnjiíYiát,Miecyslav Stary
Pomerániát éeGneeent,H«nn% pedig Sandomirt
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foglalta el. Azonban a II. Kázmért (megh. 1194)

követ trónviszályok azt eredményezték, hogy a

szerzett terület nagy része újból elveszett, Így
Pomeránia, míg ellenben Sziléziában és fleg
Masoviában a német lovagrend és az ezzel egy-

idejleg a XIII. sz.-ban megkezdd német be-

vándorlás és a bevándorlóknak adott kiváltságok

(az adómentesség és az örökösödési jog elisme-

rése) gyöngítették a lengyelek uralmát, annál is

Inkább, mert az a folytonos háborúk, különösen

a tatár pusztítás következtében elnéptelenedett.

A németeknek nyújtottkedvezmények ennélfogva

hasznosaknak bizonyultak, mert ezáltal az ipar és

kereskedelem fejldésnek indult. Az ennek követ-

keztében a városokban beállott jólétet a fpapság
használta ki a gyenge fejedelmek, mint Boleszláv

Wstydliun/(&. m. szüz,124:2—79)é8Leszek Gzarny
(a. m. fekete Leszko, 1279—1288) helyett. En-

nek utóda, IV. Henrik boroszlói herceg (1288—
1290) lett s így L. a Németbirodalom egy részé-

nek volt tekinthet. 1292-ben az egész Kis-L.,

1296. pedig Nagy L. is Venczel cseh királyra

szállt. Csupán a Przemyslida-xirsilkodóh&z korai

kihalta okozta azt, hogy sikerült a Piaszt Lokie-

tek (a. m. rövidkezü) Ulászlónak (1306—33) a már
elveszett L. K.-i és D.-i részét visszaszerezni,

Pomeránia azonban a német lovagrendé maradt.
Miután /. Ulászló néven a pápa támogatásával
Krakóban királlyá koronázta magát, fla i. v. Nagy
Kázmér (1333—70) akadály nélkiil örökölhette

a lengyel trónt, de a wysegradi békében Sziléziát

csak mint hbérbirtokot tartotta meg, a kalisi

békében pedig (1343) Pomerániát végérvényesen
a német lovagrendnek engedte át, ellenben Hali-

csot és Wladiinirt az oroszoktól elfoglalta. A né-

met bevándorlóknak kedvezett, de megtiltotta,

hogy a törvények alól kivonják magukat s az
ú. n. wislicai statútumban (1368) egész L.-ra

vonatkozólag egységes törvénykönyvet létesített.

Ezáltal és más intézkedései által az alsóbb nép-
osztályok helyzetét is javította, amiért «paraszt-

király»-Dak nevezték. Egyéb intézkedései közül
nevezetes a wielickai ós bochniai sóbányászatra
és az adózásra vonatkozó rendeletek, továbbá a
krakói fiskola alapítása 1384. Kázmér utóda,

leányának,Erzsébotnek ós férjének Róbert Károly-
nak íla. Nagy Lajos magyar király volt (1370—
1382), aki viszont leányának, Hedvignek akarta
biztosítani a trónt s ezért a németségnek az
1374-iki szabadságlevólben adómentességet biz-

tosított, kivévén a kétgarasos telekadót. Intéz-

kedéseinek értelmében csupán a nemességet illette

meg a magasabb állami hivatalok elnyerése. ílz-

által a kmotek és a szegényebb osztályok mind-
inkább függ helyzetbe kerültek a gazdagoktól.
Egyébként Lajos nem sokat tördött L. bels
ügyeivel s az özvegy királyn, Erzsébet, ki ma-
gyar tanácsosokkal vette körül magát, ellenszen-
vessé tette az Anjouk umlmát, mely ellen lázadás
tört ki, melyben a magyar tanácsosokat meg-
ölték, magát Erzsólxitot pedig menekülni kóny-
szerítették. Bár Lajos halála után a nemesség
ellene volt a Magyarországgal való personálunió-
nak, mégis 1364 okt. 13. királlyá koronázták
Hedviget, kit Jagelló Ulászló litván herceggel,
ki ekkor tért át a kereszténységre, házasság-

kötésre kényszerítettek s ezután //. Ulászló né>vQn
1.386 márc. 4. Krakóban királlyá koronázták, mi-
által Litvánia.mintnagyhercegség L.-gal egyesült.

Azáltal, hogy a lengyel és litván nemesség 1413.

Horodlóban szövetséget kötött, L. határozottan

nemesi állam lett, mert nemcsak nemesi eljogaik
védeLmót mondták ki, hanem azt is, hogy Lublin-

ban mindkét ország nemessége idnként gylést
tart, miáltal a nemesi parlament alapját vetették

meg. Másrészt azonban L. külhatalma növekedett,

amit legjobban mutat Vörös-Oroszország és Podo-
lia elfoglalása, mely utóbbi anémet lovagrend ural-

mának megtörésétjelentette. 1410-ben háborúra is

került a sor a lovagrenddel, melyet ez alkalom-
mal Tannenbergnél teljesen megsemmisítették a
lengyelek, azonban csupán az 1411. thorni, 111.

végérvényesen az 1435-iki wrcesci béke biztosí-

totta L. számára Samogitiát. Ezáltal Jagelló

Ulászló uralkodása idején L. küls hatalmánalí
fénykorát érte el, de másrészt épen ezen vad,

érzéki és könnyen befolyásolható uralkodó alatt

jutott az ország az oligarchák hatalmába. Az er-
szakos fpapság és fnemesség óriási kiváltsá-

gokat nyert. Az ország ügyeinek legfbb intézje

Zbigniew Olesnicki krakói püspök lett. Midn a
trónöröklés kérdése idszervé vált, az 1422-beii

Czervinszben ós 1430. Jedlnóban tartott tárgya-
lások alkalmával a nemesség új privilégiumot

csikart ki magának s eszerint nemest fogságra
vetni és javait elkobozni, csupán a prelátusok

és bárók ítélete után lehetett; továbbá a ne-

mesek jóváhagyása nélkül új pénzeket nem volt

szabad veretnie a királynak, st a nemeseknek
jogukban állott gyléseik alkalmával a király

jelenléte nélkül intézni az ország ügyeit. Ezek
mellett az esztelen engedményei mellett Jagelló

a parasztokat rabszolgaságban tartotta, a litván

és német városok fejldését megakadályozta,
minthogy azokat minden politikai jogaiktól meg-
fosztotta. Csupán a lengyel városok érdekeit párt-

fogolta, fleg Krakóét, melynek fiskolája Hedvig
királyn fáradozásai folytán egyetemi rangra
emeltetett (1-iOO).

Jagelló utóda negyedik nejének els fla III.

Ulászló lett (1434—1444), ki alatt tulajdonképen

Olesnicki krakói püspök uralkodott. Alatta ver-

ték le L.-bíin a husszita mozgalmat, amelyet
egyébként már Jagelló 1424-i wielumi ediktuma

is elfojtott. 1440-ben II. Albert halála után a pápa
kezdeményezésére Ulászlót magyar királlyá vá-

lasztották meg, hogy ezáltal az egy uralkodó alatt

egyesült lengyel-lilván-cseli és magyarországi
kereszténység a török támadásait visszaverhesse.

Minthogy Ulászló e célból vállalataiba sok pénzt

fektetett, L. pénzügyei oly zilált állapotba jutót

tak, hogy a koronajavak elzálogosítása erre av.

idre esik. III. Ulászló 1444. halt meg a II. Murád
elleni várnai csatában s utána három évi inter-

regnum következett, míg végül 1447. az addig

Litvániában kormányzó IV. Kázmért, Ulászló

öccsét ismerték el királynak (megh. 1492.), ki a
német lovagrenddel 13 évig (1434 -66) folytatott

hábon'it, melynek eredménye az 1466-iki második
thorni béke lett. amelynek értelmében Nyugat
Poroszország és Ermeland — s ezáltal a tenger-

part is — a lengyel korona birtokába ment át.
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Míg L. külsó hatalma ezáltal ersbödni lászott,

belsleg egyre jobban gyengült, mert most már
nemcHüt u oligarchák — élükön Ole^nicki püs-

pakkel — waUltak saembe a trónnal, bánom a f-
nemese és sngényebb kamanesek viszályko-

dása is gyengítette az orsság erejét. Elbb az

l464-lki cirktcitzi priviiégiwf>an jutott ez kife-

jezésre, midn Kis-L. ée az ottani mágnások túl-

hatalmának igy^estekvégetvetni a nagylengyel-

országi nemesek oly módon, hogy az engedelmes-

séget és hadi szolgálatotéppen a legsúlyosabb bad-

vlielés idején megtagadták azuralkodótól s ezáltal

kónyszeritették, hogy ket a kislengyelországi

nemességgel egyenlvé tegye. A nessatd statú-

tumban pedig af-és kisnemesség civódása egyen-
litíWlött ki oly módon, hogy a fnemesség feltt a

-' messóg gyzött. Fötörekvésök ugyanis az

hogy a mágnások gylésébl a tartományi
gylésekbe (tnmiki) t^ék át az államUgyekben
való határoMWKMatel jogát.

A !. .int t lovagrend teljes leveretóse után L.

.y _-an i'ditásai véget értek. Miután i'ostbnmus
lÁtózlu. Magyar- és Csehország királya 1457. meg-
halt, sógora, Kázmér a két ország koronáját flá-

P<,i- T '1 ^ -'klónak szánta. Magyarországon azonban
/ Mátyást, Cs^országban pedig Podie-
/.,,... :^ j^rgyöt, annak halála után piedig II.

Ulászlói válí^ztották meg, ki Mátyás halála után
amagyar koronát isörökölte, miután elbb (1471—
1478) úgy Magyar-, mint L.-gal háborús viszony-

ban állott. Minthogy Ulászló fia, II. Lajos 1526.

Mohácsnál meghalt, ezzel — félszázados uralom
ntán — kihalt a Jagello-ház cseh-magyar ága.

Épen e körülményre való számítás vezette IV.

Kázmért akkor, midn még 1490. a Habsburgok-
kal kötött szövetséget, miáltal a jövre készí-

tette el a talajt Egészben véve Kázmér uralko-

dása, dacára személyes jótnlajdonságainak, sze-

rencsétlen volt, voBsi sem a fnemesek hatalma
alól nem tudta magát felszabadítani, sem az alsóbb

nemesség törekvései elöl nem tudott kellképen
védekezni, sem pedig a fpapság befolyását nem
tudta megtömi s azonkívül Litvánia különállása

is az uralkodása alatt következett be. Annál
nagyobb sikereket tud felmutatni a lengyel iro-

dalom az idejében.

Kázmér hal^ után egymásután követték t
fiai : /. János Albert (1492-1501), Sándor (1501-
1506) és /. Zsigmond (1506—48). /. János Albert
uralkodása a L. magna chartájá-n&k nevezett

petríkowi statútum kibocsátása által (1496) vált

neveaeteesé. Ez a fontos statútum elveszi a fne-
mesek asenátosától a határozathozatal jogát és
az orazággyfllée (coni-entiones communes, sej-

mrí) k^be adja azt Ele azonban nem annnyira
a mágnások, mint inkiU>b a parasztok és polgárok
ellen irányult E statutom fosz^ meg végkép a
parasztságot szabad költözkOdési jogától, melyet
egyébként már Nagy Kázmér elvett tlük. A pa-

rasztnak csupán egy fia s az is csak földesúri en-

gedéllyel mehetett iparos vagy todományoe pA-
lyára ; a parasztok kivándorlását szigorúan meg-
tiltotta, a bíráskodást pedig teljesen a földesúr

kezébe adta. A polgárok csupán meghatározott
számban mehettek tudományos pályádra, birtoko-

kat pedig nem volt szabad vásárolniok. Ellenben

a vámokat csakis netdk kellett flzetniök, a ne-

messég pedig felmentetett alóla. Ezáltal a városi

élet is ersen hanyatlani kezdett.

/. Zsigmond uralkodására esik az oroszok fö-

lötti gyzelem Orszánál 1514. és a tatárok felett

1512. Ugyancsak alatta ismerték el az 152ö-i

krakói békébeti Brandenburgi Albertet Porosz-

ország világi hercegének, de csupán a húbéreskú
letétele mellett. Fia, //. ZnmKmd Ágost yolt az,

ki az 1569 i lublini unióban létrehozta Poroszor-

szág, Litvánia, \V0lh3mia, Podolia, Podlachia és

Ukrajnának L.-gal való egyesítését. Ig>' tehát az

ország külhatalma valóban nagy volt, de bensö-

leg a nemesség erszakossága, továbbá a feleke-

zetek harca örökre meggátolták az ország békés
fejldésének még a lehetségét is, fleg a refor-

máció (különösen a sociniánus szekta) mozgalom
és az ellenük fellép yezaMí/óArnoA: — kiket Hotius

ermelandi püspök hozott magával a tridenti zsi-

natról — A fnemességgel való végzetes szövetke-

zése következtében.

Miután II. Zsigmonddal a Jagello-ház kihalt,

a szabad királyválasztás joga visszaszállott az
országgylésre, mely a Pacta convenía értelmé-

ben kötelezte a választandó új királyt a nemesek
privilegiiunának megtartására,továbbá kimondta,

hogy csupán a király halála után választhatja az

országgylés annak utódát. Elször Anjou Hen-
riket (1573—4) választották meg, de tle oly

nag>' pénzáldozatokat kívántak, hogy pár hó-

nap muIva megszökött L.-ból. Utána Zsigmond
nvérének, Annának férjét Báthory István er-

délyi fejedelmet (1575—86) választotta meg az
országg^'ülés. Báthory sikeresen harcolt a moez-
koviták, tatárok ée törökök ellen, úgy, hogy L.

visszanyerte vezet szerepét Kelet-Európában.
Belsleg azonban sem tudta megszilárdítani

hatalmát, mert a jezsuitáktól befolyásolt fne-
messég vallási civódást kezdett, melynek követ-

kezményekép a protestánsok egyenjogúsága s

ezzel karölt\'e a városok fejldése is teljesen meg-
sznt. Egjébként, jóllehet régebben protestáns

volt, Báthory maga is kedvezett a jezstdták ellen-

reformációjának, mert az akkori felfogás szerint

az államegység szempontjából az egys^es vallást

fontosnak tartotta. Ezért és a gr^oriános naptár

bevezetése miatt tört ki Rigában az ú. n. naj^r-
forradalom, mely csak 1589. csillapodott le. Bá-
thory nevéhez fzdik még a törvénykeaés re-

formja, melyet akkóp valósított meg, hogy úgy
L., mint Litvánia részére egy-egy törvényszéket

létesített. Ezeknek tagjait a tartományi gylések
képviseli közül választották s félévi tartammal
üléseztek Petrikowban és Lnblinbon, illetleg

Wilnában ée Minszkben.
Midn 1584. IV. Iván cár meghalt Báthory már

Oroszországgal kötend perszonálunióra gondolt

s egyszosmlnd a törökök elleni hadjárat szerve-

zését is célul tzte ki, midn 1686. Grodnóbaa
váratlanul meghalt utódául a Wasa-háadiöl való

///. Zsigmondot választották, aki anyai ágon a
JagieUóktól szármaaott Zsigmond (1587—1632)
a jezsuiták segítségével a diaaddenseket meg-
fosztotta összes pol^^ jogaiktól, de ezáltal nem-
csak hogy elvágta lját a svéd trón dl, hanem
a Gusztáv Adolf el nem ismerése következtében
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kitört háborúban Litvániát és Kelet-Poroszorszá-

got is elvesztette. Utóda, IV. Ulászló (1632^8)
azonban az 1635, stumsdorfi békében Poroszorszá-

got újból visszakapta. Utána testvére, János
Kázmér (1648—1669) következett, ki elbb a je-

zsuita-rend tagja, majd bibomok volt. Alatta tört

ki a jezsuiták ós németek által sanyargatott tatá-

rok és kozákok lázadása. A svéd király, Károly
Gusztáv már ekkor tervezte L. felosztását II.

Rákóczy György erdélyi fejedelem segítségével

és sikerült is neki Varsót és Krakót elfoglalnia,

az utóbbit a magyarok ós kozákok segélyével. Az
olivai békében (1660 máj. 3.) lekellett mondania
L.-nak Kelet-Poroszországról és Litvániának a

Dunáigterjed részérl Svédországjavára, késbb
Oroszországjavára még több területrl.Sokkal na-

gyobb baj volt ennél a lengyel alkotmány esztelen,

de szükségkópeni kinövése : az ú. n. liberum vet,
melyet az 1652-iki országgylésen érvényesített

elször Sicinski litván követ. A liberum vet egy
követnek, ill. valamely nemesi konföderációmeg-
bizottjának s a hozzá csatlakozó minoritásnak az

oppoziciója. Általa megakadályozhatták a tör-

vényhozást, st a régebbi határozatokat is sem-
misnek nyilváníthatták. Az 1688—1762-ig tar-

tott országgyléseket mind liberum vétóval osz-

latták fel. A konföderációk hatalma is ekkor kez-

ddött Gondé herceg jelölése miatt és sikerült vele

szemben megválasztani Wisniowecki Mihályt

(1669-73), majd Sobieski Jánost (1674—96), ki

1675. Lembergnél, 1683. Bécsnél megverte a törö-

köt, de Podoliát nem tudta tle visszafoglalni. Ha-
lála után //. Ágost (1697—1733) szász választó-

fejedelmet választották királlyá, ki ezért tetemes
pónzáldozatot hozott s a katolikus vallásra áttért.

Az uralkodása idején nyerte vissza L. a karlo-
witzi békében (1699) a töröktl Podoliát. Mint-
hogy Oroszországgal és Dániával szövetségre
lépett, ezért XII. Károly megtámadta és 1703.
Varsót bevette, st Krakóig )\aiolX,holLescynszki
Szaniszlót választatta királlyá, az altranstadü
békében (1706) pedig lemondatta Ágostot, ki azon-
ban XII. Károly poltavai veresége után újból el-

nyerte a trónt. Halála után, bár Lescynszkit újból
megválasztották, az orosz csapatok III. Ágost
(1733—63) megválasztását kierszakolta. Ezzel
aztán megkezddött az orosz beavatkozás, me-
lyet a gazdag Czartoryszki-család akart a maga
részére kiaknázni oly módon, hogy orosz-párti
konföderáció segítségével egyik tagját királlyá
akarta megválasztani III. Ágost halála után.
Azonban II. Katalin egyik kegyencónek, Ponia-
towski Szaniszlónak juttatta a trónt (1764 szept.

7.), oly módon, hogy fegyverrel kényszerítette
ki annak megválasztását s a disszidensek egyen-
jogúságát, valamint a liberum vétót már elz-
leg megersítette. A disszidensek ellen Ausztria
és Franciaország a bari konföderációt létesítet-

ték, melyet a Repnin orosz követ által behívott
orosz csapatok vertek szót. Ekkor vált aktuálissá
L. felosztásának kérdése, mert Poroszország és
Ausztria nem akarták, hogy az egész ország
orosz kézre kerüljön. Az els lépést Mária Te-
rézia tette meg, midn az 1412. L.-nak elzálogo-
sított szepesi városokat 1770. Ausztriához csa-
tolta. 1772 aug. 5. a három ország követe Szent-

Péterváron létrejött szerzdés szerint Ausztria
elnyerte Kelet- Galíciát és Wladimirt, Orosz-
ország Litvániát, Poroszország Kelet-Porosz-

országot, Danzig és Thom kivételével, amely te-

rületek elvesztése öt miUió lakos elvesztését je-

lentette. Maga a hitvány országgylés ersítette

meg e felosztást 1773. A veszteséget az ország-

gylés adófelemeléssel és az 1781-iki alkot-

mánnyal óhajtotta pótolni, mely szerint a konfö-

derációk és a liberum vétó érvényüket vesztet-

ték. Hatása azonban nem volt az intézkedések-

nek, mert a veszeked nemesség egy része az
oroszpárti Potocki vezetésével 1792. a targovicei

konföderációt létesítette, mely ellen ugyan Kos-
ciiisko fényes gyzelmet aratott Dubienkánál
(1792 júl. 17.), de már a következ évben Porosz-

ország megszállotta Danzigot és Thornt, Orosz-

ország pedig a még el nem foglalt Keíet-L.-ot.

Ezzel azután megtörtént a 2. felosztás is, amit
1793 júl. 17. Grodnóban hagytak jóvá a rendek.

A nemzeti párt azonban, melynek élén Kosciusko
és — most már — Potocki is állottak, Drezdában
felkelést készített el s Kosciuskot diktátorrá ne-

vezte ki. Kosciusko a parasztság segítségével

Varsóból és Vilnából kiverte ugyan az orosz csa-

patokat, de minthogy a nemesség ellenállása

miatt a jobbágyfelszabadítást nem vihette végbe,

segély nélkül maradt, minek következtében Kra-
kót a poroszok, Wilnát pedig az oroszok foglal-

ták el, okt. 10. pedig Maciejowicénél Fersen és
Suwarow csapataival szemben csatát vesztett s

ö maga is fogságba került. Nov. 8. Suvirarow

iszonyú mészárlások után bevonult Varsóba. Erre
következett 1795 okt. 24. a harmadik felosztás,

mely szerint Poroszország kapta Masoviát Varsó-
val és Podlachiát, Ausztria Kis-L.-ot Krakóval,

Oroszország pedig Litvániát. Ezen felosztás által

L. megsznt létezni.

A lengyelek egy ideig francia segélyben bíz-

tak, de eredménytelentü. A tilsiti béke után 1807
júl. 21. Napóleon, megalakította a varsói nagy-
hercegséget, mely Kis-L.-gal ós Krakóval együtt
a szász király fenhatósága alá került. Az 1815-iki
bécsi kongresszus pedig létrehozta azt a területi

átalakulást, mely nagyobbrészt máig is érvény-

ben van. B szerint Poroszország Kelet-Porosz-

országot kapta Posennel, Ausztria Galíciát, de

Krakó nélkül, Oroszország pedig a többi terüle-

teket, melynek /. Sándor cár 1815 dec. 15. egy,

a francia alkotmány mintája szerinti szabadelv
alkotmányt adott, egyszersmind Konstantin nagy-
herceget alkirállyá nevezte ki Varsóba. Ez tette

lehetvé a politikai élet újjáéledését, mely a
konzervatív mágnások és radikális érzelm pol-

gári osztály pártjaiban jutott kifejezésre. Mi-

dn 1825. Sándor cár meghalt, már érezhetvé
váltak egy közelg forrongás eljelei. A lökést az
/. Miklós cár alatti reakció és az 1830-iki párisi

júliusi forradalom adta meg. Még ugj^anazon óv
nov. 29. lázadás tört ki Varsóban, meljmek kö-

vetkeztében az egyébként lengyel érzelm Kon-
stantin nagyhercegnek és az orosz csapatoknak
menekülnie kellett. A forradalom vezeti nemesi
részrl Lubiecki Radzvill és Czartoryski herce-

gek, polgári részrl pedig Leleicel történetíró

voltak, míg a katonai vezetést Ghlopicki tábor-
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iiokra, Napóleon egyik veteránjára bízták, ki mint
•diktátor a cári advarral kezdett tárgyalást 1831
jan. 25. a cárt a lengyel országgyOlés detroni-

zálta, mire a cár legkiválóbb hadvezérét, Dt'
•bics tábornokot kUldto a forradalom leveré-

sére. A lengyelek vozotAi a parasztok segitsé-

gével — bár a jobbágyfolszalmdítás még mindig
<;&ak Ígéret volt — olyan fényes gyzelmeket
arattak, melyek egész Európában viszbangot kel-

tettek. Vezetjük Chlopiekl visszavonulása után
Dwemicki, Dembiuszki és Skrzynecki (1. o.) vol-

tak, ki azonban Osztrole,\káuál (máj. 26) elvesz-

tette az ütközetet, mely iszonyú véráldozatba ke-

rült Miután Dibics kolerában meghalt, a cár

Pcukieok* hercegre (1. o.) bízta hadait s ö vette

l>e BS^ S. Varsót A háború, — mely a szurony
fénykora volt — iszonyatos emberáldozatba ke-

rült és következménye volt, hogy a cár az al-

kotmány helyébe 1842 febr. 26. az ú. n. aorga-

nikus statútumot* létesítette, mely szerint L.

«lére a eár helytartót nevez ki, országgylés
)ielyett pedig az ügyeket kinevezett államtanács

Tezeti.

Kisebb lázadások ezután is gondot okoztak még
ágy az orosz, mint az osztrák kormánynak ; így
1846. a galíciai parasztok lázadása, mely Krakó
visB3(acsat(^ását eredményezte. Azonban az állami

önállóságra való komoly törekvés végkép meg-
sznt Komolyabb mozgalom csapán 1862. volt,

de ez inkább a nemess^ meg a radikális polgár-

ság és parasztság kö^ ellentétbl keletkezett

// Sándor cár ama rendelete miatt, mely a
jobbágyokat szabad parasztokká tette. A forron-

gás leverése ntán épen azzal akarta megnyerni
A cár a parasztokat a maga részére, hogy a pa-

raszti bérleteket az ö tulajdonuknak nyilvání-

totta és eztítal, meg az új adóztatás által több

földben és kevesebb teherben részesítette ket,
mint az oreat parasztokat. A nemesek riaxaat ez

alkalonunai viessitették el földjeiknek majdnem
felét és a panusztság feletti jogaikat. Mindez az

«loro8zitá8l eélozta, épúgy, mint a késbbi uká-

jx>k, melyek közül az 1869-iki rendelet az orosz

nyelvet ai fieszes iskolákban kötelezvé tette, az

1885-iki pedig, a hittant kivéve, az iskoláztatás

nyelvévé. 1906. a forradalmi mozgalmak igen

nagy mérveket öltöttek L.-ban is, de ennek nem
volt nemzeti színezete, hanem tisztán forradalmi.

Az iyi4—15-iki világháborúban nagyon sokat

szenvedett Orosz-L. A magyar, osztrák és német
<»apatok mindjárt a háború kitörésekor benyo-

multak területére s attól kezdve szakadatlan vé-

res harcok, váltakozó szerencsével folyó küzdel-

mek színtere volt az országnak különösen keleti

része. E hareok folyását és eredményeit l. Világ-

háború.
Inémhm. BMyrtl-Cuo, 6eMUckt« Polena. 6 kOt., OoUa

ISiO-M, enpte UOe-if t«rl«dó lagUTálóbb nftkaula;
SddeauaB. RbmUb4. Ftotoa vad LirUutd Us in 17. iakr-

taimdeti, t kSt., B«riÍB 1888—• ; Lelawel, Bistoira de Po-

tomé, ParU 1M4 ; LMUkrd Ckodiko, U PolocM hMo-
riqae, littenre, MoaaMBtatafM pittocaiqM. S Ut. Pitta

18S&-4S : ClieTé«, mrtoára d« Potofa^ Pária latt; RalUéra,
Histoire de raaerckie de PotogM et dec déneateeaeats
4« eett« r«pabli««e, Paito IMI; Tanowaky. Caat M« de
aotr« hútoríe ; Meyer. OeeeUekte det Uedei Poeea. Pomb
1881 ; Cl. Brrnadaebucer, PotalMke Qeichkfcte, beiycic

1907: Bobnyiukl. Dile)e I>ol<ki, t kOt., Kimkó 1887—tO;
«nbi«uki, Diieje mrodn poUkie^ t köt., a. o. 1897—8;

Lewickl, Zerrt kistonri poUkiéJ, S. kiad., a. o. 18»7 ; Mo-
nwtU Dsieje iiarodn poUkiego 5. kOt., Pomd 1870—71;
Stojnkl, Dticije Polski. 4 kOt., Lember; 1888—6; n. a., HU-
toryi poUki«i kila«: X1I„ Wanawa 1880, IS kSt ; n. a.,

Die Polea ia RoMlaad oad GaUsiea, Wlea 1888; Kntseba,
Hlstonra ostn^a Polaki, Ltember^ 1905; M. Oamplowica, Znr
OMchichte Poleaa ia MlUelalter, Innsbrnek 1898 ; Koaiecki,
0««okickt« der Befonaation ia Polea, 3. kiad., Litaa 1904;
Roepell, Polea am die Hitte det 18. JabrhoaderU, Gotha 1878;
Botowjew, Oeschichte de« Palles voa Polen, n. o. 1866; v. d.

BrOKgen, Polea* AnfUtannir. I^eipaig 1878 ; Beér, Dfe ente
Teilnnf P<Aen». Wien 1878, S kOt. ; Perraad. Lea tnia dé-
membremeats de la Polo^e, Parit 1880, t. kiad. Oelrowikltél
a. o. 1864, S. kAt. ; Ch. Dany, I/e« idéea politiqnea et

l'etprlt pnbUc en Pologne k la fla dn XVIU liécie, Ia
oonatimtioa dn 3 mai 1791, n. o. 1901; Kalinka. Der
vierjáhrige PolnUcke Beiektta|r. * kSt, BerUn 1896—8;
Spaiier, Oeschlchte dea Aalktaadea dea polniacbea Volkes
1830-1. Altenbnr^ 1888. Stattgart 1834,3 kOt; t. Ifoltke,

Darstelloag der inneren Verhlltnisten Polent, Berlin

1838; Knna, Der polDitcb-mtsitcbe Krieg Ton 1881, a. o.

1890; Somán Soltjrk, La Pologne, Précit bistoriqne et

militaire de sa rerolntíon, Parit 1833, 8 kOt, ; Bnoiowtki,
l>a pncrre de Pologrne en 1831, Leipaig 1833 ; Baamer,
Polent Vntergang |l«ipzig, 1833, 8. kiad.; Knorr, Die
Polnitchen AnftUnde teit 1830, n. o. 1880; Sembratowjre,
Polonfa irredenU. Frankfurt a/H 1903 ; v. Zemicki-Sse-
liga, Die polnitchen Stamrawappen, ikre Oeachichte a.

ikre Bagen, Hamburg 1908; Zeittberg, Die polnitcbe
OeacUtssckreibnng im Hittelalter, Leipcig 1873; Peleaa,

Geachicbte der Union der Bstkeaiacbea Kircke mit Kom.
8 köt, Wien 1878. Porriaok: AcU Hiatorica, kiadja a
krakói akadémia; Bielowski, Hoanmeata hiatorica Polo-

aiae, Lowow ; n. a., Honnmenta maedii aeri liittorlca

ret geataa Poloniae iUnstrantia, 16. köt., Krakó 1874—
1908; Scriptores renun polonicamm, u. o. 1878—1908,
18 kOt. ; Pinkel, Bibliographia hiatorjri poUkieJ iKrakó
1891 ét kÖT.) ; Dembintki, Docnmento relatif á Ihittoire

da deuxiéme et troitiéme parta^ de la Pologne I., L«m-
berg 1909 ; Gumplowica, Zor Gesch. Polent im Hittelalter,

Uaebnick 1^8.
Jfa^yor nyefoen : Héya Hibály, A keleti kérdéa leilcásva

éa L.-, Bvdapeet 1878 ; Lorcaáajri Oy., Adalékig a magyar-
laagyel driatkeaéa tOrtteetdhea, Siásadok 1886; HaUJor
mnk^a, a. o. 1887, 468. okL ; Weaael 6.. Roartiailar her-

ceg mactói báa, akad. értek., 1888 Wertaer H. Boris és

BksbUssUt, Saásadok 1889, 648. old. ; Wertner, Aa Árpádok
graeatogidja ; Pór A., A Piasstok és as Aajoak kflaOttl n>-

kewág, Tuml 1898 ; Lehocsky TiTadar. KoriatoTich Tódor,

Saiaadok 1894; Horrátb Hihály. Hedrig királyaA élete,

kisebb tOrtéa. mdrei, 3. kStet ét a ZaigigMMidrdl aaóló iro-

dalom ; Weber Samn, A 16 tsepesi viros sofsa aa eliálo-

goaitás idejéa, 1888 ; n. a., A Inblói rir, SaáHidok 1886 ; Sav-

aik» «. 0. 1887—88 stb. ; Sráby Prlgyea, A U-aak elaálo-

gosMott aaepesi Tarosok tdrtéaete, aeepesváraenret tOt^

táMU tirsulat IL érktayre; Sailigyi 8., Brdtíjr és aa
éasakkeleti káború 1648—60, 1881 6 Klaö saSvetkués L.

(ekMstitAhos 1666., Budapesti Sseaüe, 8. kMet; SsAdeeskr

íjOot, laabella klrilyaé és Jímm ZsigBMad k-baa, akad.

értek. 1888., Báthoiy Istráaról irt muakál és A Bababvrkás

fcróL 8aá
itáráaak

Farkas,
Demkó IL, Ldeae város leréltáhbak L.-ra ToaaUosó Iro-

máayal, o. a 1888, 463. old. ; Thaly KálaUa cikkei a ma-
gyar eadgráasokról U-ban; Hdppe Siegtried, A leagyel

aBcotmáay tOrtéaete, magyarra forditotu Saathiaáry OyOrgy,

Badapest, akadémU 1894; Aldor J., L. TéfaMjal. a. a
ia77; Iiabo«l»e B., h. elad felosstása, ford. BIMiy Pareae,

B. o. 1889 ; lUehelet, Lengyel- és Orosaorssác, focd. De
Geraado Antonina, n. o. 1878. L. oiég Onsaonaáf Mrt.

iaodalmát. _
Lengyel örökösödési háború (1733—38)^ IL

Ágost halála után a lengyel furak egy réan
1733 szept 13. Lescinski Szaniszlót válaBztotta

Meg királynak, ki 1704- 1709-ig XU. Károly
Sfvéd király pártfogása mellett már egyszer ural-

kodott Egy másik párt 1733 okt 5. az elhalt ki-

rály fiát. Ifi. Agostot kiáltotta ki. Bz utóbbi mel-

lett nyílatkozottVI. Kirolj császár ée Annacáraö,

míg Leednsklt veje, XV. Lajos, francia király

támogatta. A háború Lengyekráágban ért leg-

hamwabb véget, mert oroai ée aiási csapatok

1734 júl. elfoglalták DanzigU, honnaa Lesdnski
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álruhában menekült el. A Rajna mellett ée Itáliá-

ban azonban a franciák és spanyolok gyztek s

VI. Károly kénytelen volt a bécsi békében 1738.

Nápoly és Szicília birtokáról lemondani a spanyol

király ifjabb fiának javára. Lescinski Lotharin-

oia hercegségét kapta, míg Ferenc lotharingiai

nerceget Toscana birtokával kárpótolták.

Lengyel öt-tó, 1. Ot-tó.

Lengyel sertés, primitív hússertésfajta, melyet
nálunk a felvidéken tenyésztenek. A L. közép-

nagy, kesely fehérszín, hosszúfejii, lógósfül.

A törzs fels vonala ívelt, a lábak hossznak. Igen

edzett, kisigény, szapora fajta. Újabban a né-

met meisseni sertéssel, leginkább pedig az angol

yorkshirei fajtával nemesítik.

Lengyelszállás (azeltt: Lyahovecz), kisk,

Máramaros vm. okörmezöij.-ban, (iöio)527 rutén

lak. ; u. p. Tarújfalu, u. t. Ökörmez.
Lengyel tea, fehérbor és maraschino melegí-

tett keveréke.

Lengyeltóti, kisk. Somogy vmegyeL.-i j.-ban,

(1910) 2833 magyar lak., a járási szolgabírói hiva-

tal széke, járásbírósággal, vasúti állomással,

posta- és táviróhivatallal. L. uradalmának gazda-

ságát, juh- és lótenyésztését (1. Lengyeltóti ménes)
a múlt század els felében európai hírre emelte
akkori bérlje, Fechtig báró. L. közelében a sír-

halomalakú Ta^íírwírnev szöllöhegy emelkedik.

Lengyeltóti ménes. Zichy Béla gióf tulajdona,

melyben angol tehvér és pinzgaui X ardenni hi-

degvér lovakat tenyésztenek. L. néven a Graner-
féle amerikai ügetló ménes is szerepel a sport-

lapokban, mely a Lengyeltóti községhez (Somogy
vm.) tartozó Bézseny pusztán van elhelyezve).

Lengyelzab (növ.), 1. Elyniiis.

Lenhardt Sámuel, magyar rézmetsz, szül.

Poprádon a XVIII. sz. végén, halála ideje isme-
retlen, 1838. azonban még élt. A bécsi akadémián
tanult 1814—16-ig Lampinál, emellett Höfeltl
megtanulta a rézmetszést. 1817-ben Pestre költö-

zött 8 már ez évben megjelent egy rézmetszete
Dugonics : Nevezetes hadi vezérek c. mvében.
Ettl fogva sok rézmetszete jelont meg a Twl.
gyjteményben, a Vándor naptárban (1833—84),
fképpen régi magyar várak képei és arcképek.

Lenhartz, Hermann, német orvos, szíil. Lad-
bergenben 1854 doc. 20., megh. Hamburgban 1910
ápr. 20. 1893-ban rendkívüli tanár és a poli-

klinika vezetje, 1895-ben a hamburgi St. Qeorg,
1901. az eppendorfl kórház igazgatja lett. Iro-

dalmi míivei : Mikroskopio imd Chemio am Kran-
kenbett (4. kiad. 1904) ; Die Erkrankungen dor
Luftröhre, der Bronchien und der Lnngen (1899)

;

Erysipeltts és Die septischen Erkrankungen (Noth-
nagol : Spec. Path. u. Therapio 1899) ; Der mo-
demé Krankenhausbau (Ruppel építésszel, 1908).

Lenhossék, 1. József, anatómus, L. 2. fia,

szül. Budán 1818 márc. 20., megh. Budapesten
1888 dec. 2. Orvosi tanulmányait Pesten végezte.
184-4-ben az innsbrucki sebészi intezetnél mog-
Üreeedett boncolástani tanszékre választották
meg. 1850-bon a pesti egj'otomon a tájhoncoláatan
magántanára ltt, Magyarországon a tájboncolás-
tan tanításának logols megalapítója. 1854-ben
a kolozsvári, 1859. a budapesti egyetemre a bon-
colástan tanárává nevezték ki, közben HjTtl,

Brücke, Rokitansky mellett is dolgozott. 1864-ben>

a M. Tud. Akadémia tagjává választották. Dol-
gozatai a központi idegrendszer finomabb szerke-

zetével, a vese szerkezetével, valamint a magyar
koponyatipusok vizsgálatával foglalkoznak. Kól)b

mvei: Tizenhat súlyos bntettes koponyája:
A mesterségesen eltorzított koponyákról (a M. T.

Akad. évkönyveiben ós külön kiadásban 1877)

;

A szeged-ötJialmi ásatásokról (Akad. évkönyv
1882); A^ emberi gerincagy, nyíUtagyés VaroU-
hid szervezetéilek górcsi tájviszonyai (.\kad.

értek. 1869) ; A közép-idegrendszer szürke állo-

mányának és az egyes ideggyökök eredetének
fájviszonyai,{í867) ; Emberi koponyaisme {kkaL
óvk. 1875). Étudos du systéme nerveux central

(Paris 1857) c. munkáját a párisi akadémia a
Monthion-díjjal tüntette ki.

2. L. Mihály, orvos, szül. Pozsonyban 1773
máj. 11., megh. Budán 1840 febr. 12. 1799-ben
esztergommegyei íizikus ltt, 1808. a pesti egye-
tem élettani és felsbb boncolástani tanszékére
hívták meg. 1819-ben a bécsi egyetem hívta meg
az élettani és felsbb boncolástani tanszékre.

Nagyobb munkái : Introductio in mothodologiam.
physiologiae corp. humani (Pest 1808) ; Physio-
logia medicinalis (Pest, 5 kötet); Institutiones

physiologiae organ. humán. (Bécs 1822); Summa
praeceptorum in administrando variolae vaccinae
negotio (Buda 1829) ; Útmutatás az emberi holt-

test törvényes orvosi vizsgálására (Buda 1829);
Rövid észrevételek a keleiindiai koleráról (Pest

1831) ; Introductio de luo pecorum (Buda 1836);
Die Wuthkrankheit (Pest és Leipzig 1837).

3. L. Mifiály, anatómus, L. 1. fla, szül. Pesten
1863 aug. 28. Orvosi tanulmányait a budapesti-

egyetemen végezte, ahol 1883. órvosdoktorrá
avatták. 1888— 1889-ben a központi idegrendszer
finomabb boncolástanából magántanárnak habi-

litálták. Rövid id múlva a tübingeni egyetemen
az anatómia nyilvános rendkívüli tanára lett. A
M. Tud. Akadémia 1897. lev., 1903. rendes tag-

jának választotta. 1899-ben kinevezték a buda-
pesti tud.-egyetemi I. sz. boncolástani tanszék ren-

des tanárává, 1909. m. kir. udvari tanácsosi címet
kapta. Az 1914—15. tanévre az egj-etem rekto-

rának választották meg. Fbb mvei : Der feinere
Bau des Norvensystems im Liclite neuester For-
schungen (Berlin 1893, 2. kiad. u. o. 1895, francia
nyelven is megjelent Paris 1893); Die Ge-
schmacksknospen (Würzburg 1894) ; Beitráge zur
Histologio des Nervensystems u. der Siunesor£rane^

(Wiesbaden 189-3). Értekezései bel- és külföldi tu-

dományos folyóiratokban jelentek meg. Az Aka-
démiában A centrosomáról c. értekezésével fog-

lalta el lev. tagsági székét (.Math. ós Term. Ért.

1898). Értekezésein kívül megjelent tóle : Útmu-
tatás az anatómiai gyakorlatokhoz (1900, 3. k.

1908) ; Az ember helye a természetben (1914). Az
Orvosi Hetilap szerkesztje.
Lenient ieHeá: löniaS), Gliarles, francia Iroda-

lomtörténetlró, szül. Provinsben (Seine-et-Mame)
1826 nov. 4., megh. Parisban 1906. A párisi Sor-

bonne-on a francia költeszet tanára volt. Fmvei

:

La satire en Francé au moyenage (1859) ; La sa-

tire en Francé, au XVI* siécle (1866) ; La comédie
en Francé au XVIII* siöcle (1888, 2 köt.) és au
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XIX* siéde (1898. 2 köt.); La poésie patriotíque

en Francé au moyen&ge (1892) és dana les temps
modernes (18M, 2 köt.).

Leaigallol, pirogaUoUriacetát, vízben oldha-

tatlan, lehór por ; a fehórnemün foltot nera okoz.

A börgyóg^'ításban használják, különösen pszo-

riázis ellen. Hámlaszt és eröe parazitaölö. Az
eugallol a pirogallol monaecetátja.

Lenike (iiut), 1. Kenderike.
Lenipar, a len fonását s szövését felölel Ipar,

1. lje}i. Fonás, Szövés.
Lenirobin v. eurobin (chrysaróbintriacetcd),

sárga, vízben oldhatlan por, mit a bórgyópyítás-

ban használnak mint hámlasztót és parazitaölöt.

Lenis, 1. Fortis.

E«nitlva, 1. Hashajtó szerek.

I<enk, faln és fürd Bern svájci kantonban,

(1910) 1772 lak. AfUrdö(1105 m.) tle >/» km.-nyire

van, 3 hideg forrással, amelyek közül a Bfílm-

forrás Európa kénl)en leggazdagabb forrása.

Lenkei, 1. Hedvig, szincsznö, szül. Petrevcén

(Szlavónia) 1878 aug. 4. 1896-ban a budapesti Víg-

színházhoz, 1902. a Nemzeti Színházhoz szerz-
dött, 191i. nyugalomba vonult. Szép sikerei vol-

tak, mint drámai hö.snónek, mely szerepkörben

ftnom jellemz készségével vált ki. Fbb szerepei

:

Roxane (Cyrano), Hedda Gabler, Dili (Ocskay).

2.1/. Henrik, ivó, szül. Pécsett 1863 jún. 26.

Bölcsészeti tanulmányait Budapesten elvégezvén,

elbb Pozsonyban, 1888 óta a budapesti V. ker. f-
reáliskolában tanít. 1891-ben megalapította, majd
szerkesztetne az akkori modem ifjú Írók köz-

lönyét az Életet. írt drámai mveket, de fként
költeményeket, melyekben régebben forrongó ér-

zelmeit, újabban elmorülésre hajló lelkének ko-

rulolatait énekli meg ; bizonyos józan fllo-

i.U meg a forma nem kis mvészetével
u <ii.'n/.(iit verseiben, az ideáloknak, munkának,
tehetsí^pk megbecstUése. Müvei Versek (1886)

;

Pfiöfiésa fermé«Z6< (tanulmány, 1892, újra 1910)

;

Újalh költemények (1895) ; Kain halála (drámai
költemény, 1899); Csetepaté (vígjáték, Nemzeti
Színház. 1904) ; Üj versek (I90i) ; Meister Cáron
(vígjáték német nyelven, 1907) ; Az én hseim
(versek, 1910); Májusi fagy (színm S^jilágyi

Gézával együtt, Nemzeti Színház, 1911); Evgyü-
ríZ/c(1914); Leáldozás c tragédiája 1910. elnyerte

az Akadémia Teleki-díját.

3. L. Lajos, hírlapíró, szül. Pécsett 1864 nov.

14. Gimnáziumi tanulmányai végeztével a keres-

kedi pályára lépett s egy ideig Triesztben élt.

Késbb laptudósító lett, majd visszatérvén szül-
városába, hírlapíró lett. A Pécsi Napló szerkesz-

tje s a Vidéki Hírlapírók Országos Szövetségé-
nek alelnöke. Európában és Észiak-Amerikában
tett tanulmányainak hatása alatt írta Nach dem
Nordoap (Pécs 1889) és Északamerikai megfigye-
lések (u. 0. 1912) c. munkáit.
Lenkey, 1 . Ousztáv, hírlapíró, szül. 1872 febr. 16.

Szereden (Pozsony vm.). 1896-ban a Magyar Hír-

lap mimkatársa, majd szerkesztje, 1914. a Peeti

Hirlap szerkasztje lett Ö készítette el a függet-

lenségi párt megbízásából a szociáldemokrata

párttal való els megegyezést az áltahknos vá-

lasztójog dolgában. A nemzeti ellenállás idején az

ellenzéki sajtómozgalmak egyik Irányítója volt.

A Magyarországi Hirlapirók Nyugdíjintézetének

titkára s az újságírók szociális mozgalmainak
egyik vezetje.

2. L. János, honvédparancsnok, szül. 1810.,

megh. 1849. 1826-ban lépett a Württemberg-hu-
szárezredbe. 1848-ban százados volt s Galíciában

állomásozott. A hazai mozgalmak hírére a század

legénysége a Magyarországba jövetelre határozta

el magát s tisztjeit is erre birta. A század L.

százados és Fiáth Pompejns fhadnagy veze-

tése alatt megérkezett a hazába s a szerbek ellen

rendeltetett. Fiáth az aug. 18. szenttamási csatá-

ban elesett, L. pedig utóbb a Hunyadi-huszárok
ezredese ln. 1849. ápr. tábornokká s a komá-
romi vár parancsnokává nevezték ki, de nemso-
kára Guyonnal váltottiik fel. 1849 nyarán bíz-

ták meg újra a Tisza körül alakult^ovashado-sztály

vezényletével, A világosi katasztrófa után az
aradi börtönbe hurcolták, hol megrült ; a kivég-

zéstl halála mentette meg.
Lenkoran, az ugyanily nev járás székhelye

Baku transzkaukáziai orosz kormányzóságban, a
Kaspi-tongerNy.-i partja közelében, (i907)87.33 lak.

Lénk von Wolfsbexg, Wilhelm, báró, osztrák

táborszemagy, szül. Budweisban 1809 márc. 17.,

megh. Troppauban 1894 okt. 18. A tüzérség sorai-

ban 53 évet töltött. Nagy érdeme van a lgyapot
tökéletesbítése körül. 1866-ban a floridsdorll híd-

ft építette és a Bécs melletti erüsbített tábort.

Lenlepény, 1. Lenmogpogácsa.
Lenmag (növ.), a lennövóny magja, melyet v.

teljesen érett állapotban vetmagnak használnak,

V. pedig féligérett v. más okokból nem csírázó

állapotban olajnyerésre alkalmazzák. A lennö-

vényt elssorban rostja miatt müvelik és csak
kevés helyen a magja miatt, mivel a rost csak

akkor teljesen megfelel, ha még a magéréseltt
nyerik. A L.-ból az olajat (lenolaj) v. hideg sajto-

lással (ételolaj), vagy meleg sajtolással s végre
kivonás által nyerik. A két utóbbi módon nyert
olaj technikai célokra való. A lenolaj az els mód
szerint készítve aranysárga, különben barnás-

sárga. Az Ize és szaga áthatóan élee, édeees ke-

ser, utána karcoló. A lenolaj sr, a levegn
hamar avasodik és még jobban srsödik, míg
végre vékony rétegben egy éterben nem oldható

semleges testté, a linoxinná (Cj^H^^O,,) beszá-

rad. A lenolaj a szláv népeknél, kivált böjt idején

ételzsiradéknak szolgál; legfontosabb alkalma-

zása a gyorsan száradó festékek ós flraászok, a
nyomdafe.sték,a vízmentesít anyagok, a kaucsuk-

pótlékok (pl. faktis 1. 0.) és a linóleum gyártásá-

ban áll. L. Lenmagpogácsa.
Lenmagliszt, 1. Lenmagpogácsa.
Lenma.gTpogic8& (Jenmat/liszt,lenlepény), olaj-

gyári hulladék, melyet sajtolással sisirdús len-

magvakból nyernek. A L. nyáUcfttartalmánál

fogva igen természetszer elnyös diétás batástt

takarmány, mely 27—31Vo emészthet fehérjét,

3—80/0 zsírt és 65—72»/o keményítértéket tar-

talmaz. Leginkább növendék- és tejel-állatokkal

etetik. Aránylag drága.

Lenne, a Ruhr 131 km. hosszú baloldali mellék-

folyója Vesztfállában.

Lenné, Péter Joseph, német múkertész és kert-

épít, szül Bonnban 17898zept. 29., megb. Pots-
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dámban 1866 jan. 23. A potsdami kir. kertek

figazgatója volt. A potsdami kertészeti intézet

alapításában is résztvett.

Lennep, az ngyanily nev járás székhelye Düs-
seldorf porosz kerületben, (igio) 13,123 lak., nagy
gyapjufónokkal és posztószövökkel, vas- és acél-

mvekkel, malmokkal és gyapjukereskedéssel.

1226—1300-ig Berg grófjainak volt székhelye.

Lennep, 1. DavuL Jacb van, holland filoló-

gus, szül. Amsterdamban 1774 jül. 15., megh. n. o.

1853 febr. 10. 1799-tl tanár az amsterdami
Athenaeumon. Kiadta Ovidius Heroidáit (Amst.

1809—1812), a Boschtöl megkezdett Anthologia
graeca 5. kötetét (Utrecht 1822), Terentianus
Maurust, Hesiodost. Irt latin és holland költe-

ményeket. Életrajzát megírta fia, Jacob (Amster-
dam 1862, 4. kiad.).

2. L; Jacb van, holland költ és író, L. 1.

fia, szül. Amsterdamban 1802 március 24., megh.
Oosterbeekben 1868 okt. 25. L. költi elbeszélé-

seivel : Nederlandsche Legenden tette nevét is-

mertté. Az 1830-iki politikai események számos
politikai költemény megírására indították, melyek
rendkívül népszerséget szereztek neki. Különö-
sen történelmi elbeszélései és regényei révén lett

Hollandia egyik legnevesebb írójává. Ezek közül
kiválóbbak : De Pleegzoon (Nevelt fiú 1833) ; De
roos van Dekama (A dekamai rózsa 18.36) ; Onze
voorouders (Eldeink 18.38) ; s a leghíresebb Ferdi-

nánd Huyek (1840) ; De lotgevaUen van Klaasje
Zevenster (1865) ; számos színmüvet is írt, melyek
közül vígjátékai nagy sikert arattak. Foglalko-

zott a történetírással is : Herrinneringen uit den
worstelstrijd met Spanje (Visszaemlékezések a
Spanyolországgal folytatott harcok idejébl 1853)
és Geschiedenis van Noord-Nederland aan mijne
kinderen verhaald (Észak-Németalföld története

gyermekeim számára elbeszélve 1845—1849-ig,

4 k.). Ijegnagyobb érdemet szerzett Vondel mun-
káinak kiadásával ós Vondel életrajzával (1855—
1869, 12 k.). Költi mvei : Poetische werken cím
alatt Rotterdamban jelentek meg (1859—1872,
13 köt). Elbeszél mvei : Romantische werken
(u. 0. 1855—1872, 23 kötet) és a leghíresebb

illusztrálóktól illusztrálva (1888, 3 köt.). Élet-

rajzát megírták A. Beeloo és Jan ten Brink. V. ö.

A. Reuille, Revue des Deux-Mondes (1868).

Lenneporür, kzet,Vesztfáliában a Lenne folyó

mentén nagy területet borít be, a legújabb vizs-

gálatok szerint a keratofirek csoportjába tartozik.

Lenngren, Anna Maria, svéd írón, született

Upsalában 1755 jún. 18., megh. 1819 márc. 8-án.

Malmstedt tanár leánya volt s 1780. nül ment
L. Péter Károlyhoz, a Stockholmposten társszer-

kesztöjéhez. Költeményeit álnév alatt bocsátotta

közre, összes költeményei halála után (1819) je-

lentek meg egy kötetbe gyjtve Skaldeförsök
címen, s verseit még ma is a svéd irodalom leg-

becsesebb alkotásai közé számítják.
Lenni lenape, indiánus néptörzs, 1. Delavar.
Lenni, vagy nem lenni : ez a kérdés (ang.

to be, or not to be : that is the question), Hamlet
híres magánboszódének (lU. felv., 1. szin) els
sora, melyet rendesen angolul szoktak idézni

;

Arany János fordításában : aA lót, vagy a nemlét
kérdése ez».

Lennox, Skócia egykori vidéke, amelynek te-

rületén ma Dumbarton county és részben Stirling,

Perth és Renfrew vannak.
Lennox grófok, 1. Stuart. — L. hercege, 1.

Darnley. — L. angol család, 1. Richmond.
Lennox Hills kb. 37 km. hosszú halomvidék

Skócia DNy.-i részében, legmagasabb pontja az
Earl's Seat (577 m.).

I^enociniuiu (lat.), 1. Kerítés, Szemérem elleni

büntettek.

Lenolaj (növ.), 1. Lenmag.
Lenolajsav (linolsav), a lenolajban és más

száradó olajokban lenolajsavas glicerin alakjában
elforduló nem telített zsírsav, melynek képlete

Cjg Hj2 Oj. A lenolajból úgy készül, hogy azt káli-

lúggal fzik és a képzdött lenolajsavas kálium
oldatából kálciumkloriddal a lenolajsavas kal-

ciumot leválasztják és éterrel kivonják. A L. sár-

gás szín, 0921 fajsúlyú olajos test, mely a leve-

gn elég gyorsan oxidálódik.

Lenormand (ejtsd: lönormán). Marié Anne, ne-

vezetes kártyavetnö, szül. Alen^onban 1772 máj.

27., megh. Parisban 1843 jún. 25. 1790. Parisban
telepedett meg, hol jövendömondással foglalko-

zott. Midn 1809. Parisból kiutasították, azzal állt

bosszút, hogy kiadta Souvenirs prophétiquesd'une
Sybille cím könyvét, melyben I. Napóleon buká-

sát megjósolta. Nagy feltnést keltett Ménioires

historiques et secrets de l'impóratrice Joséphine
cím könyve is. V. ö. CeUier-Dufayd, La véritó

sur Mlle. L. (Paris 1845).

Lenormant (^tsd: lönormáS), 1. Charles, francia

archeológus, szül. Parisban 1802 jún. ]., megh.
Athénben 1859 nov. 24. 1828-ban az ifjabb Cham-
poUionnal beutazta Egyiptomot s aztán részt

vett a Morea-bizottság munkálataiban. 1837-ben a
nemzeti könyvtár, s 1840. a louvrei régiségtár re
lett. 1848-ban a Collége de France-on az egyiptomi
archeológia tanszékét kapta. Fömimkái : Trésor
de numismatique ct de glyptique (20 köt. 1834—
1850); Élite des monuments céramographiques

(4 kötet 1837—61) ; Musée des antiquités égyp-
tiennes (1835—1842).

2. L., Francois, francia archeológus, L. 1. fla,

szül. Parisban 1837 jan. 17., megh. ugyanott 1883
dec. 9. Elbb az akadémia alköuyvtílrnoka volt,

majd 1874. a nemzeti könyvtárnál az archeológia

tanára lett. Számos müve közül fontosabbak : Ma-
nuel d'histoire ancienne de l'Orient (1868—1869.
3 köt., 9. kiad., 1881—1883. folytatva Babelontól

újabb 3 köt. 1885—88) ; Les origines de l'histoire

d'aprés la Bible et les traditions des peuples

orientaux(1880— 1884); La grandé Gréce(1881—
1884) ; Le déluge et l'epopée babylonienne (1873)

;

Étudos cunóiformes (1878—1880); La nionnaie

dans l'antiquité (1879, 3 köt. új kiad. 1896) stb.

Le Nótre v. Lenótre (ejtsd : lönótr), André, francia

mkortész, szül. Parisban 1613., megh. u. 0.1700.

Elbb fest, majd építész volt, azután R(')mában

a kertészetet tanulmányozta ; 1653. Fouquet kert-

jeit rendezte Vauxban, mire a királyi kertek f-
felügyelje és a várak föellenre lett ; 1665. az
akadémia tagjává választotta, 1675. nemességet
kapott. L. fbb kertészeti alkotásai : Versailles,

Chantilly, St. Cloud, Meudon, Fontainobleau,

Trianon stb. parkozása ; 6 volt a francia kerti
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stílus megalapítója. Az ö alkotásainak mintájára
késziUt a schönbrunni császári kert is.

Léna {9i*»i. usu), város Pas-de-Calais francia

dépwtement Béthone járásában, a Deüle és a L.

caatiHma mellett, vasúti gócpont, mocsaras vi-

dékra,(i»i1)31,812 lak., ss^nbányák, vas- és réz-

olvasztók, vasgyárak. Középkori neve Lennoa.
Léna Gren. et Godr. (bOt), 1. Lencse.
Lenta (ném. Nauzug), a hajósok mnyelvén

ama nagy evexöU4Mlt, melyet a felsvidéki, to-

vábbá alsó- és felstansztriai stb. hajósok bajóik

oldalán vágóevezókép használnak.
Leatendo (lentanU), olasz zenei kifejezés,

a. m. késleltetve.

Lentartozás, jobbágyi szolgáltatásoknak egy
része volt, mely szerint a jobbágy lenéból a föl-

desúrnak bizonyos részt volt köteles adni. Ez az

1836. VII. t-c értelmében az addigi szokásnak
megfelelen vagy természetben járt (kilenced) v.

a földesúr lenébl kidolgozott fonásban (egy egész

telek Qtán hat font fonás). A L. nem járt Temes,
Torontál, Krassó, Pozsega, Verce és Szerem
vmegyékben s máshol sem, ha a jobbágyok lent

nem t<?rmesztettek.

LeoAeiaent (franc, ejtsd: laZtmaZ), a zenében
utalás lassú tempóra.
Lenti, kisk. Zala vm. novai j.-ban, (1910) 1436

magyar lak. : vasúti megálló, posta- és táviró-

hívatal. L. a régi okiratokban Nemty, Nempthy
néven fordul el ; Kanizsa elestével a Mura és

Kerka völgj'én L. védte a török beütések ellen

Btájcvországot és Ausztriát ; ez okból az 1613-iki

országgyúlés a királv figyelmébe ajánlotta L.

megerfeítéeét A király az 1626. és 1630-iki or-

8zágg3r<Uések beleegyezésével úgy rendelkezett,

hogs L. stájer védrséggel és Stájerország költ-

ségén védelmezteesék. Jelenleg L. az Esterházy

hercegek alsólendvai uradalmához tartozik.

Ijeatibnlariaceae (Rencefélék, >0v). a
forrtszirmú kétszikek családja. Minteg>'250 faja,

különösen vizek vagy nedves helyek lakója, az

e^z földön el van terjedve. Igen különböz
termet növények, többnyire ével, vízben él
füvek, több közülük rovMfogó és a zsákmány
fogvatartására rendesen tömlöszerü berendezé-

seik vannak (1. Húsev növények). Porzóik egy
körben állnak, pártájuk 2 ajkú és sarkantyús,

sokmagvú tokjuk 2—4 kopáccsal v. gyrüala-
kúan T. szabálytalanul reped fel. A Scrophularia-

ceae-családdal állnak a legközelebbi rokonság-

ban. Ide tartozik: PinguictUa, Utricularia és

még 3 génusz. A két megnevezett hazánkban is

elfordul.
I^ntic«ll» (oOt), 1. Parassemöks.
I^nticDlmris (lat.) a. hl lencseformájú. L.

Felhcdakok.
I^BtiiTo (lat. a. m. lencsefolt). A brön szám-

talanszor mutatkozó kerek, barnás- feketés, len-

csényi, kis^ó kiemelked daganatocska, mely
néha veleszületett, máskor az els hónapokban
lép fel és néha a hajlott korban nagyobbodni szo-

kott ; nagyritkán rákosán is elfajulhat.

Lentikápolna, kisk. Zala vm.novai j.-ban, (i«io)

904 mair^'a^ lak. ; postaOgynökaég, n. t. Lenti.

Lentini. város Siraciun sadciliai tartomány-

ban, a Biviere di L. tó és vasút mellett, (1911) 22,904

lak.; cserépedény és fayence-készltéssel. L. az
ókori Leontini (1. o.). Környéke mocsaras és ^-
hajlata egészségtelen. Közelében az V. Károly
alapította Carlentini, 9000 lak.

I^entiniui Fries (nor), a lemezes gombák gé-
nusza. Nevezetesebb faja a L. tigrinus. L. Nyár-
fogómba.
Lentisxombathely, kisk. Zala vmegye novai

j.-ban, (1910) 573 magyar lak. ; n. p. és u. t. Lenti.

Lento (ol.), a zenében a. m. lassan.

Lent (azeltt: Lentvora), kisk. Nógrád vm.
gácsi j.-ban, (1910) 292 tót lak.; a. p. Abelfalva,

u. t. Gács.

Lentolos, a patrícius ComeHus-család egy
ága. Nevezetesebb tagjai: 1. IauHus Cornelius
L. CaiuUnus, a szamnit háborúban okos taná-
csot adott a caudiumi szorosnál (Kr. e. 321), hogy
a bekerített sereg hódoljon meg, mert csak íct"

volt megmenthet. — 2. Publius Cornelius L.
Sura. Kr. e. 81-ben Sulla alatt quesztor, 75. pré-

tor, 71. konzul, 70. csúnya életmódja miatt elvesz-

tette szenátori rangját, 63. újra prétor lett és tagja

volt a Catilina-féle összeesküvésnek, amiért Ci-

cero elfogta és dec. 5. a börtönben megölette. —
3. Publius Cornelius L. Spinther, fényes nyil-

vános játékok rendezésében híres edilisz (63) és

prétor (60). Nagyon buzgólkodott azon, hogy Ci-

cerót visszahívják számzetésébl ; 57. konzul lett

és a polgárháborúk, kitörésekor Pompeius híve-

ként a pharsalusi csatában esett el. — 4. Ludus
Cornelius L. Crus, mint a Kr. e. 49. év konzula
társával, Gaius Mareelusszal a Caesar ellen vise-

lend háborúra szavazott; a pharsalusi csata

után Pompeiusszal együtt Egjiptomba menekült
és itt Í8 gyilkosság áldozata lett. — 5. Cossus
Cornelius L. GaetiUicus, Kr. e. 1. legyzte az
az afrikai gaetulusokat, innen a jelzje. 35-ben
Caligula alaptalan vád miatt megölette, bár igaz-

ságszeret, derék ember volt Az írók epigram-
máiról is megemlékeznek.

Lentnrla, kártyajáték, 1. Mistigri.
Lenant8á>g, 1. Len.
Lenva, falu Perm orosz kormányzóságban, a

Kama balpartján, a L. torkolata közelében, kb.

4000 lak., nagy sóbányákkal.

Lenvászon, lenfonalból készült vászonkö-
tésü szövet, mely a fonal finomsága ée a
gyártás helye szerint különböz elneveaést

nyer. így a legfinomabb lenfonalból késxttlt, de

ritkassEöv^ szövetet baÜsztnak mondják, es a
legfinomabb szövetfajok egyike. — A közepes

finomságú s tömött szövés vásznat rumbwyi
vagy irtandi vászonnak mondják ; a középfinom

vásáiak lüsó határát szepességi vászonnak, mig
a len- s pamutfonalból vegyesen sztt vásmat
sziléziainak nevezik.

Lény, lenni-bl hibásan képezett, de meggyö-
kerezett szó, jelentése : az ami van, latinul ens,

görögül TÓ öv. A magyar nyelv nem a lenni t-
bl alkotja az ide tartoaó szókat, hanem való-

ból, így a régi nyelv sranbeálll^a a valót, azt

ami van. azzal ami csak látaidk. pi. : «A valótcsak

mer tetszeménjmek, a tetaieményt valónak ál-

lítja*, p. Paludinál : «Meg tudja jobbára válass-

tani a költöft szándékokat a valóktól*. Temér-
dek a régi nyelvben a való-val képezett saúLás,
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melyek egy része feledésbe merült, de sok fenn-

maradt ; ily képzések mint valós, valóság, nyil-

vánvaló, volt, volta, mivolta, voltaképen, volta-

szerint mutatják, mely úton kellett volna jár-

nmik a fllozóflai mnyelv megalkotásában. —
Lénytan, 1. Ontológia.
Lenyálkázás, az a borászati eljárás, midn a

rothadt, penészes vagy sáros szöllöböí készített

mustot erjedés eltt ersen kénezett hordóba
töltik. A kénezett hordóban a must nem erjed, s

így pár nap alatt megtisztul, amikor üledékérl
kénezetlen hordóba átfejtik s kiérjesztésérl gon-

doskodnak. Átfejtéskor a mustot jól szellztetik,

hogy a kénessav elillanjon s az erjedést ne gátolja.

Lényeg, épp oly hibásan és szükségtelenül ké-

pezett ezó, mint lény ; a helyes kifejezés : mivolt,

az ami a dologhoz (fogalomhoz) szükségkép tar-

tozik, ami nélkül a dolog (fogalom) nem az ami,

p. Faludinál : «Vizsgáld meg bels mivoltát hiva-

talodnak)). «Az isteni felségnek méltósága és

tulajdon mivolta egy szóval elégségesen kimond-
ható nem lévén» (Pázmány). Ellentétben áll

azzal, ami valamely dolog v. fogalom kára nél-

kül elkülöníthet tle, ami nem tartozik tulajdon

mivoltához. Az a tulajdonság, mely ebben az érte-

lemben szükséges, neveztetik lényegesnek, a dolog
mivoltához tartozónak, különbségül a csak eset-

leges, véletlen, a dologgal bens kapcsolatban nem
lev tulajdonságoktól.

Lenyomat, nyomás útján valamely formáról
vagy képrl vett másolatot L.-nak nevezik a
könyvnyomtatásban. Vannak síkfelület L.-ok
pl. a k- és könyvnyomtatásban és relief L.-ok,

melyek mélyítve vagy kidomborítva vannak.
Közvetlen L.-ok az eredeti forma fordított képét
mutatják, ilyenek a matricák és az ezekrl is-

mételten készült L.-ok vagy öntvények útján

érik el az eredeti közvetlen másolatát v. L.-át.

Lenz, 1., Harald Otmar, német zoológus, szül.

Schnepfenthalban 1798 febr. 27., megh.u.o. 1870
jan. 1.3.Tanár volt s több dolgozatotbocsátott közre.
Nagyobb dolgozatai: Gemeinnützige Naturgesch.
(1834—39, 5 köt); Die nützlichenu. schádlichen
Schwámme (Gotha 1831) ; Schlangonkunde (u. o.

18.32, újabb kiad. Schlangen u. Schlangenfeinde,

1870) ; Zoologie, Botanik u. Mineralogie d. Grie-
chen u. Römer (Jena 1856—61, 3 köt.).

2. L., Jákob Míchacl Reinhold, német költ,
szül. Sesswegenben (Livland) 1751 jan. 12., megh.
Moszkva közelében 1792 máj. 24. Születésénél

fogva terhelt Nyugtalansága városról-városra
hajszolja. Königsbergben tanul, 1771. mint ne-

vel megismerkedik Goethe strassburgi körével,

1774 megírja a Sturm und Drang shakespeari
dramaturgiáját (Anmerkungen übors Th(>ater

nebst angohiingtem übersotzten Stücke Shakes-
peares, Leipzig 1774), 1776. Woimnrba követi
Goethét, egyideig Svájcban és Elzászban bolyong,
majd teljesen megtörve kerül elször Rigába,
majd Szentpétorvárra és Moszkvába. Formátlan
drámái: Der Hofmeister (1774); Die Soldaten

(1776); Derneue Menoza (1774); Die sicilianischo

Ve8per(1782); Goethe Götzo mellett leghatalma-
sabb dokumentumai a Stm-m und Drangnak. Tö-
redékes regénye Der Waldbruder (1797) érdekes
Werther-utánzat. Müveinek legteljesebb kiadása

:

Gesammelte Schriften. Kritische Gesammtaus-
gabe in 5 B., besorgt von Fr. Blei 1909—1913.,
legjobb méltatása : M. N. Rosanow : R. J. Lenz
(Leipzig 1909). V. ö. Sántha György, Lenz mint
drámaíró 1909.

3. L., Max, német történetíró, szül. Greifs-

waldban 1850 jún. 13. A marburgi és boroszlói

egyetemeken tanított s 1890 óta a berlini egye-
tem tanára. Nevezetesebb müvei : König Sigis-

mund u. Heinrich V. von England (Berlin 1874)

;

Die Schlacht bei M'ihlberg (Gotha 1879) ; Martin
Luther (Berlin 1897, 3. kiad.) ; Geschichte Bis-

marcks (Leipzig 1902).

4. L., Oskar, német Afrika-utazó, szül. Leip-

zigben 1848 ápr. 13. 1870-ben a bécsi geológiai

intézet tagja lett. 1874-ben a berlini afrikai tár-

sulat Nyugat-Afrikába küldötte s itt az Ogowe
vidékét kutatta. 1880-ban Marolckóból Timbuk-
tuig hatolt és innen a Szenegálon tért vissza

;

1885—1887-ig a bécsi földrajzi társulat megbí-
zásából Baumannal együtt Emin pasa kiszaba-
dítására indultak, de eredmény nélkül ; ekkor a
Kongó és Zambézi folyók torkolatai közötti te-

rületeket kutatta át. 1887—1909-ig a prágai né-

met egyetemen a földrajz tanára volt. Fbb mü-
vei : Skizzen aus Westafrika (Berlin 1878) ; Tim-
buktu (Leipzig 1884, 2 köt., 2. kiad. 1892); Wande-
rungen in Afrika (Wien 1895).

5. L., Róbert, orosz eredet szanszkrit tudós,

sziil. Dorpatban 1808 jan. 23., megh. 1836 júl.

30. A szankszkrit tanulmányozásával foglalko-

zott Berlinben, késbb a pétervári akadémia ad-

junktusává nevezték ki. Kiadta Kalidasza Urvasi
c. drámáját (Berlin 183.3).

Lenzburg, az ugyanily nev járás szókhelye
Aargau svájci kantonban, (i9io) 3188 lak., pamut-,
selyemiparral, dohánygyárral ; nagy kantoni bör-

tönnel. A város fölött K.-re emelked meredek
várhegyen (507 m.) álló kastély egykor a L.-i

grófoknak volt székhelye ; a grófi család kihalta

után 1172. a kyburgi grófokra, 1277. a habsburgi

grófokra és 1415. Bernre szállott, amelynek vogt-
jai egy ideig itt laktak.

Lenzen, város Potsdam porosz kerületben, (1910)

2560 lak. L. a régi Limkini. 929 szopt. 4. Bem-
hard és Thietmar szász grófok itt megverték a
szláv hadakat és elfoglalták a vendek ers várát.

Lenz-íéle törvény, 1. Elektromos indukció.

Lenzinger, Rudolf, svájci térképész, szül. 1826
dec. 17. Netstalban (tJlarus), mogh. 1896 jan. 11.

Mollisban (Glarus). Résztvott a Topographischer
Atlas der Schweiz munkálataiban. Legkiválóbb
alkotása az 1:.500,000 léptékben készített és
Svájc orohidrografláját feltünteti térkép.

I^eo (lat) a. m. oroszlán.

lico (lat.), Oroszlán, az ÁUatöv egyik csillag-

képe 156 szabad szemmel láthat.0 csillaggal, köz-
tük az elsrend Regulus (a Leonis), melynek
parallaxisa mintegy 0.093", úgy hogy tlünk
való távolsága 35' 1 fényév. — Leo minor. Kis
oroszlán, csUlagkép az ég É.-i felén 49 nagyon
kicsiny csillaggal.

Leo, 13 pápa neve

:

1. I.L.,a Nagy (440—461), származását s szü-

letése helyét homály födi. Szül. a IV. sz. vége
felé, megh. 461 nov. 10. Rómában. Pápának
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felszentelték 440 azept 29. Küzdött a manicheu-
sok, a polagianasok ée a prisoUlíanasok ellen.

42-ben megvédte Rómát s Olaszországot Attila,

46Ö. pedig Gensorich ellenében. Ö állapította

meg a húsvéti idt. Nagy szt Gergely mellett

ét tokintik a keresztény ókor legnagyobb pápájá-

nak. XIV. Bened^ az egyház doktorai közé
iktatta. Müvei közül híresek: 96 beszéde. 173
levele, melyek a kath. hittanitást illetleg nag>'

fontosságúak ée kora történetére nagy világot

vetnek. Kiadták Quesnal (2 köt, Paris 1675) és a
Ballorini-teetvérek (3 köt., Venezia 1753—7) stb.

Életrajzát megírták: Arendt (1835); Perthel

(1843); Saint-Chéron (1846); Bertani (1880);

Amelli (1882) stb.

2. II. L., (682-683), szent. Megersítette a
konstantinápolyi 6. egyetemes zsinat határoza-

tait. Megh. 683. júl. 3. ; emlékümiepe jún. 28.

3. ///. L. (795—816), szeiU: 799-ben Paschalis

és Campulus összeesküvést szttek ellene, ezért

Paderbomba ment 800-ban karácsony ünnepén
koronázta császárnak Nagy Károlyt s ekként

visszaállította a nyugati császárságot 801-ben
elrendelte az áldozócsütörtök eltt való keresz^

járó napokat Megh. 816 júa. 11. Ünnepe jún. 12.

V. ö. Sickel, Die Kaiserwahl K. d. Gr. (1899)

;

Ohr, Die Kaiserkrönung K. d. Gr. (1904).

4. IV. L. (847—855). szent. Hel>Teálllttatta a
szaracénok által elpusztított Péter-Pál bazilikát,

a Vatikán városnegyedét fallal vétette körül.

Lothar császárral és fiával. II. Lajossal egyezsé-

get kötött a pápáknak kánonszerú választása
ügj-ében. Négjszer tirtott zsinatot Rómában.
Megh. 855 okt. 17. Ünnepe júl 17.

5. V. L. 903 aug. 5. lett pápa. Utódja Chris-

tophoros (I. 0.) amaz ürügy aiatt, hogy a kor-

mányzatra nem alkalmas, börtönbe vettette, hol

bánatában már 903 szept. 5. meghalt.

6. VI. L., 928 jún. 5. lett pápa. Megh. 929
febr. 5. Állítólag Marozia és társa megmérgezték.

7. VII. L.. 936 jan. 9. választották pápává.
PolitikaUag II. Alberichtól függött. Szt Odót
Clugnyból megbízta a római kolostorok reformá-
lásával s a mainzi érseket Németország apostoli

helytartójává nevezte ki. Megh. 939 júl. elején.

8. VIII L. (963-965), Nagy Ottó császár

áltel összehívott zúgzslnat mely XII. János pá-

pát letette, választotta pápává, de Kómában nem
tarthatta magát XII. János meggjilkoltatása és

a helyébe választott V. Benedek lemondása után
eg>- újabb lateráni zsinat visszahelyezte, de nem-
sokára meghalt Nevéhez három híres hamisít-
vány fzdik: Privilégium de inveetitura két
részben (pi i v nuiius és minus), mely szerint a pápa
éeapüs; tatása a császár jo^ lenne és

inveetitiir . ispökké senkit sem sziUmuI föl-

ssonteliü ée a Ceásio donationum, vagyis vissza-

adása az ajánd^oknak, amelyeket a császárok
Pipin és Nagy Károly óta a pápáknak tettek. A
hamisítványok 1084 körül az investitura-harc (l.

Investitura) idején kele&eztek.

9. IX. í. (1049-54), «2«i<, korábban Brttníí,

Több zsinatot tartott a szimonia, az investitura

és a papok házassága ellen. Megújította a bíbor-

noki kollégiumot, mely akkor majdnem kizáró-

lag olaszokból állott. Alatta ment végbe a ke-

leti egyházszakadás. 1053 jún. 18. a lázongó nor-
mannok elfogták s Beneventben 9 hónapig fog-

ságban tartották. Meghalt 1054 ápr. 19. Ünnepe
ápr. 19.

10. X. L. (1613-21), a Medicik családjából

(Giovanni de'Medici) szül. Firenzében 1475 dec.

11., megh. 1521 dec. 1. Tizenhárom éves korában
(1489 márc. 7.) Jmár bíbomok lett. II. Gyula ha-
lála után 1518 márc. 11. választották pápává.
1513 márc. 15. szentelték föl áldozópappá, két
nappal utóbb püspökké s már 19. koronázták meg
Minden tevékenységét a mvészet s irodalomnak
szentelte. A római legyetemet új fényre emelte.

Hogy a szt. Péter-templom építését befejezze, bú-

csút hirdetett, mely Németországban Luther föl-

lépésére .szolgált alkalmul. Miután Luthert nem
tudta elhallgattatni, 1520 jún. 15. kiiktatási bul-

lát bocsátott ki ellene. Szövetséget kötött V. Ká-
rollyal abból a célból, hogj' a franciák Olasz-

országból kizessenek s Sforza Milanóba visz-

szalielyeztessék. Az erre következett háborúban
megkapta Parmát, Piacenzát és Milánót V. ö.

Roscoe, Life and pontiflcate of L. X. ( 1883) ; Audin

,

Histoire de Léon X. (1886); Grassi, U diario di

X. L. (1884); Hengenröther, Leonis X. papa*:-

Regesta (1884—91); Rüti. L. X. e la suapolitica

(1892) ; Confortü L. X. ed ü suo secolo (1896).

11. XI. L., szintén a Medicik családjából

(Alessandro Ottaviano de'Medici), szül. 1535. Fi-

renzében, megh. 1605. ápr. 27. Rómában. 1605
ápr. 1. lett pápa, de csak 26 napig uralkodott.

12. XII L. (1823-29), elbb AnniboLedeOa
Genga, szüL 1760 aug. 22. Gengaban (Spoleto

mellett), megh. 1829 febr. 10. Rómában. 1794.
kölni nuncius volt, 1816. bíbomok s 1823 szept.

28. pápa lett. 1824 máj. 3. kiadott enciklikájá-

ban föllépett az indifferentízmus és a bibliai társu-

latok ellen. Megkezdte a szt. Pál-bazilika újjáépí-

tését. Ázsia néhány szakadár egyházát egyesí-

tette Rómával. Államában lényeges javításokat

tett, kevesbítette az adókat, kórházakat alapított,

a jezsuitáknak visszaadta a Collegium Romanu-
mot Rendezte az egyh. viszonyokat Németország-
ban, Németalföldön, Svájcban és Dél-Amerikábaja.

Az angol katolikusok emancipációját kezde-

ményezte. Sírját Thorwaldsen által készített em-
lék díszíti. V. ö. Artaud de Montor, Histoire du
papé L. XII. (1848) ; Wisemann (1858) stb.

13. XIII. L., családi néven Pecci Gloachino
Vincenzo gr., szül Carpinetóban 1810 márc. 2.,

megh. 1903 júl. 20. Rómában. Tanulmányait Vi-

terbóban és Rómában végezte. 1832 nov. 13. a

nemesek egyházi akadémiájába (aooademiaeode-
siastica dei nobili) lépett ahol annyira magára
vonta a figyelmet hogj- Paoca bíbomok XVI. Ger-

gely pápa különös figyelmébe ajánlotta, ki 1837
márc. 4.házi prelátusává nevezte ki. 18i3-ban mint
apostoli nunciust Brüsszelbe küldik, hol a katli.

iskolákehüágiasításaellen folytatott harcot XVI.
Gergely 1846. perugiai püspökké, IX. Pius pedi^

1853. a római egyház bibomokává, miyd 1877

szept. 21 camerlengóvá (1. Apostoli kamara) ne-

vezte ki. IX. Pius halálakor, 1878 febr. 20. másfél

napi oondave után az összegytUt biboraokok (kö-

zöttük két magyar: Simor és Mihalovics) pápává
választották. Az új pápa, anélkül hogy eldjének
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egyh.-pol. alapelveit feladta volna, ezeknek alkal-

mazásában mégis mérsékelt és elzékeny volt.

Poroszországban beszüntette a kultúrharcot ; Ba-
denben kieszközölte az érseki szék betöltését

;

Svájcban véget vetett az egyház üldözésének;
Oroszországban, legalább egy idre, trhetbbé
tette a katholikusok helyzetét. E mellett barátsá-

gos viszonyba lépett más országokkal, st a török
szultánnal, perzsa sahhal, Kina és Japán császá-

raival is. Leo több ízben kifejezte a magyarok
iránti vonzalmát és szeretetét is. A szegedi árvíz,

a horvátországi földrengés alkalmával tetemes
pénzsegélyt küldött az ínségesek számára. En-
ciklikái között leghíresebbek, melyeket a szo-

cializmusról (1878), aszabadkmvességrl ( 1 884),
az államok keresztényi szervezetérl (1885), a
szabadságról (1888), az állampolg. kötelességek-
rl (1890), szociális kérdésrl (1891), a keresztény
demokráciáról (1901) írt. Elmozdította a scho-
lasztikus bölcseletet, megnyitotta a vatikáni le-

véltárt, megalapította a Bibi. Leoninát, szabá-
lyozta a biblikus tudományokat, külön bibliai bi-

zottságot szervezett, megkezdette a breviárium
reformját stb. Nagyszabású egyh. kormányzati
mködése mellett költészettel is foglalkozott és
klasszikuslatinságú költeményeket írt, (Magyarra
ford. Greksa Kázmér, Eger 1894 és Csicsáky
Imre, Temesvár 1903). A világ bámulva szem-
lélte páratlan diplomáciai ügyességét, kormány-
zata alatt évrl-évre annyira emelkedett a szent-

szók tekintélye, hogy fejedelmek s kormányok
ítéletét pusztán világi ügyekben is kikérték. így
Német- és Spanyolország a Karolinák birtokjoga
miatt közöttük kitört viszálykodásban (1885), Po-
roszország egy nagyfontosságú hadügyi törvény
megszavazásánál (1887), Angolország az írországi
zavargások lecsillapítására. Pápaságának 25. év-
fordulójakor az összes uralkodók üdvözölték. Fe-
renc József király a Jó pásztort ábrázoló arany
szobormüvot küldte ajándékul. Halálakor az ösz-

szes fejedelmok és különböz törvényhozó testüle-

tek fejezték ki részvétüket. A magyar képvisel-
házban Apponyi A, gr. tolmácsolta a rószvótnyi-
latkozatot. Leót ideiglenesen a szt. Péter-templom-
ban temették el, ahonnan végs akarata szerint a
lateráni templomba fogják átvinni holttestét, ahol
már 1907. felállították síremlékét (Tadolini szob-
rász mve). Magyarul megjelent müvei : Az aláza-
tosság gyakorlása, ford. Boromissza Tibor (Ka-
locsa 1888) ; Beszédei és levelei, ford. Prohászka
Ottokár (Budapest 1891) ; Körlevele a munkások
helyzetérl (Esztergom 1891) ; Körlevele az egy-
ház egységérl, ford. Rada István (Bpost 1896)

;

Nagy jubileumi búcsút hirdet apostoli körlevele
(u.o. 1899). Életrajzát megírták: De ÍFfl«í(1878);

Tesi-Passerini (1886).; O'Reilly (1887); Fiissy
(1887) ; Contemporary Review 1892 szept. (Ez a
cikk hazai viszonyainkra nézve is fontos.) De
Houx (1900) ; Fevre (1908) atb. További irodalom

:

Bpistolae encyclicae (1878—1904); Allocutiones
etc. (7 kötet, 1878—1900); Acta Leonis papae 6)
kötet, 1885—93); J. Conventiones de rebus eccl.

(14 kött, 1878-93) stb.

Leo, bizánci (keletrómai) császárok :

1. /. V. Nagy Leo, (457—474), Marcianus csá-
szár halála után 457 febr. a gót Aspar vezér

emelte t a császári trónra és Anaiolius patri-

archa megkoronázta. Rokonával AntJwmius nyu-
gat-római császárral szövetségben a vandálok
ellen indított hadjáratot, de hajóhada Karthágó
eltt elpusztult (471.) Ugyanekkor megölette a
túlságosan hatalmas Aspart fiaival együtt. A
trónon unokája, II. Leo követte, ki azonban
fiatalon elhalt 474 nov.

2. Ili V. Izauriai Leo, (717—741). II. Theo-
dósius császárt 717 márc. megbuktatta s hsiesen
védte Konstantinápolyt az arabok 13 hónapos
ostroma ellen (717 júl.—718 aug.) Bels kor-
mányzása erélyes volt, de 726. a képek tiszte-

lete ellen kiadott rendeletével több mint egy szá-

zadra kiható vallási villongásokra adott okot.

Magára haragította a keleti papságot és össze-

ütközött II. Gergely pápával is. A trónon fia, F.
Konstantinos követte.

3. IV. V. Kazár Leo (775—780), V. Konstan-
tinos fia, az elbbinek unokája. Anyja kazárn
volt. Trónralépóse után ötéves fiát, VI. Konstan-
tinost maga mellé vette társuralkodónak. Halála
eltt nejét, Ijiénét rendelte kis fia gyámjának.

4. 7. V. Örmény Leo (813—820). Rhangabe-
Mihály császár helyébe 813. t kiáltotta ki a
hadsereg császárnak. Erélyes uralkodó volt, ki a
bolgárokat 814. megverte. 820 dec. 25. összees-

küvésnek esett áldozatul.

5. VL V. Bölcs Leo (886—911), Macedóniai
BasUeios császár fia. A tudós Photios pátriárka
nevelte s egész életén át nagy kedvvel foglalko-

zott irodalommal. Kormánya nem volt szeren-

csés ; 904. az arabok elfoglalták Thessalonikét,

907. pedig az oroszok Konstantinápoly eltt je-

lentek meg. A hatalmas Simeon bolgár cár ellen

894. az Etelközben tanyázó magyarokat hívta
segítségül. Irt egy Taktikát, melyben a bizánci

birodalommal szomszédos népek, köztük a ma-
gyarok (turkok) harcmodorát írta le. E mimkát
sokáig elsrangú kútforrásnak tartották, de újabb
kutatások kiderítették, hogy régibb efajta mun-
kák puszta másolása. A Taktikát elször Menr-
sim adta ki (Leyden 1612), majd Lamius{Fi-
renze 1745). Legújabb és legjobb kritikai kiadása
és fordítása Vári Rezstl való (A magyar hon-

foglalás kútfi, 1900). Magyarra elször Szabó
Károly fordította (Új Magyar Múzeum 1851-52).
V. ö. Salamon Ferenc, A magyar haditörténet-

hez a vezérek korában (Századok 1876—77);
Meynert, Das Kriegswesen der Ungam (Wien
1876); Hazai Samu, A X. századbeli magyar
hadügyrl (Hadtört. Közi. 1888); Vári Rezs,
Bölcs L. császárnak a Hadi Taktikáról szóló mun-
kája (Akad. Értekezések 1898, 10. sz.) ; Oyonúaif
Gyula, Bölcs L. Taktikája, mint magyar törté-

neti kútforrás (Akad. Értesít 1902).

Leo, fialicsi fejedelem, a Rurik-házból való

Dániel halicsi herceg s Anna novgorotl-halicsi

hercegn fia, 1269. öcscsének, Svarnónak megöle-
tése után lett Halics, Kulm és Drobics fejedelme.

IV. Béla magyar király, ki nagyon tartott a mon-
golok újabb berontásától, a velük szövetségben
álló Dániel fiát, Leót, már 1251-52. eljegyezte

leányával, Konstanciával. E házasságból szárma-

zott György herceg (megh. 1316). 1271-ben V.

István öt is belefoglaltatta a II. Ottokárral kö-
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tött békébe. 1278. az4>nban a dilrnkruti csatában

L. hadai Habsburpi Rudolf s a magyarok ellen

küzdöttek. Mint a tatárok húbóreso, kormányozta
Kijevet. Megh. 1301.

Leo, 1. Africanus (Al-Haszan h. Muhammed
Al- Vazzán), Granadából származó arab utazó és

író, U92-tól kezdve sok éven át beutazta Észak-

Afrikát, a középs Afrika egy róssét, Arábiát, Per-

ffiiát. Sziríát, Örményors^got ée a Tatárságot.

Iöl7-ben Dserba szigete táján (Trípoliszban) ten-

geri rablók fogságába került, kik X. Leo pápának
ajándékozták. Rómában a kereszténységre tért át

ée a Leo nevet vette fel. 1526 után halt meg. Az
énakaírikai izlám ismeretére nézve nagy fontos-

sággal birDescriptio Africae cím munkája, mely
as arab eredeti kéziratból olaszra fordítva leg-

edtezör jEíomiMio Raccolta c. gyjteményében (Ve-

lenoe 1560, 1. köt.) jelent meg, késbb latin for-

dftáaban Florianus-ió\ (Antwerpen 1556, 2 köt.,

Leidm 1632). franciául Jean TemponXól (Ant-

werpen ée Lyon 156) ; újabban Scbáfertöl (3 köt.

Parte 1896—98); németre Lorsbach fordította

(Herbom 1805). L. egy másik arab munkájának
latin fordítását : Tractatus de vitis philosophorum
Arabum, Hotiinger (Zürich 1664) adta ki.

2. L. Diakonos, bizánci történetíró, szül. Ká-
lóéban, Kis-Ázsiában 9ö0. Konstantinápolyba jött,

hol az udvarnál kapott állást. Utóbb II. Basillos

udvari papja lett. Krónikája a keletrómai biroda-

lom történetét foglalja magában 9ö9-tl kezdve
97ö-ig.- (Kiadta ^kker a görög írók bonni kiadá-

sában ée Hasé a párisi kiadásban. V. ö. Schlum-
berger, Nicéphore Phokaa (Paris 1890).

3. L. Grammoticus, bizánci történetíró, 1013.

•gy világkrónikát fejezett be (^ -iv ve'wv ^atXéwv
/povo^potpis), melyet 948-íg vezetett s melyben a
836. évnél elször tesz említést a magyarokról.
Kronográflájának legjobb kiadása a bizánci írók

gyjteményében (Bonn 1842) van, hol a 266—269.
lapon írja le a görög-magyar-bolgár háborút.V. ö.

Hirsch. Byzantinische Studien (Leipzig 1876) és

Patzig E., L. G. (Byzantinische Zeitschr. III. köt,

1894).

4. L. Hebraeus, 1. Abravand.
Leo. 1. Fi-iedrich, német klasszikus filológus,

szül. Begeiiwaldéban (Pommern) 18öl júl. lO-én,

megfa. Göttiiigenben 1914 jan. 15. 1877-ben bonni
magántanár, 1881. Kiéiben rendkívüli. 1884-ben
Rostockban, 1888. Strassburgban, 1889. Göttin-

genben rendes egyetemi tanár. Fmvei : Über
Blegion Tibulls (Berlin 1881) ; Plautinische For-
eohongen (u. o. 189ö) ; Analecta Plautina (Göt-

tlngen (1896—98); Dle griechisch-röm. Biogra-

phie (Leipzig 1901). Utolsó mvének a római
irodalom történetének els kötete jelent meg(Ber-
lin 1913). Kitn kiadásokban tette közzé Seneca
tragédiáit (Berlin 1878—79) : Venantius Fortuna-
tus költeményeit (u. o. 1881) ; Plautus komoediáit
(u. o. 1895—96). 1902 óta a Hermes c. folyóirat

egyik saerkesztje és a Theeaoms linguae I>atinae

munkatársa volt.

2. L., Heinrich, német történetíró és nyelvész,

szül. Rudolstadban 1799 márc. 19., megh. Halle-

ben 1878 ápr. 24. Es^etemi hallgató korában a
német ifjúság vezéreihez tartozott, de késbb
mindjobban a reakcionários irányhozcsatlakozott

1830-ban a hallei egyetemen a történelem tanára
lett Nevezetesebb munkái : Geschichte der ita-

Ueniscben Staaten (Hamburg 1829-32, 5 kötet)

;

Lehrbuch der Geschichte dee Büttelalters (Halle

1830, 2 köt) ; Lehrbuch der Univerealgeeehichte

(u. o. 1849—56, 6 köt, 3 kiad.) ; Angelsachsisches
Gloesar (u. o. 1872—77, 2 köt). Halála után jelent

meg : Aus meiner Jugendzeit (Gótba 1880) érde-

kes korrajza.

3. L.,Leonardo, olasz zeneezerzö, szül. San Vito
degli Schiaviban (N^ly) 1694 aug. 5., megh. Ná-
polyban 1744 okt. 31. A Conzen-atorio Sant Onof-
rion Scarlatti ntda lett (1725). Tanítványai közül
világhírre tett szert Píccini és Jomelli. Leo a ná-

polyi iskola legkiválóbb reprezentálóinak egyike,

úgy a komikus opera, mint az egyházi zene terén.

Drámai kompozícióinak száma meghaladja a
60-at. Irt ezenkívül miséket, motettákat, fugákat,
gordonkamüveket. Müveinek teljes jegyzékét 1.

Grove Dictionarj-jében. V. ö. Cav. G. Leo, Leo
Leonardo musicista del secolo XVIIle le sue opere
musicale (1905).

Leoben, az ugyanily nev stájer kerületi ka-

pitányság székhelye (i9io) 11,504 lak., régi erdít-

mények romjaival, bányászakadémiával, bányász-
és ipari továbbképz iskolával. L. a fels stájer

bamaszénbányászat középpontja. Egy márvány-
emlék emlékeztet az 1797 ápr. 18. Ausztria és

Franciaország közt itt kötött fegyverszünetre.

LeobersdiorijközBégBaden alsó-ausztriai kerü-

leti kapitányságban, (i9io) 4075 lak., kéegyártás-

sal, selyem- és pamutfonással. 1529-ben Frigyéé
bajor herceg a törököket itt legyzte.
Leobschútz (Luhczyce), az ugyanily nev já-

rás székhelye Oppeln porosz kerületben, (laio)

13,081 lak., gjapjuszövóssel, sör- ée gépgyártás-

sal ; régi erdítmények romjaival.

Leodiaree, athéni születés görög szobráéi

a Kr. e. IV. sz. derekán, makedóniai Fülöp ée
Nagy Sándor kortársa. Müvei sorában vallási ée

mitológiai tárgyú szobrok mellett (Zeus és Apolló

szobrok,Ganymedes elrablása stb.)fleg portrait-k

szerepelnek nagy s^tmban. írott forrásaink Olym-
piában a Ph ilippeionbanNagy Sándort és családját,

Delphibcn pedig Nagy Sándor oroszlánvadászatát

ábrázoló szoborcsoportjáról emlékeznek m^. Az
utóbbit mely a delphii ásatások tanneága szerint

közvetlen az Apollo-szentély szomszédságában,
négyszög fülkében ádlott, Lysippossal együtt ké-

szítette. Ezenkívül réeztvett L. az attikai szob-

rászat legjelesebbjeinek táreaságában a halikar-

nassusi Mausoleum szobrász! díszítésében. Hogy
a jelenleg a londoni BritL-^h Museumban rzött
dombormvee márványlapok közül, melyek L.

keze mvei, ez mégma is megoldatlan problémája

az ókori mvéezettörténeti kutatásnak. Emlék-
anyagunkban L. alkotó erejének egyetien hiteléé

képviselje a vatikáni Ganymedes-csoport amely
mellé csak stiluskritikai alapon sorolható a bel-

vederei Apolló.

Leodium, Lüttich újlatin neve.

Leominster (^ttad: lemmsiter), 1. város Hereford-

shire angol conntyban, (i9io) 5737 lak., kbányák-
kal, poortezövéeeeL — 2. L., vároe Maseacfansetts

északamerikai állam Worcheeter oonntyjában,

(1910) 17,580 lak., élénk iparral.



León 656 — Leonardo da Vinci

León, 1. egykori keresztény királyság a Pire-

neusi-félszigeten, magában foglalja a jelenlegi

L. Valladolid, Zamora és Salamanca (1. o.) spa-

nyol tartományokat. Területe 38,502 km*, (i9io)

1.276,525 lak. Eleinte rómaiak, svóvek, nyugati

gótok és szaracénok voltak az urai ; végre Asturia

királyai elfoglalták. 1037-ben kasztiliai I. Ferdi-

nánd legyzte sógorát, III. Bermudót, L. királyát

és a két királyságot egyesítette. 1157-tl VIII.

Alfonz halála után L. visszanyerte önállóságát és

III. Ferdinánd végleg egyesítette Kasztiliával.—
2. L., tartomány Spanyolországban az egykori L.

királyság területén, Oviedo, Santander, Palencia,

Valladolid, Zamora, Orense és Lngo közt, ter
léte 15,377 km«, (1910) 393,888 lak. Járásai : L.,

Astorga, la Baneza, Ponferrada, Villafranca deí

Vierzo, Murias de Paredes, Riano, la Vecilla,

Sahagun, Valencia de Don Jüan. — 3. L., fvá-
rosa L. spanyol tartománynak, püspöki szék-

hely, a Bernezga és Torio összefolyánál, vasút
mellett, (1900) 15580 lak., vászonkereskedéssel, ló-

vásárokkal. Hatalmas gót székesegyházzal. L.

a rómaiak Legio Septima Geminája, 540. a gótok,

717. az arabok birtokába jutott. A X. sz.-ban L.

királyság fvárosa lett.— 4. L., Isla de, spanyol
sziget a Cadixi-öbölben, a szárazföldtl a S.-Petri

tengerszoros választja el. A hosszú L. szigetén

vannak San Fernando és Cadiz városok (l. 0.).

Nevét Pone de León családtól nyerte, amelyik
1459. egy ideig birtokolta a szigetet. — 5. L.,

tartomány Ecuador dólamerikai köztársaságban
az Andok két lánca közötti 2700 m.-ig emelked
fensíkon, területe 6722 km*, (toio) 394,119 lak.,

legmagasabb hegye a Cotopaxi vulkán 5960 m.
Állattenyésztéssel, fvárosa Latacunga (I. 0.). —
6. L., fvárosa L. departamentónak Nicaragua
középamerikai államban, a Nagy-oceán közelé-

ben, terjedelmes síkságon, kb. 60,000 lakossal (az

indusok lakta Subtiaba külvárossal), óriási székes-

egyházzal (1746). Közelében két, csaknem állan-

dóan mköd iszapvulkán van. — 7. L. de los

Aldatnas, székhelye L.járásnak Guanajuato mexi-
kói tartományban, a Turbio és vasút mellett,

1870 m. magasságban, (i9io) 57,722 lak., gyapjú-
és pamutiparral, élénk kereskedéssel.

León, 1. Philosophus, 1. Leo (VI.), bizánci császár.

2. L., Luis Poncé de, spanyol misztikus és
költ, 1. Poncé.
Leona Vicario, város, 1. Saltillo.

Léonard (ejud : loon&r), Hubert, kiváló francia
hegedmvész és pedagógus, szül. Bellairel)en

1819 ápr. 7., megh. Parisban 1890 máj. 6. 1848-ban
a brüsszeli konzervatórium tanára lett. Nagy-
számú munkái közül különösen instruktiv müvei
nagj'értéküok, továbbá L'ancion ócole italionne
cim darabgyüjteménye, amelyben a heged régi
meötoroinek munkáit adta ki újra.

Leonardo da Vinci (v. lAonardo da V.), olasz
építész, szobrász és fest, író, természettudós.
Született Empoli közelében, a Vinci falu melletti

Villa Anchianában 1452., megh. az Amboise mel-
letti Cloux-kastélyban (Franciaország) 1519 máj.
2. Természetes fia volt bizonyos Ser Pieronak,
aki firenzei közjegyzi családból származott;
anyja, Caterina szegény parasztleány volt. Gon-
dos nevelésben részesült. Firenzében Andrea Ver-

rocchio tanítványa volt ; mesterének Krisztus ke-
rasztelésót ábrázoló képén (Firenze, Accademia)
az egyik angyalt festette, s nagy festi genieje
már itt megnyilatkozik. Fiatalkori mvei közül
ismeretes továbbá egy kisméret Angyali Üdvüz-
let a párisi Louvreban, [egy ugyanily tárgyú, de
nem egészen hiteles kép a firenzei Ufflziben és
számos rajz. Ezeknél késbbi, de még szintén ko-

rai müve a Három királyok imádása (Firenze,

Ufflzi) és Szent Jeromos (Róma, vatikáni képtár)

;

mindkett befejezetlen, minthogy késbb is szo-

kása volt mveit befejezetlenül hagyni, amely
körülményben egyéniségének egyik f jellemvo-

nása, a megismerés, a kutatás mohó vágya jut

kifejezésre. Fejldése során új meg új mvészies
technikai problémákat állít föl ; már korai mvein
keresi a sejtelmes fényhomály (chiaroscuro) és a
finom félámyékok hatását, amivel a bárok m-
vészet egy lényeges elemét készíti el. 1483 körül

Lodovico Sforza (L. il Moro) hívására Milanóba
megy, hogy elkészítse Francesco Sforza lovas-

szobrát, amelyrl számos tanulmányt és egy nagy
mintát készített, amely azonban tényleg soha sem
készült el. Kimutathatóan 1487-töl tartózkodott

Milanóban, ahol a lovasszobor tei-vezéso mellett

részt vett a székesegyház építkezésében, több fest-

ményt készített 8 a milanói herceg pártfogásával

Accademia címmel iskolát alapított. A S. Fran-
cesco della Concezione vallásos egyesület (confra-

temitas) részére Ambrogio de Predis segítségével

egy sziklák közt ül Madonnát festett, az ú. n.

Vierge aux rocherst, mely két példányban (Párisi

Louvre és London, National Gallery) és több régi

másolatban ismeretes A hatás új eszköze e mü-
vén a sziklás háttér, amely éles és kifejez ellen-

tétben áll az eltte lev alakok ritmikus körvona-
laival és puha, de lüktet életet éreztet megmin-
tázásával, ami egy késbbi híres mve, a Monna
Lisa megkapó hatásának is egyik nyitja. A S.

Maria delle Grazié kolostorrefektóriumának egyik
falára temperával megfestette az Utolsó Vacsorát,

amelynek ferénye a nagyszer, geometriai for-

mulákba rejlett s mégis elevenen változatos kom-
pozíció, s a megragadó erej jellemzés. A m ko-

rán megrongálódott, mert L. rajta újszer fal-

fest eljárással kísérletezett, mert maga a fal

nedves volt s mert késbb olajjal rosszul átfestet-

ték; ma már csak árnyéka az eredetinek. Megfes-
tette Lodovico Sforza két kedvesének, Lucrezia
Crivellinek és Cecília Galleraninak arcképét is,

amely utóbbit a krakói Czartoryski-képtár egyik
képével azonosíthatjuk. ACastollo Sforzesco sz;i-

mára díszít jelleg falfestményeket készített.

Pártfogójának, L. öforzának a franciák által tör-

tént el fizetése után, 1499. elhagyja Milánót, s rö-

vid mantovai és velencei tartózkodás után vissza-

tér Firenzébe, ahol többszöri megszakítással
1507-ig mködött. Ekkor festette Máriát szt. Anná-
val, a gyermek Jézussal ós a kis Ker. Jánossal
ábrázoló kópét, amelyet ma aLouvreriz, s amely
nok nagy kartonvázlata a londoni Royal Acad.
tulajdonában van. A firenzei Signoria megbízásá-
ból a nagy tanácsterem számára Michelangeloval
vetélkedve kartont készít, amelynek tárgya az
anghiarii csata egy küzdelmes jelenete volt ; ezen

a vehemens pillanatnyi mozdulat ábrázolásának
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problémáját igyekezett mvészileg megoldani;
1505. hozzáfogott a kartonnak falra való átvite-

léhez, a munkát azonban csakhamar elkedvetle-

nedve abbahagyta, mert ismét ój falfestö eljá-

rással próbálkozott s az nem járt eredménnyel.
1506. megfestette Francesoo del Giocondo firen-

zei polgár csodás szépség feleségének, Mona
(a. m. Madonna) Lisának arcképét, amely ma a
párisi LouvronakljaGloconda V. íja Joconde néven
egyik kincse (1. a képmellékletet ; a kép ellopá-

sát ée visszakerülését a LouvToba 1. Mona TÁsa).
Etájban egy Lédát is festett, amely azonban elve-

szett. 1508— 1513-ig ismét Milanóban, 1514—
1516-lg pedig Rómában, X. Loo udvarában tar-

t<^odott, míg 1516. 1. Ferenc hívására Francia-
országba ment, ahol meg is halt. Utolsó ismert
mve egy Keresztel Jánost ábrázoló s már ha-
nyatló mvészi erejérl tanúskodó festmény (Pa-

ris, Louvre). Aránylag kis számú festményein
kívül nagyszámú rajza is fenmaradt, amelyek
a firenzei Ufllzi, a velencei Accademia, a milanói
Ambroeíana, a londoni British Musoum, a bécsi

Albertina stb. rajzgjüjteményeiben vannak szét-

szórva, s amelyek részben építészeti, mérnöki,
mechanikai, természetrajzi tárg^-úak. L. egyéni-
ségének, a megismerés vágya mellett, ezzel szoro-

san összefügg má.sodik fvonása a sokoldalúság.
Legkiválóbb megtestesülése volt a renaissance
szellemi ideáltípusának, az «uomo universale»-nek.

Amvészet különböz ágait zte, költ, zenész, pol-

gári és hadi mérnök, természettudós volt. Taníts'á-

nyai számára Trattato della píttura c. festészeti

értekezést írt. De divina proportione címmel 1509.
arányossági tanulmánya jelent meg. Nagyszámú
kézirata maradt fönn ; minthogy balkezes volt,

jobbról balra, mintegj' tükörképben írta s gazda-
gon illusztrálta azokat ; tárgjuk mvészeti, ana-
tómiai, mechanikai, optikai, csillagászati stb.

;

tanulmányozta a madarak repülését s ennek alap-

ján reptilgépeket szerkesztett. Kéziratai közül

12 kötetet a párisi Institut de Francé könyvtára
mondhat magáénak, a többit a milanói Ambro-
siana (az ú. n. Codex Atlanticnst), a londoni
British Museum és South Kensington Museum, a
windsori kir. kastély stb. rzi.

L. mint üzikus és matematikus is igen becses
mveket hagyott hátra. Sok mechanikai törvényt
állapított meg. Kétféle emelt említ: reálist és po-
tenciálist. Az utóbbin az alátámasztó ponttól az
erk irányvonalaira vont merlegeseket érti, tehát
azt, amit az emel mköd karjainak nevezünk.
Kifejezte a sztatika alaptörvényét: a virtuális mo-
mentumok törvényét és alkalmazta a lejtn, csi-

gán és éken való egyensúly eseteire. Foglalkozott
a testek esésével, a madarak repülésével, a tes-

tek szilárdságával és súrlódásával ; lehetetlennek
tartotta a "perpetuum mobile»t. Nagy hírnévre
tett szert mind hidrotechnikns. Ó építette az Adda
és Martesana csatornáit és fölvetette a suezi csa-

torna eszméjét. L. azonkívül foglalkozott az op-

tikával és csillagászattal és sok helyes nézetet

fejtett ki. A matematikában foglalkozott a kör
nógyzeteaítésével és belátta, hogy az lehetetlen

;

a-j-és — jeleket ó alkalmazta elször ; kutatta a
görbe felületeknek síkokba való fejtését. Sikeresen
foglalkozott az anatómiával ée távlattannal is.

troialom. L. Amorattl, Memorie storidie lalU rite . .

di L. dk Vinci, MiUno 1S04; Rio, Léonud d» Vinci et
•on école, Pwla 1866; J. P. Richter, L. dA Vinci, London
1880; A. RoMiiber?, L. da Vinci, Ijeipilg n. BielefeM
1898; B. MfinU, L. d» Vinci, Paris 1899; B. Bolmi, L., Pl-
renn 190S; 0. Oronaa, L. da Vinci, Ix>ndoB 190t; B. Me.
Cardy, L. da Vinci, Ix>ndon 1904 : Diner-DénM Mmet,
L. da Vinci, Badapest 1906; J. P. Richter, The litetary
Worlcs of li. da Vinci, Ix>ndon 1882; E. Lippmann, L. da
Vinci als Geleltrter und Techniker, Stuttgart 1900; P.
Mfiller-Walde, L. da Vinci, Lebendrine n. Ponchnngen,
Mfinchen 1889—1890; II Codlce Atlantico, as Accademia
dei Lincei kiadása. Roma 1894 ; RaccoIU Vinciana, Mi-
lano 1905—1008; Orothe, L. als Ingenienr nnd Philoáopk,
Berlin 1874 ; Séailles, Léonard de Vinci, l'artiste et le
saván t, ParU 1898. Regényes életrajsát megírta Motm-
kovsskij, li. da Vinci, magyaml Bodapest 1914.

Leonardo Pisano, 1. Fibonnacci.
Leoncavallo, Rugmero, olasz operakomponista,

szül. 1858 márc. 8. Nápolyban. Tanulmányait a
nápolyi konzervatóriumon Cesi, Ruta és Lanro
Rossi vezetése alatt végezte. Fiatal korában roesz

anyagi viszonyok között élt, leckeadással tartotta

fenn magát s kávéházakban muzsikált, 1892-ben
I pagliacci c. verista dalmvével egy csapásra vi-

lághíres lett. (Müve A bajazzók c. a budapesti
Operaházban is szinrekerült 1893 márc. óriási

sikerrel.) Az I pagliacci sikerével sem régebbi
müvei nem mérkzhetnek, sem azoké, amelyeket
azóta írt. Operái : Chatterton (Vigny A. dréúnája
után ; ez legels mve, de csak 1896. került
színre) ; I Medici (Crepusculum c. trilc^a els
része, a másik kett azonbannem készült el, 1893)

;

La Bohémé (Murger után 1897. Budapesten 1897
nov. 27. került színre Bohémek c, ford. Radó
Antal); Zaza (1900); Der Roland von Berlin (W.
Alexis regénye után, II. Vilmos megrendelésére
készült 1904) ; Maja (1908) ; Camicia rossa, Mal-
borough (operett 1912). Egyéb müvei: Songé
d'une nuit d'été (balett 1889) ; Szeraflta (szimfóniái

költemény) ; La vila d'una Marionotta (balett)

;

Mario Wetter (operaszöveg Machado számára,
1898), dalok.

León de los Aldamas, város, 1. León., 7.

Leone, Monté, 1. Szent Gotthard.
Leoniorte, város Catania szicíliai tartomány-

ban,Nicosia közelében, a Dittaino és vasút mellett,

(1911) 19,760 lak., kén-, cink-, bizmut- és sóbányá-
szattal. Gyümölcskereskedelemmel.
Leonhard János Mihály, kat. tábori püspök,

nevéhez fzdik a Szatmárt 1836 óta fennálló

katonák leányainak nevelintézete, amelybe al-

tisztek kat. leányait veszik föl. L. 60,000 frt ala-

pítványt tett le, amelyhez még Hám János 24,000
frttal járult. A valódi alapító nevét azonban titok

fedi. V. ö. Irsik, Hám János élete.

Leonhard, 1. Gustav, L. 2. fia, német geoló-

gus, szül. 1816 nov. 22. Münchenben, megb. 1878
dec. 27. Heidelborgben, mint a geológia tanára.

Munkái : Handwörterbuch der topograpUflohen
Mineralogio ; Oeognostísche Skizze von Baden

;

Die quarzfübrenden Porphyre; Die MinoraUen
Badens ; GnmdzQge der Mineralogie ; Katechia-

mos der Mineralo^e ; GnmdzUge der Geognoeie
und Geologie Szerkesztette a Jahrfo. fOr Mlne-
ralogie-l

2. L., Kari Casar von, német mineralógua,

szül. Rumpenheimben 1779 aiept. 12.. megb. 186S
jan. 23. Heidelbergbra. 1818 óta a beidéibe^ egye-
temen a mineralógia-geolögia tanára. Munkál :
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Charakteristik der Pelsarten ; Handbuch der Oryk-

tognosie ; Die Basaltgebilde ; Lehrb. der Geologie

und Geognosie ; Geologie oder Naturgeschichte

der Erde, Szerkesztette a Taschenbuch für Mine-

ralogie ós a Jahrbuch für Mineralogie, Geologie

\ind Paleontologie cím folyóiratokat.

3. L., Budolf, német jogtudós, szül. Boroszló-

ban 1851 dec. 26. 1878-ban a berlini egyetemen
magántanár, 1880. a göttingenin rendkívüli,

18áí. a hallein, 1885. a marburgin, 1895. a bo-

roszlóin rendes tanár lett. Az 1907/08. tanévre a
new yorki Columbia egyetemre küldték ki csere-

tanárnak. Fbb mvei : Der Irrtnm bei nichtigen

Vertraegen (Berlin 1883, 2 rész) ; Roms Vergan-
genheit und Deutschlands Recht (Leipzig 1889)

;

Die Anfechtbarkeit der Vertraege fiir das Ver-

mögen eines Dritten (u. o. 1892) ; Institutionen

desrömischen Rechts (u.o. 1894) ; Der Erbschafts-

besitz (Jena 1899) ; Der Allgemeine Teil dea Bür-

gerlichen Gesetzbuches (Berlin 1900). 1900 óta a
Studien zur Erláuterung des Bürgerlichen Rechts
c. gyjteményt adja ki.

Leonhardi, 1. August Eduárd, német fest,
szül. Freibergben 1826 jan. 19., megh. 1905 jól.

17. Tanulmányait Drezdában és Düsseldorfban
végezte. Poétikus fölfogása, bájosan megfestett

képei, melyeknek tárgyát rendesen középnémet-
országi erdei és falusi tájakból vette, nagyban
emlékeztetnek Richter Ludwigra, akinek legjobb

tanítványai közé tartozott. Legjelesebb képei:

Német erdei táj (drezdai képtár); Elhagyatott
mocsaras táj sszel ; Holdas éj az erdben ; Erd
vihar után ; Májusi reggel az erdben.

2. L., Hermann Kari, báró, német filozófus,

Krause (1. o.) tanítványa és veje, szül. 1809.,

megh. 1875. Krause eszméit terjesztette a filozó-

fiában, Fröbeléit a pedagógiában. 1868—69-ben
filozófiai kongresszust rendezett Németország-
ban, A Neue Zeit cím folyóiratot szerkesztette

(1868—71). Botanikával is foglalkozott.

Leonhardit (Asv.), 1. Laumontit.
Leonhardt, Gerhard Adolf Wilhelm, porosz

igazságügjininiszter, szül. Hannoverben 1815 jún.

6., megh. u. o. 1880 máj. 7. Hannoveri államszol-

gálatban 1865. az igazságügyminlsztorségig emel-
kedett. Hannover 1866-iki annektálásaután porosz
szolgálatba lépett. 1867— 1879-ig porosz igazság-

ügyminiszter volt s nagy érdemeket szerzett a
telekkönyvrondezóssel, j büntetötörvénykönyv
szerkesztésével s a bírósági szervezet és perrend-

tartás reformálásával. Miután ez i'ij alkotásai

1879 okt. 1. életbe léptek, betegsége miatt okt.

29. visszavonult. Nevezetesebb mvei : Die Jus-

tizgesetzgebung des Königreichs Hannover (Han-
nover 1859-60, 3 köt.); Zur Reform dos Zivil-

prozesses in Deutschland (u. o. Í865).

Leoni, 1. Leone, olasz szobrász, szül. Arezzó-
ban 1509., megh. 1590. Mint niodailleur kezdte

meg pályáját — ide vágó mvei közül említend
I. Ferdinánd magyar király szép emlékérme, hát-

lapján a Danubiusszal, — azután Milanóban dol-

gozott mint szobrász. 1546 óta V. Károly császár
szolgálatában állott ós a császárról és hozzátar-
tozóiról sok szobrot és mellszobrot készített. Híres
müve a császárnak a madridi Prado múzeumban
levnagy bronzszobra,melyrl a vértezet levehet.

2. L., Pompeo, olasz szobrász, L. 1. fia, megh.
Madridban 1610 okt. 18. Atyjának volt tanít-

ványa és segédje. Legkiválóbb mve V. Károly
és II. Fülöp síremléke az Escorialban, az uralko-

dóknak és családjuk tagjainak realisztikus, tér-

del bronzcsopor^aival. Jacopo da Trezzo közre-

mködésével L. készítette az Escorial Capika
Mayorjának oltára számára a bronzszobrokat és

tle való Dona Juana hercegn térdel márvány-
szobra a madridi Desealzas Realos kolostorban.

V. ö. Plon, Leone L., sculpteur de Charles-Quint ot

Pompeo L., sculpteur de Philippe II. (Paris 1886).

Leonidák és Perseidák, ama hullócsillagrajok

elnevezése, melyek évrl-évrenov. 12., illetve aug.

10. körül tnnek fel és melyek közül az elsk az

Oroszlán (Leo) X, csillagja fell, az utóbbiak a Per-

seusból látszanak kiindulni. A Leonidák az 1866.

I. Tempel-féle, a Perseidák az 1862. III. üstökösé-

vel megegyez pályában haladnak. A Leonidák pe-

riódusa 33—34 év. L. Csillaghullás és Üstökös.
Leonidas, két spártai király neve: 1. /. L-,

Anaxandridas király fia, 491. lett Leutychidesszel

együtt király, 480. magára vállalta Thermopylai-
nál Xerxes hada beözönlésének megakadályozá-
sát, de Ephialtes árulása után 300 honfitársával

együtt hsiesen feláldozta életét. Költök és mvé-
szek gyakran hódoltak emlékének. — 2. 11. L-,
Kleonymos fia, IV. Agis király reformjainak
ellensége, amiért az eforoszok megfosztották trón-

jától (I&. e. 241). Tegeai számkivotésében össze-

gyjtötte elzött honfitársait, akikkel vi.sszavívta

uralmát és visszaállította a régi alkotmányt. Ha-
lála után (236) fia. Hl. Kleomenes, felújította Agis
reformjait.

Leonidas, 1. tarentumi görög költ Kr. e. 280
táján. Formás epigrammákat írt, melyekben apró
emberek életét rajzolta. — 2. Jtdiiis L., Alexan-
driából való epigrammakölt, ki Nero idejében

Rómában élt. Az Anthologia Graecá-ban mindkét
L.-tól vannak költemények.
Leoni drót (lyoni drót), arannyal lemezeit

ezüst-, illetve ezüsttel vagy arannyal lemezeit

rézdrót (1. Ijemezelés), melynek finomabb fajait

rubinból, szafirból v. gyémántból, durvább fajait

pedig igen kemény acélból készített tölcséren húz-

zák keresztül. Az els esetbon a tölcsért viasszal,

a másodikban pedig faggyúval kenik. Készül még
úgy is, hogy a rézrudat cinkgzök hatásának
teszik ki, okkor felszínén aranysárga cinkréz

ötvény keletkezik. Ha a rudat dróttá hiizzák, az

ötvény vele együtt nyúlik s a drótnak arany jel-

leget kölcsönöz ; ezt nevezik hamis L.-nak.

Leoninisták, 1. Tjeonimis versek.

Leonini szerzdés v. társaság (sociotas leo-

nina), oly társasági szerzdés, meljTiek alapján

az egyik felet csak a nyereség illeti meg, a mási-

kat csak a veszteség terlieli. Úgy a rj., mint a
modern törvényhozások értelmében érvénytelen,

mint társasági szerzdés, ha azonban az ajándé-
kozás tónyáUadéki alkotóelemeit magában fog-

lalja, mint ilyen érvényes lehet.

Leonini varos (ol. Citth LeonÍ7ia), Rómának
a Tevére jobbpartján elterül É.-i városnegyede,
melyet IV. Leo pápa (847—855) építtetett és a

szaracónok ellen 12 m. magas fallal vett körül,

ezt idvel a Vatikán nagyobbodásAval több he-



Leoninus versek - 659 Leopárd I

lyUtt lerombolták. Roeszlevegöje miatt hírhedt volt

és soha sem számították Rómához s az aarellanns

fallal sem kerítették be. Volt bemie egy cirkusz Ls,

m«>lyetCaligala építtetett, a Hadrian-mauzolenm,

a Nero korabeli keresztényüldözések emlékére

emelt Péter-templom, mely körül már 509. egy
papai lakás (1. VcüikánJ épült. A középkorban
sokszor elpusztították (különösen 108-t. Guiscard

R^jbert) ; gyakran menekültek ide a pápák. Na-
g5'obb jelentsége akkor lett, midn a pápák (1377)

Avignonból visszatértek. Egj'ik része a Borgo Va-
ticano. V. Sixtus pápa, mint Róma XIV. kerületét,

r rök város kötelékébe ; 1870 okt. 2. L.

iíóma többi városnegyede, Olaszország-

tld/ r.-iiii;ikOZOtt.

Leoninus versek, megrimelt görög-római vers-

szakok. Ez a stiltelen versel eljárás Leo XII.

sz.-i latin költtl kapta nevét s eleinte csak a
disztichonnál divatozott, oljrmódon, hogy a hexa-
meternek is, pentametemek is rímeitették a kö-

zepét éa végét, ami — de mint véletlen jelen-

ed — a római költészetben is elfordult. A di-

vat késAbb a lírikus versszakokra (pl. a sapphoira)

is átterjedt, de mindvégig szórványos jelenség

maradt, amelytl a nagy költk tartózkodtak.

Irodalmunkban már korán, a klasszikus vers-

mértékek feltnésének kezdetén (a XVI. sz.-ban)

van nyoma, divattá csak a XVIII. sz. végén
lett. Fmveli Gyngyössl János és Édes Ger-
gely, de elvétve írtak mások is, st tréfából

Arany János is. Greguss Gyula a Lusiadokat
fordította a végükön gyöngén összecseng hexa-
mt'terekl>en. V. ö. Lehr Vilmos, A leoninus (1892).

Leonisták, 1. Valdensek.
Leonit (i«T.), monoklin táblás kristályok, több-

nyire Csak vaskos halmazok ; üvegfény, színte-

len v. sárgás. Kálinm-magnézium-szulfát, kép-

lete K,S0^.MgS0«-f4H,0, tehát tulajdonképen

káUumblöditnek tekinthet. A káliumsóbányák-
ban fordul elú (Westeregeln és Leopoldshall Né-
metországban). Fontos kálinmsó.

Leontiásis, 1. Elephaniiasis.
Leontini, ógörög város Szicília K.-i partjain a

Lissus melletti dombokon, a mai Lentini (1. o.)

mellett. 730. kaldeaiak alapították, Gela,Syracusa,
majd 213. a rómaiak alá tartozott. A CampusLeon-
tinus Szicília legtermékenyebb vidéke volt.

Leontioe, bizánci császár (695—698), II. Justi-

nianus hadvezére volt s azt 695. megfosztotta
trónjától. Uralkodása alatt foglalták el az arabok
íj97. Karthágót a K.-római birodalomtól. Ellene

Tiberius nev hadvezére lázadt fel s 698. kolos-

torba záratta. Mikor II. Justinianus 705. újból

visszakerült a trónra, Tiberiusszal együtt L.-t

is felakasztatta.

Leontias. bizánci (Hierosoli/mitanus is), gör.
egyh. író, életviszonyai és irodalmi munkássága
nincsenek éléssé kiderítve. Szül. 485 körül való-

színleg Konstantinápolyban, megh. 543 körül
ug5'anott. Kezdetben Xestorius híve volt, azután
buzgó ellenfele a monoflzitáknak és védelmezje
a kalceddni zsinat (1. Eutychesí tanboli határo-

zatainak. A neki tulajdonított munkák közül bizo-

nyosan szerzje a 3 könyvnek a nestorianusok
és eutychianusok ellen, a Sevems cáfolatának
(^TnXuotc) ée XXXC apita könyveknek Sevems el-

len. L.-röl Írtak : Loofs (1887) ; Rügemor (1894)

;

Ermoni (1895) és Junglas (1908).

lieont4»don L. (nOv.), oroszlánfog, a Compo-
sitae (Fészkesek) család nyelves virágú génusza

;

50 faja közül a legtöbb európai, a többi bels^-

ázsiai és mediterrán vidéki. Ével (egyesek egy-
éves) füvek. Több közttlök kaszálókon, mezkön,
ritkás erdben közöns^^, sárgavirágú f. Csak
tleveleik vannak, terméstik keskeny, bóbitájuk

tollas V. részben egj-szerú maradó szrökbl áll.

I^eontopodlnm R. Br. (nSv.), a Fészkesek
génusza : 25 faja hegyvidéki f, részben az B.-i

félgömbön, részben az Andokban. Közismert a
L. alpinum Cass. (Gnaphalium leontopodium
Scop., havasi gj'opár v. gyapár, hófehérke, sze-

menilrvirág, ném. Edelweiss, 1. a Havasi növény-
zet képmellékl. 20. kép), 2—20 cm. magas,
ágatlan, kórós növény ; srn molyhos. Virágai
zöldeosárgák, fészkei sr ernyben állanak,

melyet csillagosán elálló fehér molyhú levelek

vesznek körül. Magas hegj'eken. havasi és havas-
alji mészsziklákon fordul el, gyakran nehezen
hozzáférhet helyen. A havasokat járó turisták

kedves növénye. Néhol (Bihar, Risnyák, Horvát-
ország, Liptószentiván) a bükk v. a jegenyefeny
övébe is leereszkedik.

Leontopolisz, ókori város a Nílus deltájában

;

ma Teli el Jehiidie.

l^onuruB L. (növ.), gyöngyajak, gyöngyhhn,
a Labiatae (Ajakosak) család génusza; 8 faja

Európában és Ázsiában, 1 a forró övben van elter-

jedve. Csészéjük 5 er, 5 fogú, a fogak szúrósak;
pártájuk fels ajka ép, szrös, az alsó 3 hasábú.
Portokjukon nagyítóval szép, apró gyöngyök lát-

hatók. Út, sövény mentén, erdöszélen, füves he-
lyeken gyakori nálunk a L- cardiaca L. (szúrós

gjöngyajak, oroszlánfark. szíverslt fú), al3ó

levelei tenyeresen 5 hasábuak, a felsk 3 karé-
lyuak. Virága apró, halvány rózsaszín. Ezeltt
kivált gj-ermekek szívdobogása és gyomomyo-
más ellen használták.

Leopárd (iu»t), 1. Párduc.
Leopardi, 1. (Leopardo) Alessandro, olasz

szobrász és építész. 1475—1520 körül Velencé-

ben és Padnában mködött. 1491— 95-ben bronzba
öntötte Verrocchio Colleoni lovasszobrának min-
táját s talapzatot készített hozzá. L. készítette a
Sz. Márk-tér híres bronzzászlótartóit és Ven-
dramin dogé síremlékét a 8. Giovanni e Paolo
templomban, elkezdte a velencei Scuola della

Misericordia építkezését s tervezte a padnai Santa
Giustina templomot.

2. L., Giacomo, gróf, olasz költ, szül. Beca-

natiban (Ancona mellett) 1798 jún. 29., megh. Ná-
polyban 1837 jún. 14. Élete küls és bels ssenve-

déeek láncolata. Gyermekkorátólkenlveakönyve-
ket bújja, úgy, hogy háta nemsokára ann vira meg-
görbül, hogy púposnak látszott Bz' < >s

szem volt: az olvasást idközönkén : ut

abba kellett hagynia. Ersen koniervativ, vak-

buzgó ésnamoU hajlamú apja azt kívánta, hogy
papi pályára lépjen s mivel nem engedelmeske-
dett, szifctdatlan volt a civódás a szüli házban,
hova élete l^nagyobb réeasében kötve volt, mert
írói hajlamainak xaegÍBíM állást nem kaphatott.

Tizenhétévee kOTáhan már ismert neve van a

4»»
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filológusok között s az akkori irodalmi vüág ve-

zet személyisége, Giordani, levelez vele. 1822-

ben (költeményei els gyjteményének megjele-

nésekor) elismert költ. Szellemének megfelel
társaságba csak olyankor juthatott, ha Recanati-

ból rövid idre távozhatott. 1822-ben Rómában
töltötte a telet, 1825 után Milano és Bologna,

Recanati, Firenze, Pisa közt hányódott, koron-

ként leckeórák adásával tartva fenn magát (nagy-

arányú tudományos munkássága nem jövedel-

mezett). 1830-ban végleg elhagyja Recanatit. Az
akkori szellemi élet középpontjába, Firenzébe

megy, kiadja összes költeményeit. 1833-ban er-
sen megrongált egészsége helyreállítása végett

Nápolyba megy egy fiatal író, Ranieri Antal kí-

séretében, ki hséges gonddal igyekezett enyhí-

teni a költ utolsó éveinek szenvedéseit. Tetemei
a nápolyi San Vitorie Fuori Grotta templomban
nyugszanak. Síremlékét 1902-ben leplezték le.

L. költi értékekben gazdag lírája pesszimiszti-

kus világnézetének kifejezje. Az élet szenvedés

;

célja a boldogság, amely elérhetetlen; az élet

tehát hiábavaló ; mivel azonban szükséges rossz,

elviselhetvé tétele végett dolgozunk, küzdünk

;

a legfbb jó a halál. L. pesszimizmusa egyéni
hajlandóságán kívül a XIX. sz. els felének po-

litücai, közgazdasági, szellemi irányában gyöke-
rezik. Kortársai : Schopenhauer, Byron, Musset,

Heine, nálunk Kölcsey, Bajza a pesszimizmus
vagy világfájdalom v. szentimentalizmus szolgá-

latában állnak. L. költeményeit Canti néven adta

ki. Legismertebb költeményei : II passero soli-

tario és La quiete dopo la tempesta. Leghatalma-
sabb ódája a Bruto minre (1821) ; egyike leg-

mvészibb elegiáinak a Canto notturno d'un

pastore (1829—30) ; utolsó költeménye La Gi-

nestra (1836). Prózai munkái közül legfontosab-

bak az Operetté morali (Napoli 1895) gyjtnév-
vel kiadott filozófiai tárgyú dolgozatai. Életrajzi

szempontból fontos három kötetre terjed leve-

lezése (Eptstolario, Firenze 1892). . összes mvei
els kiadását Ranieri rendezte (Firenze 1845—
1846) ; prózáit Mestica adta ki (Prose, u. o. 1889).

A Canti, prózái ós hátrahagyott munkái több ki-

adást értek. Magyar nyelven: Leopardi Gia-
como összes lirai versei. Fordította és a költröl
szóló tanulmánnyal ellátta Radó Antal (Buda-

pest 1890, Remekírók képes könyvtára 1904).

Irodalom. K L.-ra vonatkozó igen gazdag irodalmat l.

ü'Ancona e Bacci Manuale della Lett. Italiana V. köt.
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Hí. lapjain. MeKomlítjQk a nag]rter]edelm<l anyag-
ból a kövotkozóket : De Sanctis F., Nuovi Sascgl critlci,

Napoli, Morano 1880 ; Barzellotti Q. A., Bchoppenhauer e
Giac. L., Bologna,. Zanichelli 1886; Salnte-Beuve, Revne
des deax mondes, 1644 szept. 15. ; Marpillero O., Werther,
Ortií e il L., Giorn. stor. d. lett. ital. XXXVl. 350: Qraf
A., Foflcolo, Manzonl,. L., Bstetica e arte di Q. L. Naova
Antol. 1898 jún. 1.; í^arínelli A., Über L.-'s nnd Lenan't
Penimisrans, Hannover, Orimpe 1898.

Leopárd-macska, a törpe macska (Felis ben-
galensis Korr.) neve.

Leopardo, Alessandro, 1. Leopardi, 1.

Ijeopardwood (növ.), 1. Brosimum.
Leoi>old, férfinév, magyarul Ldpót
Leopold Tjojos, szociológus, szül. Szekszárdon

1879 deo. 5-én. Jogot hallgatott Budapesten, majd
külföldön folytatott hosszabb idn át tanulmá-
nyokat, meljrek a szocialista mozgalom pszicho-

lógiájára, a mezgazdasági népesség politikai

konzervativizmusának okaira és a vallások társa-

dalomszervez szerepére vonatkoztak. B tanul-

mányok eredményeit különféle folyóiratokban
tetteközzé. Fmve: Apresztizs (Budapest 1911).

Bvítve és átdolgozva megjelent angol fordítás-

ban: Prestige. A psychological study of social

estimates (London 1913, német kiadása sajtó

alatt van).

Leopold, Kari Gustav, svéd költ, sziil. Stock-

holmban 1756 nov. 23., megh. 1829 nov. 9.

üpsalai egyetemi hallgató korában írta meg
(1778) Óda a trónörökös születésére c. költemé-

nyét. 1785-ben az upsalai egyetemi könyv'támál
nyert alkalmazást, de már a következ évben
meghívást kapott Stockholmba, ahol a királyi

palotában kapott lakást és azonkívül évdljat. III.

Gusztáv svéd királynak ugyanis rendkívül meg-
tetszettek Erotiska oder c, a francia klassziciz-

mus szellemében tartott költeményei. Költi m-
vei közt legszebbek rímes elbeszélései, ezek sorá-

ban az Eglé och Anetté, amelyben finom iróniával

festi a svéd elkel társadalom leUd ürességét,

írt tragédiákat, bölcsel költeményeket, szatírá-

kat is. A svéd irodalom legkitnbb tanköltemó-
nyének tartják Predikaren (A lelkész 1794) cím
mvét, amely a felvilágosodás szellemében tár-

gyalja a költ életfilozófiáját.

Leopoldina, több város, illetve település Bra-
ziliában : 1. Espirito Santóban, 52 km.-nyire Vic-

toriától, a Santa-Maria mellett, 6000 lak., kávé-
ós cukorültetvényekkel, svájciak és németek ala-

pították. Fvárosa Portó do Cachoeira. — 2. L.,

Bahia államban, a Peruhipe mellett, 1818. néme-
tek alapították, kb. 5000 lak., kávé-, cukor- és

gyapotültetvényekkel

.

Lieopoldina explanatio, 1. Explanatio.
lieopoldina Piassare (nSv.), 1. Attalea.

lieopoldinnm Diploma, 1. Diploma Leo-
poldinum.

Leopoldova, nagyk., 1. Csenia.

Leopoldshall, város Anhalt hercegség bern-

burgi járásban, Stassfurt mellett, (1910) 7122 lak.,

sóbányával és kémiai iparral.

Leopoldskron, várkastély, l. Salzburg.
Leopold-tó, 1. (Rikva, Hikva, Rukva, Rn-

kuga), középafrikai t a Tanganylta és Nyassza
tavak közt, a Ruva steppo DK.-i részén, 820 ra.

magasban, Kolschütter és Glaunig szerint már
csak 80 km. hosszú, 20—30 km. széles ós 2—3
m. mély, kiszáradásban lev, brackvizü tó, É.-ról

1650 m. magas hegyek határolják. 1880-ban
Thomson P. fedezte föl, 1897. Langheld és Wal-
lace, 1898. Elpons, 1899— 1900-ig Dantz, Kohl-

schütter és Glaunig, Fülleborn és Götze kutattíik

a vidékét. — 2. L., a Kongo-államban, hoss-^a

110, szélessége 30—40 km. Lefolyása az Uabuma,
amely a Kuangóval egyesülve folyik a Kongóba.
A közelében lév Matumba-tóval együtt Stanley

fedezte fel (1882) ós II. Lipót belga királyról no-

vezte el.

Leopoldville (ejt«d: —viU), katonai állomás ós

közigazgatási kerületi szókhely a belga Kongo-
áUamban, a Stanley Pool balpartján. Fontos ke-

reskedváros mintegy 6000 lakoasal. Kikötje
Kindsasaza ; a baptisták hittéritö állomása, Ar-
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thiogtOD ée a batekék fvárosa, Ntamo közelében,

Brazzaville pedig vele szemben van.

Leopolis. 1. Lembtrg.
Leordina, kisk. Máramaros vm. visól J.-ban,

(1910) 1669 oláh ée német lak., n. p. és a. t. Petrova.

Leo taktikája. 1. Leo (VI.).

Leotychides. Spárta királya, Demaratos trón-

veszléee után, Kr. e. 491., KJeomeneeszel együtt

keffilt aralomra. Késbb I. Leonidas volt uralkodó-

társa. A görög-perzsa háborúban ö volt a pelo-

ponneeoei hajóhad vezére és 479. diadalt aratott

a mykaléi tengeri csatában. A perzsapárti Alena-

dák eUen is kapott sereget, hogy ket Thessallá-

ban megtámadja (469), de megvesztegetve vissza-

vonult s ezért számkivetésben halt meg az arkei-

diai Tegeában (466).

Leovigild, nyugati gót király (567—586).
AthanagUd halála után választották meg a gótok
királyuknak. Erélyes uralkodó volt, ki 584. véget

vetett a suevek országának s egész Hispániát

uralma alá hajtotta. Egyik fiát, Hermenegildet,
ki katolikussá lett és atyja ellen lázadás keltett,

lefejeztette. A trónon másik fla, Rekared követte.

Leölés, 1. Lebunkózás.
Leöntés, 1. a vizzelgyógyítás egyik módja,

melynél fl^ a vlz hhatása szerepel, mig a

mechanikus hatás csaknem semmi. Olyankor hasz-

náljuk, mikor a douche túlers hatását kerülni

akarjuk, A L. úgy történik, hogy vödörbl, kanná-

ból az egész testet, vagy a megfelel testrészt

végigöntjük,

2. L. V. dekántálás, az a mvelet, mikor az

eredetileg zavaros folyadékot a lebeg csapadék
leülepedése után óvatosan leön^'ük v. leszivor-

nyázzuk. Uyen esetiben a L. a szrést pótolhatja,

Leövey Klára (lövi és lövpetrii), irón,
szül. Máramarosszigeten 1821 márc. 25., megh.
Bud^liesten 1897 ápr. 8., ahol halálos baleset érte:

a lóvonat elgázolta. 1846-ban Teleki Blanka
grófn pesti nnevel intézetében lett tanítón.

1849 elején Teleki grófnövel egj^ütt Pestrl Deb-
reozenbe menekültek s ott a sebesült honvédek
ápolásával foglalkoztak. A világosi katasztrófa

után is állandóan segítették a menekül honvé-
deket, amiért mindketten fogságba kerültek. L.-t

5t esztendei várfogságra ítélték, meljTiek nagy
rÓBiét a kufsteini börtönben töltötte el. 186-ban
kisBibadulván, Máramarosszigeten leánynevel-
intézetet alapított. Késbb ^yldeig Parisban tar-

tózkodott, majd hazatérvén, több fúri családnál
volt nevel. Fvárosi és vidéki lapokban számos
verse ée tárcája jelent meg, többnyire vlsszaem-
lékeaóeek a gzabadságfaarcra.

I<ep^ Állatnevek meUeU Lepelletier de Saint-
Faraeau nevteek rövidítése (1. o.).

Up (Hen), a hasOreg balfelében, a 9-11. borda
magasságában, fardón a gyomor mi^ött fekv
aaorv. Normálisan 12—14 cm. hosszú, 6—8 cm.
széles, 3—4 cm. vastag, 250 gr. súlyú. Felszínét
ers rostos tok fedi, mely a lép belsejébe bocsá-
tott nyujtványaival szivacsos hálózatot alkot.

Ebbe van beleágyazva a lép pulpája s tüszöi, me-
lyek csupa fet^rvóraejtbl állanak. A vérsejtek
terjedésében fontos eassepet viv, tehát vérképsO
szerv. Lázas betegségeknél, fehérvérüségnél stb.

igen ersen megnagyobbodbatik.

Lép, a fagyöngy fzésébl nyert ragadós enyv,
mellyel a madarakat fogják és pedig úgy, hogy
vagy a fák ágait kenik be vele, v. egyes veesz6-

darabokat (lépes vessz), amikbe a rászálló ma-
darak beleragadnak. L. még Fagyöngy.

Lép, a mohiakban felülrl lefelé, közös válasz-

fallal épült, sejtekbl álló viasztábla, mely a méz
és himpor, valamint a flasltás befogadására szol-

gál. A lép részint kisebb hatszöglet sejtekbl áll,

melyekbe a méhek mézet s himport gyjtenek és

üasítanak, részint nagyobbakból, melyekben mé-
zen kivül csakis hereflasítás foglal helyet. Ha a
méhek maguk építik ki (mlépek nélkül), eleintén

csak apróbb sejteket építenek (tiszta építmény),

utóbb azonban heresejtek építésére térnek át. Uju
királyn mellett a méhek az els évben fleg
tiszta építményen buzgólkodnak, ha azonban már
munkás méh- s heresejteket tartalmazó lépeik van-

nak, nagyobb a hajlandóságuk hereeejtes lépeképí-
tése iránt, st anyátlan népek kizárólag csak

ilyeneket építenek. A modem méhésznek a m-
lépek alkalmazásával bizo-

nyosmértékigtetszésétl függ,

hogy milyen fajta sejtü lépe-

ket építtessen. Ahol a heresej-

tek a munkásméhsejtekkel
érintkeznek, helyenkint ren-

detlen alakú átmeneti sejtek

képzdnek, melyek, ha kiseb-

bek, nem vétetnek baszná-
\&tba, különben mézgyüjté«%
szolgálnak. A lépek szélén ra-

gasztósejtek találhatók. Idn-
kint a méhek a lép szélén le-

csüng, makkalakú sejteket

építenek (1. az ábrán : a, b), ^^^^
melyek a királyn nevelésére uOiSí
szolgálnak (anyabölcsk), st Q^-*''

ha a petéttojó a rajzást elké-
születek közben elpusztult

volna, maguk nevelnek egy
erre alkalmas megterméke-
nyült petébl királynt, mely
esetben a lép felületén a kör-

nyez sejtek m^semmisítéeé-
vel építenek a királynvé fej-

lesztendpótanyabölcst A fla-

sításra szolgáló lépek egyenl vastagok s csak
alsó végeiken keskenyednek el. A méhek a lépek-

ben átjárókul itt-ott lyukakat hagynak. Az egy-
mástól való távolság (lépköz) 10 mm., a röplyok-
hoz való iránjruk pedig vagy teljesen párhuza-
mos (meleg építmény), vagy kjasé rézsatoe (félig

meleg), vagy végül merleges (hideg)! Bz az elren-

dezés meleg vidékeken a oélanirtUbb, az n. n. me-
leg építmény pedig hidegebb tájakon.

Lepa (horvát) vagyis «8a^*, L Béla király
ifjabb leányának. Honának beoózö neve. L. Ilona.
I^pAdldae mm, a Kacalábú rákok (Cirripe-

dia) rendjének egyik családja. L. ZocsmM rá-

kok ée Lepas.
Le Palais, Bdle Isle sziget fvárosa, L Palais.
Lepanto (Naupaktosz, Épakto),kikötváros ée

pOspOkl aiékbely, Nanpaktía járás fhelye Akar-
nanla ée Btolia görög nomoezban, az IVi km.

L.-i eaaroe B.-i partján, (1907) 3399 lak. L.

Lép.
a királynAseJt, moly-
Ml m iUUl UiAlyBfi

ttíkumfott klr*l7a6-
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az ókorban Naupaktosz volt. Kr. e. 4-56. az athé-

niek foglalták el, akiktl 404. alokrisziak vissza-

vették. 1407-ben a velenceiek kerítették birto-

kukba és annyii-a megersítették, hogy II. Baja-

zld csak 150,000 emberrel tudta megadásra
kényszeríteni. Ismeretes L. az 1571 okt. 7. kö-

zelében vívott tengeri ütközetrl, amelyben Don
Jüan d'Austria a török hajóhadat teljesen tönkre

tette és 12,000 keresztény gályarabot szabadí-

tott ki.

Lepargilsav (azélainsav, michoinsav), a sóska-

sav-sorozatba tartozó kétbázisú sav, képlete

:

C9H18O4. A L. a benzoesavhoz hasonló, fényl la-

pocskákban kristályosodik; op. 106", 100 sr. hideg
vízben oldódik. Ersen hevítve részben szublimá-

lódik, de ekkor a részleges bomlás következtében
fehér, szagtalan, de ersen fojtó gz keletkezik

belle ; e sajátsága miatt nevezték régebben an-

chüinsavnak (avx.etv a. m. megfojtani).

Ijcpargyrea Rafin. (növ.), 1. Shepherdia.
Lepárlás (desiillatio) alatt értjük azt a mve-

letet,midn illékony, de cseppfolyósítható v. csepp-

folyós testeket gzzé változtatunk és a távozó g-
zöketlehtés által ismét cseppfolyósítjuk. A L.-hoz

használt készülék három részbl áll : 1. a desz-

tilláló edény, amelyben a desztillálandó folyadékot
melegítik, forralják ; 2. a htkészülék, mely a
folyadékból elillanó gzöket lehti, cseppfolyóvá
sríti meg és végre 3. a felfogó vagy szed edény,
amelyben a megsrsödött gzök folyadék alak-

jában összegylnek. A htkészülékek (1. 0.) igen
sokfélék. Kémiai mveletekben legáltalánosab-

ban használatos a lAebig-féle ht; ez vékonyabb
üvegcsbl áll, amely tágas, de rövidebb üveg-
csbe van légmentesen beillesztve, úgy, hogy a
vékonyabb üvegcsnek mindkét vége a tJágasabb-

ból kiér. A rendesen ferdén felállított tágasabb
üvegcs mindkét végén egy-egy nyílás van ; az
alsó nyílás a víztartóból folyó htvíz bevezeté-

sére, a fels pedig a gzöktl átmelegedett víz el-

vezetésére szolgál. A Liebig-féle ht bels üveg-
csövének fels vége átfúrt dugó révén a desztilláló

lombikkal van összekötve, az alsó pedig a szed
edénybe nyúlik be. A L. e készülékkel úgy törté-

nik, hogy az illet folyadékkal félig vagy Vs-^'
megtöltött desztilláló lombikot szabad lánggal
melegítik v. vízfürdbe, homokfürdbe stb. állít-

ják. A fp. közelében v. a fp. alatt is könnyen
bomló folyadékok L.-a légritkított térben úgy tör-

ténik, hogy a légmentesen záró lepároló készülék

szed edényét szivattyúval kapcsolják össze. A
L. nemcsak a laboratóriumokban, hanem a gyógy-
szerészetben, legkivált pedig a gj'áriparban (szesz-,

éter-, kloroform-, szónkénog- stb. gyái'tá8)az ogj'os

termékek elállításánál és megtisztításánál szer-

felett fontos szerepet játszik. A L.-nak azt a má-
sik nemét, amikor a leveg nem járta térben

magasabb hmórsókre hevített szóntartalmú tes-

teknek bomlási termékei gyjtetnek össze, szá-

raz L.-nak hívják. A különféle testek különböz
hömérsókloteken bomlanak szót (bomlási hmér-
séklet) és a bomlási termékek is a legkülönfélébb
vegyületek lehetnek. Némelyek elbomlanak már
forráspontjuk alatt, másoknál pedig a forráspont
és bomlási hmérséklet olyan közel esnek egymás-
hoz, hogy hevítéskor ezeknek gze elegye a vál-

tozatlanul elillanó és a bomlási termékek gzei-
nek. Ez az eset áU el pl. a glicerin hevítéskor.
Azok a testek, melyekbl a száraz L.-kor csak
illékony termékek képzdnek, maradékot nem
hagynak hátra ; másokból a hmérsék fokozásá-
val más és más termékek keletkeznek, míg végre
többé-kevésbbé tiszta Ukacsos szén marad vissza,

így pl. fából a száraz L.-kor eleinte víz, nemsokára
különféle gázok ós gzök fejldnek, késbb olajos

barna szín, sajátságos szagú folyadékok párolog-
nak át, végre kátrány távozik el ós faszén marad
vissza. A gázalakú bomlási termékek között van
a világító gáz, a megsrsödött fekete szín fo-

lyadékban pedig metilalkohol (faszesz), faecet, fa-

kátrány stb. A száraz L. a gyáriparban szintén

igen gyakran alkalmazott eljárás.

A L. célja a szeszgyártásban a kierjedt cefré-

bl a szeszt eláUítani. Az érett cefre tartalmaz

:

a) fel nem oldott és abban úszkáló anyagokat

;

b) feloldott anyagokat, melyek a) vagy gzzé nem
változtathatók

; P) vagy pedig a melegítés folytán

gzzé válván, elszállanak. Ez utóbbiak közé tar-

tozik a borszesz v. etilalkohol, mely rendes viszo-

nyok között 78"5 C-nál indul forrásnak. A cefré-

nek forralása által tehát abból elszállnak az összes

gzzé változtatható anyagok, melyeket azonban
a hidegen tartott htbe vezetve, ebbl ismét fo-

lyadókalakban látunk kifolyni. A szeszdesztilláló

készülékek most már annyira tökéletesítettek,

hogy a kierjedt 6— lO^'o szesztartalmú cefrébl
közvetlenül 92—95''/o szesztartalmú párlatot nye-
rünk, míg régebben e célra .3—5 ízben újból kellett

desztillálni e párlatot. Ez két üzikai elvnek elmés
alkalmazása által vált lehetvé : a rektiflkáció és

deflegmáció (1. 0.) által. A lepárolásnál nyert szesz

nem folytonosan egyforma, a lepárlás elején ki-

folyó szesz olyan anyagokkal van tisztátalanítva,

melyek forrási pontja még a szesznél is alacso-

nyabb, pl. aldehidek, ezt a részletet a szesz elejének

nevezzük ; a lepárlás vége felé újból tisztátalanabb

szeszt kapunk, mert a magasabb forrási pontú
kozmaolajak gze bvebben kerül a htbe, ezt a
szesz-részletet a szesz utoljának nevezzük. A két

részlet között folyik a java szesz.

Lepárlók vagy desztilláló készülékek (l. Szesz-

ayártás), arra szolgálnak, hogy a kierjedt cefré-

bl az alkoholt elkülönítsük. Megkülönböztetünk
egyszer és összetett L.-at. Az egyszer L.-itt

a gyakorlatban lepárló-üstöhiek vagy kis üstök-

nek nevezik. Ezekben fzik ki a különféle nemes
pálinkákat, ú. m. a sepr-, törköly-, szilva- stb.

gyümölcspálinkákat és az igazi skót whiskyt. A
kisüst három frészbl áll (1. az 1. ábrát): maga
a fzkatlan, a sisak ós a lepárolt víz- és al-

koholgözök lehtésére szolgáló ú. n. kondenzátor.

Mködése abban csúcsosodik ki, hogy a fzökat-
lanban a kierjedt cefrét addig forraljuk, míg tv/.

összes alkoholt gzzé alakítottuk és a cefnln'l

kifztük; az így képzdött gzöket a kondeuz.i-

torban lehtjük és a lefolyó pálinkát hordókba
felfogjuk. A kapott pálinka 40—öO'/o alkoholt

és az eredeti cefrének megfelel illó zamatanya-
gokat tartalmaz.

Az összetett L.-nak két típusát különböztetjük

meg, ú. m. idszakos, és folyton mköd L.-at. Az
idszakos L.-at ma már csak kisebb szeszgyárak-
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ban találjak. A oagj'obb, söt a modernebb béren-

dezósú szoezgyái^ban ma mindenütt a folyton

mOködö L.-at, ea . n. oezlopos-készülékeket (ném.

Kolomtem^paraie) használják, mert ezekben a

1. ábrft. Heicliel és Heinler bokUtóval ellátott lep^lójft.

göz kihasználása takarékosabb Jés a lepárlás mú-
eletének végrehajtása és ellenrzése egyszerbb.
Ax összetett L. mködése azon alapszik, hogy ha
aIk(Aol és víz keverékét ismé-

telten felforraljuk és leb^ük,
egyre eresebb alkoholt kapunk.
Bz az oka annak, hogy mig az

egyszer L -ban készOIt pálinka

csak 40—öO*-os, az összetett

L.-ban készült nyers szesz ma
rendesen 90—92'-os szokott

lenni. Az összetett L.-nak ná-

lunk legelterjedtebb alakja a két-

oszlopos lepárló (I- a ^- ábrát).

Az els oszlop balról az ú. n. le-

pároló oszlop, ebbe folyik az
elmelegített cefre : a kizött
alkoholos gzök a második, ú. n.

rdütlflkáló oszlopban felfelé ha-

ladva megersödnek, innen a
felette elhelyezettdeflegmátorba
jutnak, melyben tekintélyes ré-

szük lecsapódik és visszajut a
rektifikálóba, a többi pedig mint
90—92*-oe nyers bmbz az utolsó

rtedw, az ú. n. kraideozálóba

jut, homian a nyers szeszt a
mérOkészflléken át a tartányba

Tozetík. A L.-hoz alapelvben ha-
8(Hil<^aíinomitó készülékek. Ma
már olyan L.-kat is készítenek,

melyekbl mindjárt finomított

amszt kaphatunk.
lj«pa« (iiut), a Kacslábú rá

ket lapos mészlemezekbl álló háromszögletee héj

födi. Olyan hajókon, amelyek valamely trópusi

vagy déli tengerbl tértek haza, rendesen nagy
tömegekben találhatjuk meg a kacsakagylókat

a hajó fenekére és olda-

laira tapadva.

Lepantre itjM: iMtr),

Jean, francia grafikus,

szül. Parisban 1617., mh.
1682. Jelentségét sok
százra men rézkarcai-

nak köszönheti, melyek
a legkülönbözbb ipar-

mvészeti munkákhoz és

díszítményekhez szánt
minták voltak és ma is

XrV. Lajos kora Ízlésé-

nek fontos dokumentu-
mai, öccse, L. Antoine
(1621-82),korának neve-
sebb építészei közé tar-

tozott.

Lepa Ves, adók. Zág-
ráb vm. stubicai j.-ban,

(1910) 973 horvát lak:
u. p. Donja Stubica, u. t.

Gomja BedekovcLna.
Lepavina, adók. Belo-

vár-Körös vm. kapronczai (koprivnicai) j.-ban,

(1910) 79 szerb és horvát lak., vasútállomás táv-

íróval, u. p. Sokolovac.

Sábra-PoIytonoMB mftkOdA iavériAkéatlék kUtaiUÓ c«Cr»- ét laew OMlopfL

k(A (Girripedia) reDdjteek egyik neme. Magya-
j

Lepavist, a Brigetío-aquincumi római útvonal
ml kacsakagylónak hívják. Fajai hajlékony, ers l állomása,amai Pfizltt^poszta táján(Komáromvm).
izomzatú nyéllel tapadnia a tengerbe alámerült Lépbetegségek. A lép önálló betegségei na-
tárgyakra és helyhez kötött életet élnek ; test-

j

gyón ritkák. Ide tartoznak a spleno-m^alia (l.o.)
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különböz típusai Másodlagos L. azonban meg-
lehetsen gyakoriak. Fertz betegségekben a

lép megnagyobbodását észleljük. Akut beteg

-

síkben akut lépduzzanat következik be, a lép

nagy, puha, törékeny, vér- és nedvdús ; ez a duz-

zadás majdnem minden akut lázas betegségben

bekövetkezik. Legkifejezettebb a tífuszban ós kez-

detben a hideglelésben (malária) ; a lép 2—S-szoro-
sára, st még nagyobbra is megduzzad. A lép

megnagyobbodását kopogtatással és tapintással ki

is mutathatjuk. Az akut lépduzzadás a lép tokjá-

nak megfeszülóse miatt nagyon fájdalmas lehet.

Krónikus fertz betegségekben idült lépduzza-

dás következik be, pl. idült maláriánál. Gyakran
megnagyobbodik a lép a máj betegségeivel, pl. a
májcirrhosissal kapcsolatban. Ugyancsak hatal-

mas lépmegnagyobbodással jár a fehérvérüség
ós az álfehórvérüség. Ezekben az esetekben a lép

tömöttebbé válik. A lép sokszor annyira megna-
gyobbodik, hogy a köldökig, st a cslpcsontig is

leterjed s a hasüreg nagyrészét kitölti. A lép

amüoid elfajulása kimerít betegségek követ-
keztében lép fel, mint az általános amiloid elfa-

julás réazletjelensége, de önállóan is elfordulhat.

A gümö, a szifilises gumma, a daganatok a lép-

ben ritkák. A férgek közül az echinococcus oly-

kor a lépben is megtelepedik. A lép verereinek
elzáródása infarktus képzdéséhez vezet, mely
le^yakrabban a vérszegény alakjában fordul el
a lépben. Ha az érelzáródást fertzött rög okozza,
infarktus helyett tályog képzdik. Az apróbb tá-

lyogok eltokolódnak és meggyógyulnak. A na-
gyobb tályogok az általános fertzés miatt vál-

nak veszedelmesekké, máskor áttörés következik
be a gyomorba, bélbe, hasürbe a szokott szövd-
ményekkel. Operációval esetleg még az ilyen tá-

lyogot meggyógyíthatjuk. Súlyos sérüléseknél a
lép megrepedhet, ami nagy fájdalommal járó he-
ves bels vérzést okoz s a beteg nagy vérsze-

génység tünetei közt többnyire gyorsan elpusz-

tul. Ha a lép szalagjai meglazulnak, a lép mozgé-
konnyá váUk : vándorlép, ez az állapot olykor
nagyon súlyos tüneteket okoz.

Leposa, helyesebben róna, indokinai nép Ne-
palbaüi, Bhntalban, fleg Silckim tartományban,
mintegy 20 ezerén vannak. A Buddha vallásának
hívei. V. ö, Mainvairing, Grammar of the Rong
(Lepcha) language (Kalkutta 1876) ; Schott, Über
die Spracho L. (Berlin 1882).

Lepose (növ.), 1. Lemna.
Lépcs. Egymáafölött lev helyiségek között

gyalogküzlekodósro szolgáló szerkezet, mely k-
bl, vasbetonból, fából vagy vasból készülhet. A
L. fokokból és pihenkbl áll. Ha a L.-fok kereszt-

metszete négyszögletes : tömblépcsnek, ha há-
romszöglotos : ékalakú foknak nevezzük. A. L.

alátámasztott, ha a fokok mindkét vége falon,

boltíven vagy vastartón fekszik és lebeg v. függ,
ha csak egyik végük van befalazva. Az utóbbi eset-

ben a befalazás csak a L. fokok elfordulását aka-
dályozza meg, a teherhordást pedig az a horony
eezközll, mellyel egyik fok a másikra ráfekszik.
A L.-fok magassága és szélessége között lev
arányt 2X m.+ sz.= 63 cm., tapasztalati képlet
alapján határozzuk meg, ahol m. m^igasságot,
Bz. szélességet jelent.

Kényelmes a L., ha m.= 13, 13'5, 14, 145 és
max. 15 cm. Ennél magasabb fok kényelmetlen.
Teljesen észszerütlen, hogy többnyire az alig járt

flépcst (ahol lift van) kényelmesre s a mellék-
lépcst, ahol a cselédség jár és terhet hordanak
(szenet, fát stb.), kényelmetlenre (16—18, st 20
cm. magasra) készítik.

A pihen a hosszabb L.-karok megszakítására
szolgál s legalább három fok szélességével bir.

L.-fordulatoknál is alkalmazzuk kényelmi szem-
pontból. Két-két pihen közt lev L.-szakaszt

tagnak, az egy irányban haladó L.-zetet karnak
nevezzük. Az egyenes iránytól eltér L.-kart

csavarodó L.-nek, a körben (v. ellipszisben) ha-

ladó L.-t csigalépcsnek mondják. A csigalép-

csnek ama (falazott v. üres) függleges részét,

mely körül a csavarodás ós emelkedés történik,

orsónak mondjuk. Az orsó néha csak egy felfüg-

gesztett kenderkötólböl áll, mely egyúttal korlát

is (fogódzó). Rendes L.-nél annak szabad oldalán

a leesés meggátlására korlátot alkalmazunk. A
L.-fok vízszintes részét rálépésnek, függleges ré-

szét homloknak nevezzük. A legels fok a kezd-
fok, az utolsó (emeletenként) a kilép fok. Palóp-

csnél a deszkafokok két oldalt alkalmazandó ú. n.

pofák közé vannak ersítve. Megkülönböztetünk
f-, meUék-, pince-, padlás-, intern- vagy bels-,

disz- és ellópcsket. A L.-ház az épületnek az a
része, mely kizárólag a L.-feljárat elhelyezésére

szolgál. Bels L.-nél L.-ház nincsen. L.-háznak
könnyen megtalálható és jól megvilágított hely
választandó. A vasbeton L.-ket rendesen íkivA.,

márványlappal vagy Linóleummal burkolják.

L. (kat.). A csapatok harctagozásánál a t(izT«-

nal mögött, annak szárnyain kívül álló rósae-

ket L.-lmek is nevezik. L. a neve továbbá az
élelmez intézetek 1—1 napi részlegének.

Lépcsének, 1. Graduale és Hamaalót.
Lépcsház, 1. Lépcs.
Lépcss csorbázas, midn a csorbázáa Iránja

ferde és nem függleges (1. Csorbázas). Akkor
használjuk, ha régi, meglév falhoz folytatáskónt

új falat építünk.

Lépcss fej (gör. bathrokephalia), koponya

-

rendellenesség, melynél a nyakszirtpikkely fels
része feltnen (lépcsszerüen) kidomborodik a
falcsontokhoz arányítva. A lambdavarratban lerö

varratcsontok túltengése vízf^üség (1. o.) köTet-

keztében áll el.
Lépcss sz^dob, leginkább a szerszámgé-

pek hajtására szolgáló gépelem, melynek oéljn,.

Lépcss si(]dob.

hogy nz állandóan ugyanazon fordulatszámmai
forgó transzmissziótongelyröl a gépet különböz
fordulatszámmal járathassuk. A L. általában 8—5
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lópcsözetú (1. az ábrát). A hajtáshoz legalább is

két L. szükségéé, az egyikei a transzmiaszióra, a
másikat a gó^llványba szerelik. Az áttétel^iszo-

nyokazegyee l^KsAzetek D, ,D, • • • sti).átméritl
függnek. Legiassabban jár a gép, ha a hajtószij a
tranazmisszié-L. legkisebbátmérj lépcsözetérl
a gép L.-jának legnagyobb átmérj lépcszotét
hajtja. Leggyorsabban jár pedig, ha a transz-

mÍ88ZÍÓ-L. legnagyobb átmérjérl a gép-L. leg-

kisebb átmérjét viszi magával. A gép annyi
fordulattal járhat — eltekintve ^yéb áttételek-

tl — ahány lépcszetA a L.

Lépeate vaatagodáa (bOt.), a sejtfalvastago-

dásnak az a félesége, mikor a vízszintes irány-

ban elnyújtott gödörkék oly sren állnak, hogy
a keskeny megvastagodott falrész lépcs v. létra

fogaihoz hasonló. L. az Edények cikknél az ábrát.
Lépcss vetdés (g«oi.), 1. mvetdés.
Lépcszetes alapfal. Minttiogy a nyomás a

falban közel 4ö<>-os ferde sík irányában terjed

:

az alapfal lefelé fokoz tosan vagyis lépcszetesen
szélesítend td. Ezáltal az épület súlya nagyobb
területre oszlik el, vagyis a talaj minden egyes
cm'.-jére kevesebb terheld esik. L. m^ Alapfal.
Lépdag&natok, 1. Lépbetegaégek.
L^>edo8f1ird, vízzel gyógyító beavatkozás

:

a vizes lepedvel burkolt beteget folytonos dör-
zsölés közben ismételten végig öntjük vízzel.

Lepel (perigonium, nöT.),a virágtakaró egy féle-

sége, amely nem ktllönal csészére és pártára, ha-
nem minden levele egynem, lepellevél (chlamys,
tepalum). A L. lehet egykorú v. kétkörü, levelei

lehetnek szrszerüek (káka), murvaszerüek (csa-

lánX sziromszerüek (liliomfélek, IrLsfélék, Amaryl-
lisfélék stb.), szabadok, váltak v. összeforrtak
(jácint). A L. jele képletben P.

Lepel, kertUeti város Vitebszk orosz kormány-
zóságban, az ilyennevü tó mellett, (1907) 6284 lak.

A L.-csatomát L Berezina-csai&marendszer.
Lepelletier de Saint-Fargeau (^jtMi: lOpeityié u

aei ftnió), Amédée, francia zoológus, szül. 1770.,

megli. Parisban 1846. Különem a Hymenopterák
ée Lei^dopterák tanulmányosásával foglalkozott

Lepény, vajas v. éleszts tésztából készült lapos
sütemény, melyet különféle gyümölccsel megrak-
nak, megcnkrómak s aztán megsütik. A meg-
sült L.-t négyszO^etes darabokra szelik s úgy ad-

ják az asztalra ; legáltalánosabban elterjedt az al-

más, ssüvásés a túrós L.

Lepényfa, I. Gleditsckia.
Lepényhal (Fteuronedes, állat), a Félszeg-

úszók (1. o.) családjába tartozó halnem. Testük
la;po6 a elferdült négyszög- vagy tojásdadalakú.
Sauneik egy oldalon, rendesen a jobboldalon
feUsmek. Pikkelyeik aprók v. hiányzanak. Az
ésnki hideg ée mérsékelt öv tengereiben hono-
sak. 23 fajuk ismeretes. Közöns^eeebb fajai:

közönséges L. v. dab (FI. limanda L.), sírna L.

(Fi. platessa L). érdes L. (Ft. flesus L.). Utóbbit
az angolok flounder, a németek fltmdér v. bntt
néven ismerik.

Lepényvirágzat (b«t., coenanthium), egyes vi-

rágai a szétterült,lepényforma,elhso6odott vacok-
ban ülnek. Ilyen a Dorstenia (1. 0.) virágzata.

Lepére (ejud : iflpér), Auguste, francia grafikus
és feet, szül. Parisban 1849 nov. 30. a festésben

ée rézkarcolásban antodidakszis útján képezte ki

magát, a fametszést pedig az angol Bmeetontól
sajátította el. Mindhárom technikában készült
mvein fként Parist és környékét s annak életét,

alakjait ábrázolja igen finom, választékos reaUz-
mussal. Legszebb grafikai lapjai meg vannak a
Szépmvészeti Múzeum metszettáráton is. V. ö.

Lotz-Brissonneau, Auguste L., catalogue deeurip-

tif de 8on oeuvre gravé (Paris 1905).
I^eperos (spanyol, a. m. bélpoklosok, csavaigé

fickók), a mexikói városok naplopói, utcasepri,
hordárai stb.; többnyire félvérOek, ritkán i>-

diánusok.

Lepers-sziget, 1. Aoba.
Lépes-család (várasheszi), a nevnai Trentnl-

családdal közös törzsbl, Pest vmegyéböl szárma-
zott. 1317-ben csere útján szerezte meg a zaránd-
vmegyei Váraskeszit (a mai Arad vmegyében, a
Fehér- és Fekete-Körös közt, Talpastól D.-re esett)

s ennek környékén 10 faluból álló uradalmat szer-

zett. Leghíresebb tagjai voltakacsaiádnak György
és II. Loránd, I. Loránd fiai. György 1406—
1426-ig erdélyi prépost, 1427—42-ig p^g erdélyi

püspök volt. 1437-ben ama rendeletével, hogy a
jobbágyok a tizedet új pénzen váltsák meg, nagy
pórlázadást idézett el. Ezt 1438. kegyetlen módon
verték le a nemesek. 1442-ben a törökök ellen ví-

vott maros-szentimrei ütközetben (márc. 18) életét

vesztette. Testvére, II. Loránd 1415—38-igerdélyi
alvajda volt s híven segítette a püspököt a parasz-
tok ellen vívott harcban. 1444—4-ig Erdélynek
egyik helyettes kormányzója. Utolsó tagja volt a
családnak Bernát, 1505. Zaránd vm^ye ors^kg-
gyúlési követe. Magvaszakadtával a váraskeari
uradalom jórészt Korlátkövy Péterre szállott A
XVII. sz.-ban él6Lépes Bálint nyitrai püspök nem
ebbl a családból származott. V. ö. Szentmiklóeí
és óvári gróf Pongrácz-család levéltára ; Huh-
falvy. Az oláhok története (II. 75—83) ; Teleki-
család okirattára ; Daróczy Zollém, A L.-caalád
leszármazása (Turul XXlV: évf., 88. 1.).

Lépes Bálint^ püspök és író, szül. 1565 körtU.

megh. 1623 május 6. Papi pályára lépvén, már
1593. mint esztergomi kaiumokamepeL i608-baB
nyitrai, majd 1619. gyri pOqriUé nevezték UL
Mint a királyi udvarnak sok éven keresztül kan-
cellárja, az ország politikai életében kiváló szwe-
pet játszott. Midn II. Mátyás országának a törö-

kök támadásától való megvédésére a német féje-

dehneket 1614. Linzbe gyfllésre hivta, L. a ma-
gyar országgylés kfildöttségárak vezérel között
szerepelt Késbb 1620. Bethlennel lépett alkura^
hogy öt a királlyal kibékítse, amely vállalatát

fényes siker koronázta. Az irodalom terén is mfl-

ködött. Mvei : A halandó és üUdre menendá
tdjes emberi nemzeínde fényes iiikáre ; BakoUól
rettent és memtyei hotíogi&gra édesget Wcör
(Pázmány Pétnnek ajánlva). Belerfaáizy Károly
egri püspök 1771. újból sajtó alá rendezte.

Lepéa,akatonaságnálmenéaköriien valamennyi
katona egyenl gyorsasággal, ^yenlö hoaBnA
lépésekkel kell,hogy haladjon. A L.-ek hoaaaaka-
tonák átlagoe teetmagaaságáyal kell arányban
kell, hogy álljon; nálunk a gyalogság 75 cm.
hosszú L.-el±el jár. Ha nem túlságos nagy távol-

ságokra gy(»8abb morgás válik sittkségeaBÓ, ak-
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kor,a katona 90 cm. hosszú futólépésekkel (1. o.)

halad. A lovasságnál a lovas minden percben

L.-ben legalább 140, ügetéssel 300, sd>es vágtával

pedig 500 L.-re halad élre.

Lépésben gyzni, hiperbolikus versenysport-

kifejezés, ha egy ló nagy könnységgel, játszva

nyeri a versenyt.

Lépesfalva, kisk. Sopron vm. soproni j.-ban,

(1910) 911 német lak,, vasútállomás táviróhivatal-

lal (Lópesfalva-Somfalva) ; u. p. Ágfalva.

Lépeske (növ.) a. m. Drosophyllum (1. o.).

Lépésmér, készülék lépés számlálására. Egy
igen egyszer L. két fémlap között futó fogas-

kerékcsoportból áll, melyek egy fogaskerék haj-

tása által hajtatnak meg, melynek fogaiba emel-

tyre ersített húzóhorog akad. Az* emelty
szabad végére zsinór van kötve ; ennek meg-
húzásakor egy foggal elfordítja a horog a fogas-

kereket s egy fogba bele akad. A kerekekkel össze

van kötve a mutatólapon lev mutató. A készülé-

ket egy gomblyukba akasztjuk s a zsinórt a térd

körül megkötjük.
Lépesméz, a kaptárokból kivett lépekben ben-

foglalt méz, mely így a lépekkel együtt kerül for-

galomba. Kedveltek a kis keretekben elállított

asztali V. csemege L.-ek. L. Méz.
Lépésmunka, a versenyló tréningjének leg-

klmélotesobb módja.
Lépéstartás. A katonaságnál a harctéren kívül

sorban és rendben végrehajtott mozdulatok alatt

valamennyi katona mindig egyidejleg a bal, ill.

a jobb lábát teszi elre ; ezt nevezik L.-nak.

Lépesvessz, 1. Lép.
Lépfene v. héltz (anthrax), a házi állatok he-

veny és fertz betegsége, mely róluk az em-
berre is átragadhat. Némely árvizes, mocsaras
vidéken különösen honos s fleg a szarvas-

marha- ós juhállományokban okoz nagy vesztesé-

geket, míg emberek közül jobbára csak olyanok
betegszenek meg, akik állatok körül foglalatos-

kodnak. A betegséget pálcika-alakú, nem mozgó,
spórákat is termel hasadó-gomba okozza, mely
.» betegek vérében felette nagy számban van
jelen (rajzát 1. a Baktérium cikk képmellékle-

tén). Bacillusokat tartalmazó vér igen kis rész-

letének beojtása fogékony állat bre alá vagy
vérébe a betegséget minden tünetével elidézi.

Hasonló módon történik legtöbbször az ember és

némelykor az állatok természetes megfertzte

-

tóse, ha t. i. a brüknek vagy szájuk nyálka-

.hártyájának friss sérülésébe lópfenés betegnek

vagy hullának fertz vére kerül bele ; ilyen

eredet rendszerint az állati hullák boncolásával,

lebrözésóvel és a brök s ezek függelékeinek fel-

dolgozásával foglalkozó egyének, továbbá mészá-
rosok, szakácsok stb..L.-s megbetegedése. Az álla-

tok azonban az esetek többségébon az emészt
csatomán keresztül fertzik magukat. Az em-
ber is, ugy, mint a húsev állatok mogbeteged-
hetik azért, mert lópfenés marha vagy birka hú-
sát eszi meg. Az ilyen hús egészen friss állapo-

tában csak bacillusokat tartalmaz ugyan, spórá-

kat nem, a bacillusokat pedig a gyomor emészt
nedve tönkreteszi ; de ha a hús egy ideig a levegn
állott, akkor a felületére tapadó vérben lev bacU-
Ineokból spórák fejldhetnek, ezek pedig a gyom-

ron keresztül sértetlenül áthaladhatnak a bélbe,

ahol azután az alkalikus béltartalomban kicsi-

ráznak, megtámadják a bél falát s késbb a
vérbe is benyomulva, elterjednek az egész test-

ben. Az állatoknál az a fertzésnek rendes
módja, hogy spórákat tartalmazó takarmányt, f-
leg szénát vagy legelés közben spórás földdel

szennyezett füvet esznek, amidn a spórák ha-

sonlóképen sértetlenül átmennek a gyomrokon
keresztiil a bélbe. A takarmány akkor fertz, ha
abba valamely módon lépfenés anyag keveredett,

pl. felakasztott brökrl lecsepeg vér, beteg álla-

tok ürüléke vagy ilyenekbl érvágással kibocsá-

tott vér. A takarmány bacillus- és spóratartalma

azonban legtöbbször onnan ered, hogy a talaj, me-
lyen az ntt, fertzve volt. A ragály tenyészósére

legalkalmasabbak a mélyen fekv s nedves vidé-

kek, valamint általában a mocsaras, állóvizes,

turfás vagy koronkint áradásoknak kitett föld-

területek. Ugyanitt úgy az álló-, mint a kútvíz is

fertzhet s tóilönösen veszedehnes e tekintetben

a kevéssé mély kutak vize, melyekbe a felületes

földrétegeket az esvíz belemossa.

Emberen a betegség legtöbbször a br felületes

sérülésein keresztül történt fertzés következtében

,

az ú. n. pokolvar (carbunculus) képében fejldik.

A test valamely részén, legtöbbször az arcon

V. valamelyik végtagon, bolhacsipéshez hasonló,

viszket,vöröses bibircs keletkezik, melyen körül-

belül fél nap múlva szederjes vagy kissé sárgás

hólyagocska fejldik, moly késbb barnás pörkké
beszárad. Az ekkor már érzéketlen göböcske
körül késbb újabb apró hólyagok fejldnek, me-
lyek keletkezésük sorrendjében szintén beszárad-

nak, idközben pedig a szomszédság megdagad, a
daganat kezdetben tésztás, késbb keményebb ta-

pintatú, fölötte a br kezdetben halványpiros, ké-

sbb szederjes szint ölt. A kedvez lefolyású ese-

tekbon a daganat fejldése valamely pontján meg-
állapodik és egyes elhalt részeinek különválása

után gyógyulás áll be. Máskor bizonyos id múlva
súlyos rosszullét jelei : láz, émelygés, fejfájás, bor-

zongás mutatkozik és a gyengeség fokozódásá-

val végül a halál következik be. Némely esetekben

valamely testrésznek tésztás daganata fejldik

ós csak késbb keletkeznek a daganat fölött az

említettekhez hasonló hólyagok ; a betegség itt is

késbb általánossá válhatik és halállal végzdhe-
tik. Bels fertzés után a betegség ers láz, hasi

fájdalmak, rohamosan fokozódó gyöngeség tüne-

tei között szokott fejldni, melyokliez késbb méi:

a test különböz részein keletkez pokolvaras
daganatok csatlakozhatnak.

Állatokon a L. pokolvar alakjában ritkán észlel-

het. Gyakoribb a nyelv és a száj nyálkahártyájá-

nak elsleges megbetegedése a nyálkahártya vala-

mely sérülése következtében. A nyelv ilj-enkor

rohamosan megduzzad, felületén szederjes hólya-

gok keletkeznek, melyeknek helyén késbb rossz

kinézés fekélyek jönnek létre, majd a duzzanat a

pofákra is átterjed, amidn már a lélegzés igen

nehéz s végül a beteg fuladás v. általános fertzés

következtében elpusztul. Jóval gyakoribb az álta-

lános megbett^godés képében fejld L., amely oly

rohamosan fejldhetik, hogy a betegek gutaütés-

hez hasonló módon hirtelen pusztulnak el, vagy
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pedig az állatok egy v. több napon keresztül láza-

sak, étvágytaUnok, igen etofiettak, reszketnek,

nehexen láeksendlc. esetleg Yóres hasmenést mu-
tatnak 8 végül teljesen künerUlve elhullnak. A
betegség azonban fejlödés&i^ bármely szakában
me^llapodhatik ós a kóros tünetek alábbbagyá-
sával a betegek meggyógyulhatnak.

Az in rodas a pokolvaras daganat sebészi ke-

/•'Ictklnn állhat, legtöbb eredmény azonban a
betegség ellen mesterségesen immunizált állatok

v^savójának mindjárt a Uoas állapot kezdetén a
bór alá vagy a vérbe való befecskendezésével

•Thetó el.

A betegség elleni védekezés abban áll, hogy
lehetleg kei^ük a lépfenés állatokkal és ilye-

nektl származó terményekkel való érintkezést.

Olyan eg>-éneknek, kik foglalkozásuknál fog\-a

ezt el nem korülhetik, arra kell ügyelniök, hogy
bórük .«h('l >orülve ne legyen, mert a sértet-

len bórön keresztül a ragály nem képes átha-

tolni. A bclsö fertzés éúiesa legjobban a fogyasz-

tásra kerül állatok gondos szakérti megvizs-
gálása (l. HúsvizsaáMt), illetve a L.-s állatok

megsemmisításe veid meg. Az állatok megvé-
dése céljából gondoskodni kell arról, hogy a ta-

karmány és az állatoknak hozzáférhet egyéb
anyagok és tárgyak, valamint a föld talaja meg
ne fertztessék, ill. az állatok ilyen takarmány-
hoz stb. hozzá ne férhessenek. Evégbl szüksé-

ges a hullákat kellképen ártalmatlanokká tenni,

a betegek állóhelyeit ferttleníteni, az állatokat

a fertzötteknek i.smert legelöktl távoltartani

;

utóbbiak egyébiránt rendszeréé talajjavítással ár-

talmatlanokká tehetk. Ahol a fertzést ilyen mó-
dokon nehéz megakadályozni, ott az állatok ellen-

álló képességének fokozása vódöojtással (L o.) véd-

heti meg ket a fertzéssel szemben. Az állatok

L.-je az 1888. VII. t.-c. értelmében a hivatalból

jelentend bet^ségek közé tartozik.

Lépfenebacillofl, 1. Baktérium.
Lépf (növ), 1. Scolopendrium.
Lepi V. lep, hálóból és nem vesszbl készült

tapogató.

Lepidin, metilkinolin, az ú. n. kinolinbázisok

homológ sorozatába tartozó szénvegyület, mely
a kinin és cinkonin száraz lepárlásakor kapható

;

képlete C,H«(CH,)N. Izomer » kteséokátrámyban
elforduló irídolinnal. de ezzel nem azonos. Fp.
266—271«.

Lepidin-kék, 1. Cianin.
liepidinm L. (aSr.), zsázsa,

.

pórmustár, a,

Cruciíerae (Keresztesek) család génusza ; 122 faja

a magas É.-ot és a magas hegyi tájakat kivéve
az egész földön el van terjedve. Egyéves v. ével
füvek V. félcserjék. Termetük és levelük külön-

böz. Viráguk apró, többnyire fehér. Termésük
többféle alakú, 2 kopéocsal nyíló becke ; mindig
oldalról lapított és széle kiélezett; választófala

lándzsás v. eUiptikns. 2 Öregében rendesen 1—1
magva van. Nálunk kteSnséges: L. draba L. (út-

sz^ zsázsa), L. campestre L. (mjzei zsázsa). A
L. niderale L. (nehézáagú zsázBa,büdö8fa, büdös
rézsuka, mecsekzsázsa) undorító szagú. A L.
crassifoUum W. et K. (poosgás zsázsa). Alföl-

dünk szikes, kissé homokos területeinekjellemz,
fehérvirágú növénye. A L. saíirum L. (saláta-

torma) kerti növény, hazája valószínleg a medi-
terrán vidék K.i része. 3 dm. magasra n, alsó

levelei szabálj-talanul szárnyasak, a felsk lánd-

zsásak V. szálasak. Beokéje ell kicsipett és szé-

les szárnyú. Éterikus olajánál fogva csíps, bors-

Izú ; salátának eszik. Magvában 58<*/o olaj van

;

télen, bog>' némi zöldség legyen a szobában, boros
üvegre csavart nedves kéicba v. moedészivaosra
vetik, 2—3 nap múlva kicsírázik.

I<epid4Klendraee«e (bBt.), kihalt, haraszt-

féle növénycsalád, melynek fosszilis maradványai
a szilurkori rétegektl egészen a triaszkoriakig

fordulnak el, leggyakoriabbak a produktív kar-
bonban. Nagj-termet, villásan elágazó, másod-
lagosan vastagodó, .szártagok nélküli fák voltak

;

törzsüket és ágaikat egyerü, .szálas levelek súrn
borították. Az utóbbiak lehullása után a kérgen
ferde sorokban rombikus v. más alakú levélnyom-
vánkosok (pl. Lepidodendron) v. kevéesé kiemel-

ked levélnyomok (pl.i^^//íarúz>maradtakvissza.
A talajban hatalmas rhizómákkal gyökeredztek.

A heterospórás harasztok közé tartoztak. Sporan-
giumot xisel leveleik az ágak végén v. oldalán

hosszú, tobozszerú füzéreket alkotó ; maradvá-
nyaik alapján a Korpafúfélekhez mondhatók leg-

közelebb állóknak. Az egész földön el voltak ter-

jedve 8 különösen karbonkori növénj'zetében igen

jelentékeny mértékben vettek részt és járultak

hozzá e kor kszénképzdésébez. Két gyakori
alak a Lepidodendron és a SigiÜaria. (L. a Le-
pidodendron dichotomum-oX a Karhonszisztéma
III. képmelléklet 7. kép és IV. képmelléklet 1.

kép.).

l«pidodendron Stemb. (növ.), L Leptdoden-
draceae.

Lepidokxokit (&«), 1. Goethit.

Lepidolit (ásv.), a lítium-csillámok egyik cso-

portja. Hatszögéé külsej lemezkék, amelyek
azonban a monoklin kristályrendszerbe tartoz-

nak. A lemezek a csillámok módjára egy irány-

ban kitnen hasadnak. Szüitelen vagy, ha man-
gánt tartalmaz, akkor rózsaszín ; ereen gyöngy-
házfény, néha szürke v. zöldes. Kálinm-litium-

alumoszilikát, íluor- ill. hidroxil-tartalommal

;

képlete (F,OH),KLiAl,Si,0,. Többnyire a gránit-

ban fordul el, még p^g fluortartalmú ásványok
(topáz, turmalín) társaságában: Ro2ena közelé-

ben Morvaországban, Peníg mellett Szászország-

ban ; Paris és Hebron közelében Maineban, Had-
dam Neck Connecticutban, Pala Kaliforniában,

Jakaterinoezlav az Uraiban. Némely L. kevés
rubidiumot és céziumot is tartalmaz.

Lepidomelán (tor.), L Csillám.
I^pidopterm (íum), 1. Lepkék.
Lepidopaa (iiut), a Csontoehalak rendjébe,

az Abroncshal-félék (Irichiuridae) osalá^yába

tartozó halnem. 2 faja ismeretes. A Földközi-ten-

gerben és az Atlanti-óceán K.-i részében hoooe a
árkos abroncshal (Lepidopm caudatua Euphr.)

:

hossza 16—18 méter; sídne ezQstféhér. Húsát
eszik.

l«pidortlioaia (gör.), pikkelymerevedés né-

ven ismert halbetegség, L ÍHkkelymerevedés és

Bákvestis.
]>pidoaaBri», a Csúszómászók egyik alosz-

tálya. Idetartozik a gyíkok (LacerHliaX kigy^
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(Ophidia) és tengeri kígyók (Fythonomorpha)
rendje.

liepidosiren Fitz. (&uat), a ketts lélegzet

tildöshalak egyik képviselje, melyet hazájában,

az Amazon vidékén Karámur-nsk]!. neveznek.

Teste az angolnáéhoz hasonlít. Páros végtagjai

fonalforma függelékek. Színe barnásszürke vagy
olajbarna, kerek világosabb foltokkal tarkázott.

1—1*25 m. hosszura n. Életmódját még nem
eléggé ismerik. Fajneve L. paradoxa Fitz.

licpidosteidae (áiiat), 1. Csontos csukák.
licpidosteas osseus (áuat), 1. Kaimánhal.
Ijepidotus Ag. Kövült hal. A zománcos ha-

lak alosztályán belül a Lepidosteidae családjába

tartozó kihalt nem, amely a triász, jura és kréta

idszakban élt Európa és Ázsia terietén.

Lepidos, az srégi patrícius Aemilius-család

egyik ága. Tagjai közül kiváltak: 1. Marcus
Aemilius L., Kr. e. 78. mint konzul fel akarta
dönteni a Sulla-féle alkotmányt és 77. had-

dal vonult Róma ellen, de Catulus a Milvius-hid

mellett megverte. Ezután a Hispániában tartóz-

kodó Sestoriushoz akart csatlakozni, de útközben
Szardiniában meghalt. — 2. Marcus Aemilius L.,

az elbbinek fia, Caesar híve és 46. konzultársa.

Ennek halála után (44.) átkelt egy hadsereggel

az Alpeseken, hogy a neki kijelölt provinciát

kormányozza és az ö közvetítésével létesült

a Mutinánál megvert Antonius és Octavianus
között a béke, szintúgy a második triumvirátus,

melynek egyik tagja lett. A Phiiippi mellett

törtónt csata idején Rómában tartózkodott s

csak 40. vette át Afrika provincia kormányzá-
sát, hol 4 évig maradt. Octavianus felszólítására,

hogy Sextus Pompeius ellen támogassa, Szicí-

liába kelt át, de itt oly kétszínén viselkedett,

hogy Octavianus szakított vele, s mivel L.-ban

nem volt meg a kell eróly és bátorság, légiói

cserben hagyták s 6 kénytelen volt ellenfelének

meghódolni. Minden hivatalátó elesett, csakponti-

ten fex maximus maradt Megvetve és elfeled-

halt meg Kr. e. 13.

Lepini, Monti, 1. Apenninek.
Ijepiota Fries (növ.), a lemezes gombák gó-

nusza. Nevezetesebb faja a L. procera (1. özláb-
gomba).
liepisma saocliarina (áUat), 1. Oukarmoly.
Lépkedk (állat), 1. Egyenesszárnyúak.
Lepkék, Pillangók, Pikkelyesszárnifúak (Le-

{^kloptera, illat, 1. a színes képmellékletet), az
zolttábúak (Arthropoda) állatköróbe tartozó Ro-
varok (Insecta) osztályának egyik rendje. E
rendre jellemz szívó szájrószük, két pár pik-

kelyes szárnyuk és tökéletes átalakulásuk. Ki-

tinbl álló brvázzal fedett testük különböz
nagyságú és érték gyrkbl van összetev,
melyek úgy csoportosulnak, hogy három test-

tájat : fejet, tort és potrohot lehet megkülön-
böztetni. A mozgékony fejen vannak a többlz,
különböz alakú (fonál-, sörte-, bunkóalakú, le-

mezes, fogas, frószes, féss v. tollas) csápok,
a fólgömbalakú összetett szemek (némely fa-

jokon egyszer szemek is) és a szívó szájré-

szek. A szájrészek csenevész fels ajakból, csö-

kevényes fels állkapocsból és ersen megnyúlt
alsó állkapocsból állanak. A meghosszabbodott

és szívásra alkalmas csvé módosult alsó áll-

kapocs alkotja az ú. n. pödömyelvet v. szipókát

(lingua spirális), utóbbi némely fajoknál hosszabb
a testnél s rendesen finom, fogas kiemelkedé-
sekkel van ellátva, melyek a nektáriumok fel-

hasítására valók. A tor három gyrje egymás-
sal mozdulatlanul függ össze. A potroh többnyire

hátrafelé keskenyedik s kilenc, egymással moz-
gékonyan összefügg gyrbl áll. Az utolsó

potrohgyrn van a végbélnyllás, alatta a küls
nemzöszervek és az ivamyüás. A hímek potroha
rendesen vékonyabb és végén erösebben szrö-
zött, mint a nstényé. A tor hátoldalán fordul-

nak el a szárnyak, a has oldalán pedig a lá-

bak. A L.-nek a közép- és utótoron két pár
szárnyuk van. Némely fajon csak egy pár van
kifejldve, st a szárnyak teljesen vissza is fej-

ldhetnek (pl. Psyche). Az elülsk rendesen na-

gyobbak a hátsóknál. A szárnyakat egészben v.

részben apró, egymást cserépzsindelyszeren fed
pikkelyek borítják ; ezeknek színétl, alakjától,

elhelyezkedésétl és szerkezetétl függ a lepke-

szárny színe, mustrázata és színjátéka. A hí-

meken a pikkelyek között különös szerkezet,
élénk illatot fejleszt pikkelyek vannak. A nap-
pali L. szárnyaikat nyugváskor függélyesen ösz-

szecsapják, az éjjeliek egészen v. félig kiterítik

V. pedig hátrahajtják, úgy, hogy házfedélszerüen

eltakarják potrohúkat (pl. a szövpillék). Lábaik
száma 3 pár ; rendesen satnyák ; ugyanazon ré-

szekbl áUanak, mint a többi rovaroknál (1. Ro-
varok) ; lábtövük 5 íz. Bels szervezetük szin-

tén megegyezik a többi rovarokóval. Bélcsövükre
jellemz az elbelen lév szivógyomor. A L.

mind váltivarúak. A hímek és nstények olykor
alakban, nagyságban és színben is eltérhetnek

egymástól. A hímek rendesen szebb és élénkebb
színek, kisebb és karcsúbb testek. Körülbelül

20 olyan fajt ismerünk, melynél szzszaporodást
észleltek. Petéik kemény burkuak ; alakjuk, szí-

nük és felületük nemek és fajok szerint válto-

zik. A nstény petéit egyenkint v. csomókban a
földbe V. a tápláló növény részeire rakja. A pe-

tébl bizonyos id múlva a lepkékhez nem ha-

sonló alakú lárva, ú. n. hernyó bújik ki. A her-

nyók száj részei a bogarakéihoz hasonlóan rágok.

A hernyók 3 torgyünljónok mindegyikén egy-egy
lábpár van, amelyeknek mindegyike 3 hengeres
ízbl áll és karomban végzdik. Azonkívül a
hernyóknak rendesen még 4 pár haslábuk és egy
pár farlábuk van. Az araszolok hernyóinak csak
egy pár haslábuk van ós pedig a 9. gyrn,
néhány fajnál azonban a 8. gyrn is van egy
lábpár. A zsákban (tegezben) él Psychlda-her-
nyók lábai csökevényesek. A hernyók színe,

mustrázata nagyon különböz, úgyszintén a raj-

tuk lev kiemelkedések, szrök stb. szintén na-
gyon változatosak. A hernyók tápláléka csaknem
kivétel nélkül növényrészekbl áll. Csak némely
molypillo hernyója él állati részekkel (pl. tollak-

kal, szrökkel, gyapjúval, viasszal stb.). Mint-

hogy a hernyó bre növekedéskor nem tágnl,

szkké válik, ezért a hernyó koronkint leveti

brét, vagyis vedlik. A legtöbb hernyó 4—6 íz-

ben vedlik. A vedlés alkalmával olykor nem-
csak alakja, hanem színe és mustrázata is meg-
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változik. A hernyóállapot tartama igen külön-

b6a6; általában 2—3 hónap, de ha a hernyó
Utelel, eeetleg 9—10 hónapig is tarthat Sok
lepkónél a hernyó-szak csak 2— 3 hétig, sót né-

melyeméi (pl. molypiilék) néhány napig tart.

Teljee kifejlödée után a hernyó bebábozódik.

Bgyes fajok a fákon, fahasadékokban, faodok-
ban, levelek közt, sövények, falak, épületek men-
tén, fa tövén va^- törzsén, a földbon fonadékot
késsítenek és ebben a gnbóban alakulnak át
bábbá. A fonadék készítésére szolgáhiak a her-

nyók szájába nyiló fonómirlgyek. A báb-állapot

tartama különböz ; rendesen 2—6 hét, de a ki-

telel báboknál 6—9 hónapra is terjedhet. A
bábból kikel L. élettartama különböz. Ren-
deaeo a pároeodás ée a peték lerakása ntán el-

pnsztolnak. A legtöbb l^ke néhány napig él;
«8ak egyes ft^ck élete terjed 4—6 hétre. A h.

az egész földön el vannak terjedve. A Intbb
tej a meleg éghajlat alatt él ; számuk észak felé

folyton csökken. A fajok számát lOO.OOO-nél
többre becsülik. Hazánkból 3400 faj ismeretes.

Rendszertani beosztásuk:
L ahrend : Apró L. (Microlepidoptera). Ide-

tartoznak a Sodró-pillék (Tortiadae), Fénjilon-
cák (Pyralidae). Molyok (Tmeidae) és Tollas-

szárnya pillék (Pterophorxdne) családja.

II. alrend : ííagy L. (Macrolepidoptera). 1.

Bunkóecsápúak. Nappali L. (Rhopalocera). 2.

Éjjeli L. (Heterocera) : a) alcsoport : Alkonyati
pillék (Sphinges); b) alcsoport: Szöv pülék
(Bombyces) ; c) alcsoport : Bagolypillék (Ihoc-

tMoe) ; d) alcsoport : Araszoló pillék (Geometrae).
A meüekéU színes táblán természetes nagy-

ságban ábrázoU Itvjkékj hernyók és babok : 1., 2.,

3. Kardos pille (Fapüio podalirius), nstény
(1), hernyó (2) és báb (3). — 4. Colias Myrmi-
done, hlm, — 5. Polyomnatus virgaureae, hím.
— 6. Boglárka (Lycaena Orion), hím. — 7.,

8., 9. Nappali pávaszem (Vanessa lo), hlm (?),
hernyó (8) és \Ah(9). — 10. Gyöngyházas pU-
langó (Arawmis Laionia), hím. — 11. Mda-
nagria Oalatea, hím, — 12. Charaxes Jasius,
nstény. — 13. Hesperia Sylvanus, hím. —
14., 15.. 16. Apollo-pille (Ptimassus ApoUo), ns-
tény (14), hernyó (15) és báb (16). - 17., 18.,

19. Zugaena Épktaltes, nstény (17), hernyó

(18) é6 báb (19). — 20. Zugaena camiolica,
ním. — 21. Kacsafaricú pille (Macroglossa stella-

tarum), hím. — 22, 23. Halálfejü lepke (Ache-
roniia Atropos), hlm (22) és hernyó (23). —
24., 25. Plwche wdcolor, hím (24) és hernyója
zsákjával (25). — 26., 27. ^jeU nagy pávaszem
(Saiumia piri), hím (26) és hernyó (27). —
28^ 29. Pi4>nuMSka pille (Arctia Caja), ns-
tény (28) és hernyó (29). — 30. Jaspidea
Cdsia. — 31. Flusia Ctmcka. — 32., 33., 34.
KékBzalagos folyoeópille (Catocala fraxini), hím
(32), hernyó (33) ée báb (34). — 35., 36. Geo-
metra syringana, nstény (35) ée hernyó (36).— 37. ^emotois scabioéea, hlm. — 38. ToUas-
számyú pille (Pteropkoms peniadactylus), htin.

tr t̂éalom. AlMa-Ai«a«r Laiot, Macyanmiff lepkéi, m
Berg«-Ml* toptnkOaTT kipttni, BJáfwt 1M7, U táb-
láa 996 aaimm ét 14 flTegWil Mwd; Atal-A%Mr L.,

Pirel Jiaoa é> Uferrk NáMior. MagTaratHic Mktí-
aek rendnow katakvaM' (A Magyar Bfn<ak>m AlUt-

1807—85, 10 k6t. ; Hfiboer, B«MlOTr «iroplinhar i

tarlla«e. Áug^bmif 1806—41 ét SmubIbbc n
8ekMtt«rlla(e, a. o. 18l«—41. 8 kSt, 4) Idad.,

TiligK m. ré«s : Arthropoda, Badapest 1900) ; E«per, Dia
earopliaehea SokmetterliiiKe, Krlaa^n 1777—1806, 7 kflt.

Borinaaaaa, IlatargMehicht« der earopüjchea BcÉaMtlar-
Uan, Praakfart a/U. 1788-94, 6 kOL; OckMBkatoar
aad Ttvitaekka. Dto Hckmatfrilaya roa Barapa. La^aic

' « flehiMt-

matímtmt
Brfiaael

18M: Hairiek^SeUUlBr, SrsteaatiaelM Bearbeitaag der
nnkwaWwllatu Toa Baropa, Bafnsbtix 1848—66, 6 k6t.

és LapUoptannai exotioonw pedea aaTae, a. o. 1860—
66;Pr>yar,lía—wBelttic»»T8ck»ettarHat*aa<e.Aag»-
baitr 1881-68, 7 k6t ; SUadlanr é« Rebel. Katakc
der Lepidopterea dea paüarktiaohen PannengeUatea, í
kiad., Berlia 1901 ; Raiaaaa, Die Schmetterlin^ Deataeh-
laads and der aagnmaeadea LIader, Amstadt 1878—76;
SoUie, Vollatfadigea VeneichaU der Bcbmetterliage 0»-
teireich-Cn^faras, DentacUaada nad der Schweix, t. kiad.,
Wien 1909; Bcudder, The Batterfliee of tbe Baetan Uai-
ted SUtee and Canada etc, Boatoa 1890, 8 kSt ; Badcler,
The'Ianrae of Uie Britiali Batterflia aad Motka, Loadoa
1886; BomaaoC; Mémoirea lar le lépkiopténa, Moaricra
1887, 8 kflt: Spaler, Die Banpea «er SekaaettarU^v
Baiopaa, Btattgart 1906 éa Die 8(AaMttariiage lanpaa,
a. o. 1901 ; Meyrick, Haadbook of Britiak Lepidoptan,
IjOttdon 1895 : Standfnas, Haadbnch der pallarií:tíaekeB

Oroesachmetterlinge, Jeaa 1896 ; BObl, Die pallafktiickea
Growarkaettarllage, Laipalc 18M; t. Dokeaack, Die Ban-
pea der Tagfalter, Btkwbmm aad Bstmam der mittel-
eoropXiachea PaaaeageMata, Stattgart 1888; BAaler, Die
Raapen des OrosMchmetterUage Dentacklaads, Lei]Md|p 1900

;

Lampert, QnMaaekmetterliage aad Baapea Mittelearopas,
Bsslingen 1906; Beits, Die OnMaeckmetterliage der Brde
Stuttgart 1906—1914.

Lepkelángzó, 1. Gázlángzók.
Lepkeporozta virág v. lepkeiirág (növ., Fal-

terblumen), melyet lepke látogat és poroz meg,
jó szagáról és szép színérl ismerhet fel. Az
éjjeli L.-ot még éjjeli nyílása, a nappali L.-ot

pedig még a szúk mézfejtó is kitünteti, amelyhez
csakis a nappali lepkék hosszú pödör nyelve fér-

het hozzá. L. Beporzás.
Lepkerontó légy (iiiat), L Tachina.
Lepkeszeg (nör.), 1. Trigontüa.
Lepkowski, Josef, lengyel archeológus, szül.

Krakóban 1826., megh. u. o. 1894. A krakói Ja-
gelló-egyetemen 1866 óta az archeológia ée m-
történet tanára, majd az akadémia tagja volt
Az egyetem archeológiai gyjteményét ö ali4>í-

totta. Lengyelországi múemlékekrl irt érteke-

zései lengyel és német nyelven, az utóbbiak jó-

részt a bécsi Centralcomission Mittheilungen c.

kiadványaiban jelentek meg.
Le Play (qKwI: ifipié). Frédéric, francia nemzet-

gazdasági író, szül. Honfleurben 1806 hft. 11..

megh. 1882. A párisi bányászati iskolának ta-

nára, majd aligazgatója volt 1867-ben szenátor

lett. Múvei közül, melyekben a munkások szociá-

lis helyzetének javítását hirdette, említjük : Ijes

ouvriers europóens (1855, 2. kiad. 1877—79, 6
köt.) ; La reformé sodale en Pranoe dédnite de
l'obeervation comparée dee penplee eoropéeos

(1864, 2 köt, 7. kiad. 1887, 3 köt) ; L'organi-

sation du travail (1870, ö. kiad. 1888) ; L'organi-

sation de la famille (3. kiad. 1884) ; La consti-

totion eesentielle de l'hnmanité (2. kiad. 1883).

Leplesek (aOr.), l MonocMíawtifdeae.

Leplezés (kadtaA.). Az sDsiaégeB tOz hatásÉoak
csökkentésére a katona fSdöt^^etkésiit magá-
nak. Ezeket úgy kell a terhien kiemelni és efa«n-

dezni. hogy az ellenség fel ne ismerhesse.Ügyeeen
leplezni kell tehát azokat, a kiemelt földet fúvel,

gályákkal telehinteni, úgy, hogy az ellenfél ne is

gyanitluwsa, hol fekszik a saját rajvonalnnk.
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Rendszerint mlg az ásóval felszerelt els sor a
íödözékeket készíti, addig a második sor a leplek

készítéséhez szükséges anyagot hordja össze.

liCpocyta, azoknak a sejteknek a gyjt-
neve, melyek hártyával v. pelliculával vannak
körülvéve. Ellentéte a csupasz sejt (gymnocyta).

Lepoglava, adók. Várasd vármegye ivaneci

j.-ban, (1910) 2831 horvát lak. ; van vasúti állo-

mása, posta-, távíró- és telefonhivatala. Az itteni

pálos kolostor, melyet 1398. Ciliéi Hermán gróf

alapított, ma állami feg'yintézetül szolgál, mely
most Horvátország legjobban berendezett fegy-

háza. A plébánia templomban vannak Korvin Já-

nos és fia, Kristóf eltemetve ; 1884;. a sírboltot fel-

bontották s a koporsókat még épen találták.

Lepoglavska Ocora, adók. Várasd vmegye
ivaneci j.-ban, (1910) 1259 horvát lak., u. p. és

u. t. Lepoglava.

Lepontii, ókori népség Rhaetiának legdélibb

részében, a mai Tessin kantonban.
Lepontini Alpok, a Ny.-i Alpok bels kris-

tályos vonulatának egyik tagja, 1. Alpok.
Leporello-albnm, összefügg kép- vagy kö-

nyomatú lapok sorozata, mely könyvalakba ösz-

szeilleszthet. Don Jüan szolgájától ered a név,

mert Mozart operájában ilyen hosszúlevelü könyv-
bl olvassa fel gazdája kedveseinek lajstromát.

Az ilyen albmnok többnyire egyes városok, vidé-

kek, mvészeti alkotások látóképét nyújtják.

I.ieporidae (állat), 1. NyúlféUk.
I^eporinae (áiiat), 1. Nyulak.
I.<eporiiiaiii labiam (lat.), 1. Nyúlajk.
L.eporinus ocnlas (lat), 1. Nyúlszem.
I.iepornni insula (lat.), 1. Nyulak szigete.

Lép, a spondeus (1. 0.) magyar mszava, melyet
úgy alkottak, hogy az illet versláb mértékét már
hangzásával is kifejezze ( ).

Leppend, kisk. Kis-Küküllö vm. dicsszent-
mártoni j.-ban, (loio) 604 oláh lak. ; u. p. Dá-
nyán, u. t. Bonyha.

I.<epra arabum (lat.), 1. Bélpoklosság.
E<epra italica (lat.), 1. Pellagra.
Lepreon (Lepreum), ógörög város Élisznek

Triphylia nev vidékén, melyet a monda szerint

a minyaiak alapítottak. Lakói résztvettek a pla-

taeai csatában és mindent elkövettek, hogy Élisz-

tl függetlenné lehessenek, ami a 399-iki békekö-
tésbon sikerült is.

Le Prése, klimatikus gyógyhely, 1. Frese.
Lepreum, ógörög város, 1. Lepreon.
Léprigó, 1. Húros madár.
Leprovica, adók. Zágráb vm. dugoseloi j.-ban,

(1010) 897 horvát lak. ; u. p. és n. t. Dugó selo.

Lépsejt V. mézsejt, viasztartalm anyagból
készült sejt, melybe a méh a mézet rakja. A L.-ok

közös bels fallal bírnak, melyen két-két sejt a
fenék részével találkozik.

Lepsény, nagyk. Veszprém vm. enyingi j.-ban,

(1910) 2055 magyar lak. ; vasútállomás, posta- és
táviróhivatal.

Lepsényi Miklós József, egyházi író, szül.

Lovasborényben (Fejér vm.) 1860 márc. 26. Mint
Szt.Poreno-rendi szerzetest pappá szentelték 1882.
Hitszónok volt Szt. -Antalon, Andocson és Pozsony-
ban. 189ít-ben felvotUik az esztergomi föegy-
házmegyébe. 1895 febr. havában királysértés

elmén egy cikke miatt 6 havi államfogházra ítél-

ték. 1896-ban a letenyei kerület néppárti pro-

grammal képviseljévé választotta. 1900-ban a

politikai szerepléstl és hirlapírástól visszavonult
és nógrádszakáli plébános lett. Irodalmi munkás-
sága: Hitvédelmi füzeteken kívül szentbeszéde-

ket adott ki (Pozsony 1888 és 1891). Megalapí-
totta a Hitvédelmi Folyóiratot, átvette a Jó
Pásztor c. egyházszónoklati folyóirat szerkeszté-

sét. Németh Gellérttel 1891. megindítottaPozsony-
ban a Magyar Néplap hetilapot, amelyet késbb
Budapesten szerkesztett ; kiadta az Oktató Nép-
könyvtár füzetes vállalatot s 1894. megindította

még a Christliches Volksblatt és a Krestan cím
hetilapokat.

LepSic, adók. Zágráb vm. dugoseloi j.-ban,

(1910) 225 horvát lak, ; u, p. Bregi, u. t. Ivanic var.

LepsÍTis, 1. Kari Richárd, német egyiptológus,,

szül. Naumburgban 1810 dec. 23., megh. Berlin-

ben, mint az udvari könyvtár fkönyvtárosa 1884
júl. 10. 1842—45-ig IV. Frigyes Vilmos porosz ki-

rály költségén kutató expedíciót vezetett Egyip-
tomba és Nubiába. A négy évi kutatás eredmé-
nyei a Denkmáler aus Aegypten und Aethiopien
c. munkában (Berlin 1849—58., 12 köt.) vannak
letéve, a gazdag gyjtemény pedig aL. alapította^

berlini egyiptomi muzeimi alapját alkotja. 1842.

berlmi egyetemi tanárrá nevezték ki. 1866-ban
tette meg második egyiptomi utazását. 1873-ban

a berlini könyvtár fkönyvtárosává nevezték ki.

Fbb mvei az említetteken kívül : Das Toten-
buch der Ágypter (Leipzig 1842) ; Chronologie d.

Aegypter (1849) ; Álteste Texte d. Todtenbuches

(1867); Nubische Grammatik (Berlin 1880); Das
Dekret von Kanopus (1866) ; Die Kalenderreform
im Dekret von Kanopus (1868); Das Stádium
und die Gradmessimg des Erathosthenes (1875)

;

Die babylon.-assyr. Lángenmass-Tafel von Sen-
kereh (1877); Die XXI. Manethonische Dynastie

(1882) ; Über die Lage von Pithom und Ramses
(1883) ; Über die Malse im Felsengrabe Ramses
IV. (1884). Kutatásainak pozitív eredményein
kívül elévülhetetlen érdeme, hogy elször alkal-

mazott az egyiptológiai kutatásokban szigorúan

tudományos módszert. V. ö. Ebers, Richárd L.

Ein Lebensbild (Leipzig 1885).

2. L., Reinhold, német fest, L. 1. fla, szül.

Berlinben 1857 jün. 14. Tanulmányait a karlsru-

hei és müncheni akadémiákon végezte. A berlini

szecesszió tagja. Arokéiwket fest. Ernst Curtius

és Rudolf Gneist német tudósokról fostett kép-
másai a berlini nemzeti képtárban láthatók.

3. L., Richárd, német geológus, L. 1. fla, szül.

Beriinbcn 1851 szept. 19. 1876-ban Darmstadtban
múegyotemi tanár s a geológiai intézet igazgatója

lett. Három ízben is beutazta Görögországot és

Kis-Ázsiát s ez útjairól nevezetes munkákat írt.

Legismertebb müve : Geologio von Attika (1893).

Nevéhez fzdik Bad-Nauheim új sprudeljének

megfúrása. A Nóme^birodalom geológiai térké-

pét 1894—1897 között 27 lapon 1 : 500,000 mér-
tékben kiadta.

Lepszy (^tsd: lyepsie), Lénárd, lengyel mtör-
ténotlró, szül. Krozcienkóban (Galícia) 1856 nov.

6. Fbányatanácsos, a krakói akadémia levelez

tagja s a képzmvészeti társulat titkára. Külö-
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nö&m Lengyelország ötvösségére vonatkozó ka-

tstáaaiTal szerzett érdemeket. Ide vágó érteke-

léeei lengyel ée német nyelven jelentek meg. Ö
volt ai eteö, aki rámutatott arra, hogy Stósz Vid,

a híres szobrász, valóezinUleg magyar szárma-
zású'ember.Pöbb müvei a krakóiötvöecéh történe-

téról (Krakó 1^8), a lengyelországi feetók céhé-

nM (n. 0. 1898), a krakói feetészetröl (o. o. 1904)

és iparmúvészetröi (a. o. 1904) szólnak. Német
nyelven jelent meg : Krakaa (Leipzig 1906).

Lepta, 1. Lepton.
Lépték, általánosan elfogadott ros^ magyar

szó, helyesebben «mérték». .\rány8zám, mely ki-

fejezi, hogy a mdszaki rajzban alkalmazott méret
h^yadréeie v. hányszorosa az eredeti mtárgy
méretének. így pl. az építészeti vázlatrajzokat

két század L-ben szokták készíteni (1 : 200)

;

vagyis a tervezett épfllet egy méter hosszának a

vádatrajzban egy fél cm. felel meg. Az ú. n. pal-

lér4ervdcet öt\-ene>l L. ben (1 : 60) készítik. Ki-

sebb tárgyakat, bátorokat 1 : 20. 1 : 10, 1 : 5, 1 :

2

léptékben, a részletrajzokat 1:1, vagyis valódi

nagyságfoen kell megrajzolni. Térképek rendsze-

rint a régi mértékegységek alapján készülnek,

itry pl. a rajzon 1 hüvelyk a valóságban K) ölet

jelent. Ha a méretek a rajzon nincsenek számje-

fryekkel feltüntetve (kottázva), akkor egy meg-
felelen beosztott egyenes vonal (skála) rajzo-

landó, amelyrl a mtárgy minden egyes részé-

nek aránylagos (kisebbített) mérete körzvel le-

mérhet.
L.eptinoiarsa (AU»t), 1. Koloráddbogár.
Lentis k. t ókori város neve Afrikában : 1. L.

:parti város a nagyobb és kisebb

Itt született Septímios Severus csá-

szár. — 2. L. Minor, város Byzaciomban, Hadru-
metomtól DK.-re, szintén feniciai gyarmat.

I..epto<*ar<lii áiiat., 1. Cssziv^ek.
Leptocentrikns edlénynyaláb (dSt)., ha az

edenynyalábban a háncsrészt körülfogja a farész

;

még amphirasalisnak is nevezik. Ilyen L. szá-

mos egyszik növény rhiz(nnájában található, pl.

Jris germanica, Papyriis, Aeorus.
Ijepi««ephali«lme (a. m. Beltnichthjfidae,

áiut), a Hidak egyik családja, melybe r^:en ttveg-

ángolna (Leptocephalus hrevirostrxs, L. mor-
risii Btb.) néven az angolnák (Anguiüa, Conger)
átlátszó testö lárváit sorozták. L. Angolna.
I^ptocephalns brevlrostris, 1. Amolna.
l<eptocliloa Beauv. (nfiv.), a Pázsitffélék

génnsza; 12 faja a két félgömb melegebb tájain

van elterjedve. A L. bipinnata fajt 1. Alfafü.
I^ptodactylns (füttyent békOt iiut), a

Békák rendjébe, a MozgómellA békák (Arcifera)
csoportjába tartozó báanem. Amerika trópusi

részeiben a mi kec8k^)ékáinkat pótolja. 25 faja

ismeretes. Legk&zjüiaégeeebb faj a tarka füttyent
béka (L. ocdlatus hX Dél-Amerika K. i részé-

bl mindenütt közönaóges ; a hínmek nagy bels
hangzacskója van; testtoesca 9—11 cm.
I«ept*4ers iateattnalii (áiut) a. m. St(yngy-

loides intestinalis (1. o).

Leptokeiilia (gör.), feltnen keskeny ko-

ponyaalak, melyet rendesen a varratok ideltti
összeforradása idéz el.

Leptoklázis (gör.). 1. Liioklázis.

Leptoklorit-íélék, 1. Klorit.
Lepiom (növ.i., az edénynyalábnak háncsrésze,

nem számítva hozzá a háncsrostokat. A L. tehát

áll a Bzitacsövekbl, kisér sejtekbl ée a háncs-
parenchimából.

Leptomednzik (iiut), a Hidromedozák v. Fá-
tyolos medúzák (1. Hydrozoa)egyik rendje. A hoz-

zájuk tartozó ivartalan nemzedéket harangos v.

serleges polipoi-skáknak hívjuk ; ezek sarjadzva
telepeket létesítenek, amelyeken sarjadzás útján

keletkezik az ivaros medúza-nemzetség, a L. vagy
lapos meduzák, amelyeknek petéibl ismét serle-

ges poUpocska-törzsek fejldnek. Ide tartozik ax
Adriában él Obelia sphaerulina Fér.

Leptomeningitisz (gör.), 1. AgyhártyagyuUt-
dás.

Leptomeninx (gör.) a. m. lágyagyvelbtirok, 1.

Agyvelöhurkok.
Leptondn, a növények roetacsöveiben, a tej-

csövekben tartalmazott vegyület, amely az oxi-

gént viszi át a növény vegylileteire. A katalitikus

hatás L. szerepét az állati test vértestecskéinek

szerepéhez hasonlították. L. Oxidáz.
lieptomitns lacteas Agardh. (qOt.), a Pe-

nészgombák Saprolegnia-félék családjának faja,

mely fként a cukorkeményít- és szeszgyárak
levezet árkainak folyó vizében él, ott terjedel-

mes fehér szín lebeg pamatokat alkotva.

Lepton (többesben lepta), görög pénzegység
= T^^y drachma = ^y centimé, valamivel keve-
sebb, mint egy fillér.

LeptuproNopia igör í. 1. Keskenyarcuság.
Iieptoptilas tiua-.), 1. Marabu.
Leptorrhinia (gör), 1. Keskenyorruság és Ca-

tarrhinia.
lieptosphaeria Ces. et de Not. (nOv), a

Tömls gombák génusza, melynek mintegy 500
faja ismeretes. Eiek közül egyesek gazda^igi nö-

vényeinken is élsködnek. Ilyen a búza egyik
kártevje, a L. tritici Fass. és a rozson élsköd
L. herpotrichoides (Garrov.) Fass., mely a róss

szárát tövén megtöri.
IjepUrnimptkjUulm (gör.) a. nt keskeny-

szájpadúság, ha a szájpadi jel^

(szájpad szélességeX 100\

szájpad hoeaiúsága /

ért. 80-nál kisebb.

tieptiomtrmcm (iiut), a magasabbrendti rákok

(1. Bókok) eg>ik rendje. Az alsóbb- és magasabb-
rend rákokat kapcsolják össze. Testizeik azáiiM

21. Hátpáncéljuk kétteknjö. Végtagjaik leme-

zesek. C^p- és héjmirigyök van. Ma csak egyet-

len nemük él (Nebalia). Fajaik a kambriumtól
kezdve ismeretesek. Le^özönségeeebb faja a
Földközi-tengerbenhonos .ATeia/ta OtoffrotfiU.E,
E.eptothrix Kg. (nOr.). a Chlamydoucteriani-

félék ela\'ult génoszneve. Egyenes, mwev szá-

lakat alkot, amelyek azonban sohasem teái-
nak el. Egyes alakjai asz^^jban (L. bueeans),
odvas fogakban, a mandula járataiban taláOia-

tók. Jóddal barnásvörösre, violára színezdnek.
A L.-hez sorozott fajokma már a ChlamydoOtírix^
résdwn a Crenotkrix gonoszba sovDitatnalc.

Leptotrichia (gör.) a. m. lagkmj, vékony-
hajúság.
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Ij«ptnrini (állat), 1, Virágcincérek.
I^ptns antamnalis (állat), I. Bársonyatka.
Léptüszk, 1. Lép.
liepnrandra Graham (n5v.), 1. Antiaris.
liepns (állat), 1. Nyúlfélék.
Lerakási illeték, a vasutak által szedett az

az illeték, amelyet a vasút akkor szed, ha az

árúknak a fuvarszekerekröl való lerakását végzi.

A L. a vasutak árúdíjszabásában van megálla-
pítva (I. rész B) szakasz). Egyes állomásokon,
ahol a vasút megfelel munkásokkal nem ren-

delkezik, a vasút a lerakási teljesítmény végzé-
sét az árúdíjszabásba felvett rendelkezések által

a feladók kötelességévé teszi. Ily állomásokon a
L.-et nem számítják fel.

Lerakat, 1. Dévt.
Lerakodás, a geológiában a víz lerakta anyag

;

ngyanaz, mint az üledék, szedimentum. A botani-
kában (appositio) a sejtfal növekedésének egyik
módja, midn az új részecskék a kész sejtfal fel-

színére rakodnak le. Ellenkezje a beékeldés,
vagjris intussusceptio, midn a kész részecskék
közé újabb molekulák helyezkednek el.

Lerbach, porosz falu Hüdestreim kerületben,
kb. 1600 lak., papírgyárral, vasbányákkal. A
kincstári kohó (Lerbacher Hiltte) 1840 óta m-
ködik; van olvasztókemencéje, vasöntöje, gép-
es zománcgyára.

Lerberghe, Charles van, belga költ, szül.

Gandban 1861 okt. 21., megh. Brüsszelbon 1907
okt 28. A szimbolista iskola egyik képviselje

ügy a líra, mint a dráma terén. Fbb mvei

:

Les flaireurs (1889) c. dráma, mely Maeterlinckre
i8 hatással volt ; Entrevisions (1898), lírai költe-

mények és Chanson d'Éve (1904), lírikus eposz.

V. ö. Mockel, C. van L. (Paris 1904).

Lercara Friddi, város Palermo sziciliai tarto-

mány Termini Imerese kerületében, vasút mel-
lett, (1911) 11,315 lak., kénbányákkal.
Lerche, Vincent Stoltenberg, norvég fest, szül.

Tönsbergben 1837 szept. 5., megh. Düsseldorfban
1892 dec. 28. A düsseldorfi akadémián tanult,

azután Olasz- és Németországba, majd Norvégiába
tett utazásain motívumokat gyjtött építészeti

képeihez, amelyeknek azonban többnyire genre-
Bzerfl jellegük is van, amennyiben templomait ós

kolostorait a papi életbl vett humoros jelenetek-
kel szerette élénkíteni. Sok illusztrációt is készí-

tett német, svéd és norvég folyóiratok részére.

Mint író is föllépett két kötet útleírással, a Smá
Billedor for storo Böm c. könyvvel stb.

Lerchenield (Neu-L.), egykor önálló falu, 1810
óta Bécs VII. kerületének egy része.

I^ioheTdéld^. Josef (von Radnitzky v. talán
helyesebben J. Maditschnig von L), erdélyi bota-
nikus, szül. Klagenfurtban 1753 febr. 19., megh.
Nagyszebenben 1812 jan. 16. 1785-ben mint ta-

nító került ide a csakhamar igazgató lett. Erdély
flóráját kutatva, annak feldolgozása céljából Si-

gerus erdélyi patikáriussal ogyosiUt s evégre a
tartománygjüléstl költséget és szabad utazásra
szóló jogosítványt kapott. Mvük nyomtatásban
nem jelont meg. Gombagyüjtésükhöz Neuhauser
Ferenc, nagyszebeni cs. kir. rajz- és építészottanár
száznál több képet festett ; virágzó növényeikrl
85 festett tábla ismeretlen szerzktl maradt fenn,

de mindeddig kiadatlanok. V. ö. Kanitz ós Schul-
zer, J. V. L. (Nagyszeben 1884 ; Verh. u. Mitth.

d. siebenbürg. Ver. für Natúrwissenschaften zu
Hermannstadt XXXIV. óvf. kivonata, 46. oldal,

4 oldal rajzzal).

2.L., Maximilián Emánuel, báró, bajor poli-

tikus, szül. Ingolstadtban 1778 nov. 16., megh.
Heinersreuthben 1843 okt. 14. Mint közigazgatási
ftisztvisel és diplomata szolgálta a bajor kor-
mányt. Két ízben (1817—25-ig és 1833—35-ig)

pénzügyminiszter is volt. 1835—42-ig Bécsben
képviselte Bajorországot. 1840-ben Pozsonyba
rándult a magyar országgylés meghallgatására.
Itt szerzett tapasztalatairól Emlékirataiban em-
lékszik meg, melybl unokája,Max von L. közölt

egyes részleteket(Aus den Papieren des bayrischen
Staatsministers Max Freiherm von L., Nördlin-

gen 1887. A magyar vonatkozású részek ismer-
tetése a Századokban 1887. jelent meg). — Fia,

Gustav (szül. 1806.,megh. 1886.) rövid ideig pénz-

ügy- és belügyminiszter volt (1848 márc.-dec), az-

után pedig a szabadelv bajor politikusok vezére.

Lerici (ejtsd: léricsi), kíkötváros Genova olasz

tartomány Spezia kerületében, a Speziai öböl K.-i

partján, (1911) 9290 lak., \itorlavászonké8zítés,

vas- és gépgyár, cseppkbarlang; régi ersség
romjai. Mellette van Pertusola, ezüstólomérc-ko-
hóval.

Lérida, 1. tartomány Spanyolország É.-i vi-

dékén Kataioniában; Franciaország, Andorra, Gc-
rona, Barcelona, Tarragona, Saragossa és Huesoa
közt. Területe 12,151 km«, (1910) 283,486 lak.

Járásai: L., Balaguer, Cervera, Solsona, Sort,

Tremp, Urgel és Viella. — 2. L. (Lleyda), f-
városa L. spanyol tartománynak, püspöki szék-

hely, a Ségre balpartján, vasút mellett, (1910)

22,500 lak., üveg-, papir-, brgyártással, gyapjú-
és pamutszövéssel. Székesegyházzal (XVIII. sz.).

A város melletti dombon van a régi citadella.

1717-ig egyeteme volt. L. az antik Ilerda (1. o.),

49. Kr. e. Caesar meghódította, 713. arab kézre
került. V. ö. Pleyan de Porté, História de L.

(Madrid 1874).

Lerin, 1. ílorina.
Lerini-szigetek (Bes de Lérins), Alpes-Mari-

times francia départementhoz tartozó szigetcso-

port, 4 km.-nyire DK.-re Cannostól. A nagyobb
szigetek : Sainto-Marguorite (az ókori Leró) 7 km^
Saint-Honorat (az ókori Lerína) 3 km* területtl,

már a rómaiak idejében gyarmatosítva voltak.

A kereszténység els századaiban a nagyobbikon
a S. Margueríte-apátság volt. Erdje Richeliou

idejében épült; ebben volt fogva 27 évig a titok-

zatos vasálarcos ember és 1873. Bazaine marsai.

Lerma, Rio de (Zacoloacan), mexikói folyó,

Mexikó várostól 30 km.-nyire ered, elször a L.-

tóvá szélesül ki, majd a Chapala-tóba ömlik,

amelynek a Rio Orande de Santiago (1. 0.) a le-

folyása.

Lerma, Francisco Qomez de Sandoval y Rojas,
L. hercege, spanyol politikus, szül. 1650 körül,

megh. 1625. III. Fülöp spanyol király kegyeltje

volt már annak trónörökös korában s mikor az

1598. trónra lépett, egészen L.-ra bízta a kormány-
zást. De L. inkább sima udvari ember volt, mint
államférfiú s kormánya alatt Spanyolország alá-
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hanyatlott és nyomorba sUlyedt, mig ö óriási va-
gyont gyjtött magának. Az ö mve volt 1609—
1(51 1 -lg a inom2-^<^Ar (keresztényekké lett arabok)
kjiizéso Spanyolországból. Neje halála után az
<>iryhází rendid lépett 8 a pápa bíborossá nevezte
ki. Húsz évi korlátlan minisztersége után 1618.
.sajiit íla, L'zedn hort'ejr buktatta meg.

Lermanget-féle vasút, 1, Eaysinü vasút.

Lermolieif, Iván, álnév, 1. MoreUi Giovanni.
Lermontov, Jurjevics Michail, hírneves orosz

költó, szül. Moszkvában 18U okt. 14. (ó-naptár 2),
moírh. párbajban Pjahogorszkban 1841 júl. 27.

(')-iiapt. 15). A ^ót eredet Lermont-család leszár-

mazottja. A ginmáziumot és egyetemet Moszkvá-
ban végezte. 1832-ben Szent-Pétervárra ment a
hadapródiskolába, ahonnan mint tiszt lépett be
•i testórségbe. Puskint (1. o.) éppen abban az idö-

lien ölték meg párbajban s L.-ot az ez alka-

lomra írt Na smert' Puskina (Puskin halálára)

0. orós verseiért 1837. a Kaukázusba küldték.

Néhány hónap múlva engedelmet kapott ugyan
a visszatérhetésre, de mert Barante francia kö-
vet fiával párbajt vívott, 1840. vissza kellett

mennie a Kaukázusba, hol nemsokára megint
párbaja volt egy tiszttársával, aki öt leltte.

Hiilttestót 1842 márc.-ban hazavitték nagyanyja,
Arszenjev asszony birtokára, a penzai kormány-
zóságba, ahol emléket is állítottak neki. L. határ-
talan pesszimizmussal irt s ezt annak köszön-
hette, hogy ö még jobban hatása alatt állott

BjTonnak, mint Puskin ; mindazáltal ers költi
ér, eredetiség és felötl szubjektivitás nyilatkozik
minden sorában. Nagyobb epikus költeményei:
Meyry (A zárda-novicius) ; Izmail bej ; Valerik

;

Hadsi-Abrek ; Kazná6ej§á (A pénztámokné) ; Dé-
mon stb., majd mind a Kaukázusból vannak véve

;

elbeszél költeményei közt legsikerültebb, leg-

eredetibb a Vasziljevics Iván cárról és Kalas-
njikov kereskedrl szóló epikus dal, melyben az
ószláv költészet szellemét, formáját és naivságát
ritka virtuozitással adta vissza. Irt prózát is s e
nem munkái közt világhír a Geroj naáego vre-

meni (Korunk hóse), mely minden mvelt euró-

pai nyelvre le van fordítva (magyarra Ruby M.
és Timkó, Budapest 1879, újabban Szabó Endre,
u. 0. 1906). Verseibl SzabóEnáie ós Zilahy Imre
fordítottak le többet. Összes mvei többféle ki-

adásban jelentek meg. Legjobb a szentpétervári
akadémia kiadása (5 köt., 1910).V. ö. Skabicevskü,
Hioí^Tafla L.-a ; Kotl'arevskij, L. (Szent-Pétervár

1909) ; Saékov, Pu.skin 1 L. (u. o.) ; AkhenvaVd,
Siluety russkich pisatelej, I. köt. (u. o. 1905).

Lema vagy Lemé, mocsaras tó ókori Görög-
országban, mellette hasonnev várossal, az argo-
liszi tongerimrt mentén, a mai Myli mellett. A ha-

gyomány szerint itt ölte meg HeraklesaL.-i hid-

rát (1. Hidra).
I^e rol est muri, vlTe le roi (franc, qjtsd:

15 roi é mor, viv lö roi) a. m. a király mohait, éljen

a király. A régi francia monnrchia tei szokása
szerint e szavakkal szokta jelenteni a palota erké-

lyérl egy herold a király halálát és ntódjániüc

trónra léptét.

lie rol réfirne et ne gonverne pas (franc,

ejtsd: lö roi reny e nö ^vern pá) a. m. a király ural-

kodik és nem kormányoz. A XVI. sz.-ban a lengyel

Ritái .Vo^ Zt»9i!ona. Xlí. ki.

országgylésen Zamojszkl János által (Rox regnat,
sod non gabemat), újabban 1830. Tliiers által fel-

állított tétel, az utóbbi id óta a modem alkotmá-
nyosságnak egyik alaptétele.

LeroUe (ejt*d
: löroiii, Henry, francia fest, szül.

Parisban 1851. Lamothe tanít\'ánya. Nevezete-
sebb képei : Szt. Agoard és Szt. Aglibert keresz-
telése (a créteil-i templomban); Falun (a párisi

Luxembourg-múzeumban); Krisztus születése;
Jákob Lábánnál ; Folyó partján stb.

Lerósz, török sziget, Kis-Ázsia Ny.-i parQ'a
eltt, (1912) 6924 görög lak. 1912-ben az olaszok
megszállták.

Leroux (eitad: lörú), 1. Hectov, francia fest,
szül. Verdunben 1829 dec. 27., megh. Angersban
1900 nov. 10. 1857-ben Parisban tanult, azután
Rómába ment, majd beutazta Görögországot és
Kis-Ázsiát. Az ó-görög és a régi római életbl vett

képeket festett akadémikus modorban. Fmvei

:

Az új Vesta-szúz (verduni múzeum) ; Temetés a
cézárok rómaiházának kolumbáriumában (a párisi

Luxembourg-múzeumban) ; Messalina ; Tuccia
Vesta-szz (washingtoni múzeum) ; Horculaneum
pusztulása ; Perikies és Aspasia Pheidias mter-
mében, stb.

2. L., Pierre, francia filozófus, szül. Berryben
Paris mellett 1797 ápr. 7., megh. Parisban 1871
ápr. 12. Kezdetben nyomdász volt. Nyomdájában
ismerkedettmeg Duboisval, kivel együtt alapította

meg a Globe cím híres újságot. 1831-ben L. a
saint-simonismushoz tért, de amikor ennek hívei

Enfantin vezetése alatt elfogadták a házasság el-

törlésének elvét, L. elvált tlük s a Revue Bncyclo-
pédiquo, késbb az Encyclopédie nouvelle c vál-

lalatot alapította, melybl 8 kötet jelent meg.
Néhány évig a Revue des Denx Mondes munka-
társa volt. 1841-ben alapította Viardot-val és
George Sand-nal a Revue indépendanto-ot, mely a
katolicizmus és az uralkodó politikai meg filozófiai

rendszer ellen fordult. 1843-ban nyomda vezeté-

sét vállalta el Boussacban, ott alapította meg a
Revue sociale-t. 1848-ban az Assemblée constí-

tuanto, 1849. az Assemblée législative tagja, 1852.
az államcsíny után Jerseybe menekült, késbb
Ijausanneban élt, csak az 1869-lki amnesztia után
tért Parisba, ahol a kommün alatt halt meg.
BIsö múve : Rofntation de Téclecticlsme (1839)

;

fmve: De rhumanitéstb. (2 kötet 1840. 2. kiadás

1846). Az emberiség szolidaritásának egységét
senki nála nagyobb ervel nem hirdette.

3. L., Xavier Henry Naj>oléoii. francia zene-

szerz, szül. 1863 okt. 11. Belletrlben (Egyházi
állam).Mas.senet és Dnbois voltak mesterei a párisi

Consorvatoiro-on. 1885-ben megnyerte a római
dijat. Mvei : mise, motetta, drámai nyitány (Ha-

rald), kantate (Endymion), zenét írt Sardoa Éván-
gelinejához. Nevezetesebb operái : Astarte (1900)

;

La reine Fiamette (1900) ; Venos et Adonis (1905)

;

William Ratcliff (1906); Theodora (1906); Le
chemineau (S. Richepln szövegére, 1907. A csa-

vargó c Heltai Jen forditáisában Budapesten
1909. került szinre nagysikerrel); La fllle de
Figaro (1914).

Leroox de Lincy (q|tad: iftra d6 leSurt), Antoine
Jean Vidor, francia irodalomtörténész, szül.

Parisban 1806 ang. 23., megh. o. o. 1869 máj. 13.
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Több középkori francia szöveget adott ki. Fbb
munkái : Le livre des proverbes fran^ais (1841,

2 köt.) ; Los femmes célébros de l'ancienne Francé

(1847, 2 köt.) stb.

Lerovat a. m. diszkont, 1. Leszámítolás.

Le Roy (ejtsd: lö roá), Grégoire, belga költ,

szül. Gandban 1862 nov. 7, A szabad versekben író

költök egyik legjelesebbike. Költeményei La chan-

son du pauvre c. (1907) jelentok meg.
Leroy-Beaulieu (ejtsd: löroá-bóijö), 1, Anatole,

francia történetíró és publicista, szül. Lisieuxben

(Calvados dép.) 1842 febr. 12., megh. Parisban

1912 jún. 15. Az újkori történet tanára volt az

École libre des sciences politiques fiskolán Paris-

ban. Miután Oroszországot több izben beutazta,

kiadta fömunkáját: L'Bmpire des Tsars et les

Russes (1881—89, 3 köt.), mely négy kiadást ért.

Egyéb munlíái : La Francé, La Russie et l'Burope

(1888) ; Les juifs et rantisémitisme (1893, magy.
ford. Simányi Jen, Budapest 1893) ; La papautó,

le socialisme et la démocratie (1893). Ez utóbbit

Bálint Kornél fordította magyarra (Detta 1908).

2. L., Pierre Fául, fi'ancia nemzetgazdasági
író és publicista, L. 1. öccse, szül. Saumurben
1843 dcc. 9. Tanulmányait Parisban, Bonnban és

Berlinben végezte. Nagyobb utazásokat tett, az-

után nemzetgazdasági és publicisztikai ii'odaíom-

mal foglalkozott. 1869-ben aRevue des DeuxMon-
des, 1870. a Journal des Débats szerkesztségébe
lépett. 1873-ban megalapította az Économiste
frangais c. közgazdasági folyóiratot. 1872-ben az
École libre des sciences politiques-on a pénzügytan,

1880. a Collége de Prance-on a nemzetgazdaságtan
tanára lett. Fbb mvei : De l'état social et in-

tellectuel des populations ouvriéres (Paris 1868)

;

Guerres contemporaines (u. o. 1869) ; La question

ouvriére au XIX. siécie (u. o. 1871, 2. kiad. 1882);
De la colonisation chez les peuples modemes (u. o.

1873, 4. kiad. 1891) ; Le travail des femmes au
XÍX. sióele (u. 0. 1873); Traitó de la science des
flnances (u. o. 1877, 2 köt., 6. kiad. 1899., magya-
rul Láng Lajostól : Pénzügytan, Budapest 1879—
1881, 4 köt.); Essai sur la répartition de la

richesse (u. o. 1880, 3. kiad. 1887) ; Le collecti-

visme ; examen critique du nouvoau socialisme

(u. 0. 1884, 4. kiad. 1904, magyarul Sasváritól:

Új szocializmus, Budapest 1888) ; Précis d'écono-

mie politique (u. 0. 1888, 4. kiad. 1894); L'État

modemé et ses fonctions (u. o. 1889, 2. kiad.

1891) ; Traité théorique et pratique d'ócouomie
politique (u. o. 1895, 4 köt., 5. kiad. 1905).

Leroy de Saint-Arnaud, Jacques, francia tá-

bomok, 1. Saint-Arnaud.
Leroy-féle borsajtó. Az orsós borsajtt'tkhoz tar-

tozik 8 abban tér el a legtöbb borsajtótól, hogy
a sajtoló gépezet nem a préskosár felett, hanem
annak alatta van elhelyezve, minélfogva a kosa-

rat könnyen lehet kiüríteni ós mogt<>lteni. Ma
már nem használják.

li© H<»y (vagy : la Feine) I© veat (franc.) a.

m. a király (a királyné) akarja. Angliában a par-

lamenti bilihez való hozzájárulás formulája. Adó-
bili esetében a királyi hozzájárulás formulája
ez : Le Roy (la Rcine) remercie ses loyals sujets,

accepte leur béiiévolonce, et ainsi le veid a. m. a
kii-ály (a királyné) köszönetét nyilvánítja hú

alattvalóinak, elfogadja jóakaratukat sígy akarja.

A hozzájárulás megtagadása ily formában törté-

nik : Le Roy (la Reine) s'avissera, a. m. a király
(a királyné) meg fogja gondolni a dolgot.

Lers Vilmos (szepesbélai), államtitkár, szül.

Budapesten 1869 máj. 4. Tanulmányai végezté-
vel 1891. a kereskedelmi minisztériumba lépett

mint segédfogalmazó és ott gyorsan emelkedett

;

különösen a kereskedelmi szerzdések tárgya-
lásainál szerzett érdemeket. 1913 márciusában
államtitkári címet kapott, u. a. év decemberébea
pedig valóságos államtitkárrá nevezték ki. 1906-
ban szepesbélai elnévvel magyar nemességet
kapott. A budapesti egyetemen a nemzetközi jog-

ból magántanári képesítést nyert. A szaklapok-
ban megjelent értekezésein kívül munkái : A
Duna folyóra vonatkozó nemzetközi jogállapot
(Budapest 1891, egyetemi pályadíjat nyert); A
souverainitás tana (u. o. 1892) ; A konzuli birás-

kodás intézménye (u. o. 1904). Jettel Handbuch des
internationalen Privát- und Strafrechtes (Wien
1893) és Mischler és Dlbrich Oesterreichisches

Staatswörterbuch c. mvében is jelentek meg
dolgozatai.

Lerwick (ejtsd: lerrik), a Skóciához tartozó Shet-

land szigetekfvárosa Mainland szigetén, a Bressa-

szoros mellett, (1911) 4654 lak., élénk halászattal.

Les, az a hely és az a vadászati mód, ahol és
amikor a vadász elrejtve magát, a vadat lövésre

várja. Magas les az él fákra vagy e célból a
földbe ásott cölöpökre készített ülhely, melyre a
vadász az odaépített vagy magával hordott lép-

csn vagy létrán jut fel. Lesgödr a földbe ásott

mélyedés. Leskunyhó a föld felületén, avagy ki-

sebb-nagyobb mélyedésben (gödörben) elhelyezett,

egy vagy több személy részére készített ülhely,
ha azt a környezettel egyez anyagú s szín, l-
résekkel is ellátott tet borítja. A vadász a les-

helyeket a vadjárásnál, a sózóknál, etetknél
készíti és reggel v. este keresi fel ; ügj^elemmel
van a szélre is, hogy mindig a szél elleuélien várja
a vadat. Ragadozó vad vadászata az ilyen leshe-

lyekrl eredményesen akként gyakorolható, ha a
lesliely eltt lötávolságban dögöt helyezünk el.

Les, nagyk. Besztercze-Naszód vm. ó-radnai
járásban, (1910) 1679 oláh lakossal ; u. p. és u. t.

Kisilva.

Les, város, 1. Alessio.

Lés, spanyol fürdhely az Aranvölgyben (1. 0.),

kb. 700 lak., hfoiTással (390).

lies., természetrajzi nevek mellett Lesson
René P. (1. 0.) nevének rövidítése.

Lesage (ejtsd: löszázs), Alain René, francia költ,
szül. Sarzeauban, Vannes mellett 1668 máj. 8.,

megh. Boulogne-sur-Morlien 1747 nov. 17. Ere-
detileg ügyvédnek készült, de kizárólag tolla után
élt. Vígjátékai közül Tmraret (1709) a legsike-

rültebb. Fjelentségét azonban regényeinek kö-

szönheti, melyek humorukkal s pompás realizmu-
sukkal tnnek ki. Fmvei e téren : Le diablo

boiteux (1707). a spanyol Quevara után s az olasz

és spanyol minták felhasznáhlsával készült, do
azért izig-vérig eredeti ; Gil Blas de Santillauo

(1715—35, 4 köt.), mely az egész korabeli társa-

dalom tükörképe. Magyarul megjelentek : A sánta
ördög (Pest 1803, Ráih Pál ford. 1875 és 1888.
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utóbbi Varga Bálint ford.) és Gil Blas, ford. Be-
nedek Lajos (Kolozsvár 1874). A Turcaret Siilgó

Ern fordításában korült a Nemzeti Színházban
eladásra (1908). V. ö. Barberet, L. et lo théátre

de la fölre (Dijon 1888) ; daretie, L. romancier

(Paris 1890, kisebb kiad. 1894); Liniilhac, L.

(u. 0. 1893) ; Haack, Untersuchungen zur Qael-

lenkunde von L's Gil-Blas (Klel 1896) ; Vajda K.,

L. (Fehértemplom 1885).

Le Sage (q)t«i: ioui»), Georges Louis, francia

flzikiis és matematikiiB, szül. Qenfben 1724 jún.

18., megb. n. o. 1803 nov. 9. Munkásságát az ál-

talános gravitáció megfejtésének szentelte. Fbb
múvei : Lacréco nentonien (Berlin 1782) ; Deux
tntés de physiquo mécanique (Paris 1818) ; Essai

de chimie mécanique.
Lesállás, a katonaság elrejtett felállítása ak-

ként, hogy az ellenségre, v. ennek egyes em-
bereire, futárjaira stb. meglepen elretörhessen.

Les Andelys, francia város, 1. Anddys.
Le Saonier, francia város, 1. Lons-le-Saunier.
Lesbonax, inj'tilenei görög rétor a Kr. e. 1. sz.-

ban, ki a régi attikai mintákhoz tért vissza. Fen-

maradt három tikciús dokiamációjában — mintha
a pelopoonesosi háború idejében élne — Demos-
thenest utánozva harcra buzdítja az athénieket

Sparta és Thebae ellen. V. ö. Müüer, Oratores

Attici (Paris 1858).

Lesbos, sziget, 1. Mitilene.

Lesbosi szerelem (amor lesbicus), 1. Csikl.
Les Cayes (ejud : lé káj), vagy Aux Óayes, város

Haiti sziget DNy.-i partjain, az Isle de la Vache
alkotta nagyforgalmú kikötvel, 25,0(X) lak.

Le&ce,adók. Lika-Krbava \m. otocsáni(otocaci)

j.-ban, (1910) 1907 horvát lak., postahivatallal, u. t.

Otocsáii.

Leschen^ latin növénynevek után Lesche-

nauUdela Tour IjouisThéodore, francia botanikus

(1773—1826) nevének rövidítése. Mint totanikus

átkutatta D.-Áz?iát, Polinéziát és D.-Amerikát
s az ausztráliai Üóráról írt.

Leschetitzki, Theodor, lengyel zongoram-
vész és zenepedagógus, szül. Lancutban, Lem-
berg mellett 1830 jún. 22. Czomy és Secbter ta-

nítványa. 1864— 78-ban a szent-pótervári kon-

zervatóriumban, 1879 óta Bécsben zongoratanár.

Nagy hímévre tett szert hangversenyei révén.

Mint zeneszerz zongoradarabjaival, dalaival és

Die ersto Falté (Prága 1867) c. operájával ara-

tott sikert. 1880-ban volt tanítványát, Essipow
Annette szent-pótervári születés zongoramvész-
nt votto nül.
Leschnitz, porosz község az oppelni közigaz-

gatási korlUotben, (tgii) 1811 lak. Közelében a
chelmlxTgi SzL Araia-ká{K)bia híres búcsújáróhely.

Lescot (ejtad : iMskó), Pierie, francia építmester,
szül. Parisban 1510 körül, megh. u. o. 1578. A
Louvre építését vezette (lát6—78). L. építette a
palota Ny.-i homlokzatát, mely a francia renais-

sanoe építészet ^yik legsikerültebb alkotása.

V. ö. Berty, Les grands architects fran^ais de la

renaissance (Paris 1860).

Lese. Beiiozzo di, olasz fest, 1. Benozzo.
Lesenczeistvánd, kisk. Zala vm. tapolczai

j.-ban, (1910) 1298 magyar lak., vasúti megállóhely,

u. p. és u. t. Lesenczetomaj.

Lesenozenémetiala, kisk. Zala vm. tapolczai

j.-ban, (1910) 924 magyar lak., u. p. és u. t. Le-
senczetomaj.

Lesenczetomaj, kisk. Zala vm. tapolczai j.-ban,

(1910) 1265 magyar lak., vasúti állomás, posta-,

táviró- és tt'lcfonhivatal.

I<eH extréiueM «m» toucltent (franc, tHaA:

léieicBatrém bsö tu«) a. m. a végletek érintkeznek

;

eredete a görög bölcseknél keresend. A IV. sz.-

beli Epiphanius már idézi a pogány filozófusok e

tételét ; végletek : egyenlségek.
Les Eyzies, francia falu, 1. Eyzies.
Lesgödör, 1. Les.
Lesháló, islégbl kötött hosszú rháló (1. o.).

Les Hoteaox («Otsd: léiotó), kis barlang Francia-
orszíigban, Ain megyében, Rossilontól északnyu-
gatra 1 km. távolságban, melybon Toumier és

Guillon a diluviális sember kultúrájának becses

maradványait fedezték fel. 6 kultúrrétegbl több

mint 5000 drb., fleg magdalenion típusú k-
eszköz s egy 29 cm. hosszú kommandópálca ke-

rült el, a legalsó rétegben pedig kinyújtott hely-

zetben fekv emberi csontvázra bukkantak, mely
vörös okkerporral volt behintve, jeléül annak,
hogy a magdalenien kultúrabeli sember halot-

tait szertartásosan temette el.

Lésij, az oroszoknéphitének egy babonás alakja

:

gonosz, szrös, ershangíi erdei szellem, mely
népmeséikben a tévutakra csábító vagy hasonló
kedvtelésú középeurópai szellemeket (manók, tör-

pék, lidércek) helyettesíti.

Lesina, 1. L. (Ri-ar), 70 km. hosszú és 6—

7

km. közepes szélesség sziget és kerületi kapi-

tányság az Adriai-tengerben, mintegy 288 km*
területtel s (1910) 27,014 lakossal. 3 járásból áll

:

Citlavecchia, L. és lAssa. — 2. L., az ugyanily
nev dalmát kerületi kapitányság széktielye, (1910)

3519 lak., jó kikötvel, szivacshalászattal, arze-

nállal, meteorológiai állomással. L.-t,mint klima-
tikus gyógyhelyet, sokan felkeresik.

Lesjanin, Milojko, szerb tábornok, szül. 1833.,

megb. Belgrádban 1896 febr. 27. 1853-ban elvé-

gezte a katonai akadémiát Belgrádban, mire ta-

nulmányai befejezésére Berlinbe és Parisba ment,
1870. a belgrádi katonai akadémia tanára és igaz-

gatója és már 1873. Risztics kabinetjében had-
ügyminiszter lett. 1876-ban a timoki hadsereg pa-

rancsnoka volt és mint ilyen, bátorság és katonai
ügyesség által tnt ki, különösen a zajcsai ütkö-

zetben Ozmán pasa ellen. 1878-ban diplomáciai

küldetésben San-Stefanóba és 8zt. Pétervárra
ment. 1880ban a Pirocsánác-kabinetben ismét

hadügyminiszter ée 1882. a vezérkar fnöke lett.

Lea, Stépán, cseb-tót író éá kiskrösi ág. ov.

lelkész, szül. 1757., megh. 1818. Ö alapította és
szerkesztette Pozsonyban 1783—87-lg az els tót

hírlapot címen : Prespursko Noviny.

Leskerreh, mintegy 10 km* terület oázis az
afrikai líbiai sivatagban.

Leskien, August, kiváló német szlavista, szül.

Kiolb(>u 1840 júl 8. Ott és Lipcsében tanult. 1867.

Uöttingenben egyetemi docens, 1869. Jenában az
összehasonlító nyelvészet rendkívüli tanára és

1870. Lipcsében a szláv nyelvek rendes tanára

lett. A Magyar Tud. Akadémia 1911. kültagjává
választotta. Fbb munkál : Handbuch der aítbul-

M*
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garischen Sprache (Weimar 1871., 6. kiad. 1911)

;

Die Deklination im Slawisch-Litauischen und Ger-

manischen (Leipzig 1876) ; Untersuchungen über

Quantitat und Betonung in den slav. Spr. (u. o.

1885, 1 köt.). A Grammatik der altbulgarischen

Sprache (Heidelberg 1909) eddig a legjobb s leg-

módszeresebb munka e szakban. Bernekerrel

együtt szerkeszti a Sammlung slavischer Lehr-

und Handbücher c. vállalatot.

Leskovac (Leszkovcsa), város Vranya szerb

kerületben, a Bolgár-Morava balpartján, vasút

mellett, (1910) 14,266 lak., posztószövéssel és mal-

mokkal, kenderkereskedéssel.

Leskovar, Jankó, horvát író, szül. Valentino-

vacon 1861 dec. 12. Számos elbeszélést és regényt

irt. Utóbbiak közül különösen kiemelendök : Pro-

pali dvori (Zágráb 1896 ; magyarra ford. Marga-

lits Ede, Roskadozó kastélyok, Budapest 1899)

;

Sjene Ijubavi (A szerelem árnyai, u. 0. 1898) és

Katastrofa (u. 0. 1902).

Leskunyhó, 1. Les.
Lesley (ejtsd : leszií), JoJm Péter, amerikai geo-

lógus, szül. Philadelphiában 1819 szept. 17., megh.
Miltonban Boston mellett 1903jún. l.Tjegkivalóbb

ismerje volt az északamerikai vas- és kszén-
telepeknek. Nevezetesebb mvei : Manuál of coal

and its topography (1856); Guide to the irón

works of the United States (1858).

Leslie (ejtsd : leszií), skót család, alapítója Ber-

thold vagy Bertalan, állítólag magyar ember volt.

I. András idejében 1057. hazájába, Angliába ki-

sérte vissza Eadmund Ironside angol király fiát,

Edwardot, ki Szt. István idejében a magyar ud-

varba menekült. Utóbb Skóciába követte Edward
leányát, Margitot, s a gariochi kerületben, Aber-

deenshireben telepedett le.

Leslie (ejtsd: leszií), 1. Charles Róbert, angol

fest, szül. Clerkenwellbon 1794 okt. 11., megh.
Londonban 1859 máj. 5. A londoni akadémián,

majd Parisban, Brüsszelben és Antwerpenben ta-

nult. Müveinek tárgyait legnagyobbrészt angol

regényírók, humoristák müveibl merítette. A
legismertebb közülök, reprodukciókban igen el-

terjedt a Tóbiás bácsit ésözvegyWadmannét ábrá-

zoló képe Pielding Tristram Shandy-je nyomán.
Iratai : The memoirs of John Constable (London

1845) ; Handbook for young painters (u. o. 1855)

;

Autobiographical recollections (u. o. 1860).

2. L., George Dunlop, angol fest, L. 1. a,
szül. Londonbán 1835 jÚ. 2. Atyjának volt tanít-

ványa, azután a londoni akadémián tanult. Ked-

ves, flnom, olykor édeskés genreképeket festett,

amelyek annak idején igen kedveltek voltak. Iro-

dalmi mvei : Our river, por.sonal rominiscences

of artists's life on Thames (London 1891) ; Lotters

to Marco (u. o. 1894)'; Rivorside lotters (u. o. 1896).

3. L., Hem-y Dávid, angol zeneszerz és kar-

nagy, szül. Londonban 1822 ji'm, 18., megh. u. o.

1896 febr. 4. 1835-bon a Leslie's Choir karnagya,

1864. a National college of music igazgakija lett.

Mvei : To Deum ; Jubilate ; Immánuel ; Judith

(oratóriumok) ; anthemek ; kántáték ; két opera

;

szimfóniák.

4. i>., John, sir, angol fizikus ós matematikus,
szül. Largo faluban (Skócia) 1766 ápr. 16., megh.
Coatesban (Largo mell.) 1832 nov. 3. Az edinbui'ghi

egyetemen 1805. amatematika,1819. pedig a ílzika

tanára lett. L. tagja volt a Royal Societynek.
Nevezetesebb munkái : Experimentál tnquiry int
the nature and properties of heat (London 1804)

;

Elments of geometry, geometrical analysis etc.

(1809) ; Blements of natural philosophy (1823).

5. L., Thomas Edward Ciiffe, angol nemzet-
gazdaságiíró, szül.Wexford grófságban (Írország)

1827., megh. Belfastban 1882 jan. 27. Ügyvéd
lett, majd 1853. a belfasti Queen's CoUege-en a
nemzetgazdaságtan tanára. 1869—74-ig a londoni
egyetemen a nemzetgazdaságtan examinerje volt.

Mvei : The land system of Francé (1870) ; Land
Systems and industrial economy of Ireland, Eng-
land and the Continental countries (1870) ; Essays
in political and morál philosophy (1879, 2. kiad.

1888) ; Financial reform (1871). Nagy, befejezet-

len nemzetgazdasági müvének kézirata utazása
közben elveszett.

Lesnyek, kisk. Hunyad vm. dévai j.-ban, {i9ii)

635 oláh lakossal, körjegyzséggel, u. p. és u. t.

Branyicska. Bem József a temesvári csatából me-
nekülve, itt találkozott Eglofifstein orosz tábornok
küldöttével s az oroszokat vis.szavonulásra szó-

lítva fel, Déváig el is hatolhatott 1849 augusztus
17. Az oroszok azonban a Hátszegvidékre .szolgáló

Csema (Bgregy) nyilasát Szántóhalmánál elállva,

Bem menekülési terve nem sikerülhetett. így ö
az elrsök inspiciálásának ürügye alatt Déváról
hbb embereivel L.-re tért vissza, kocsiját ott

hagyta, s egyszer ökürszekéren délfelé a Ruszka
Pojána hegységbe menekült, honnan Ruszkabá-
nyán át az Almás-Bisti-a mellé s ugy a déli hava-
sokon át Tumu-Severinbe menekült.
Lesón ha kódes (héber), a szent nyelv, a. m. a

héber nyelv.

Lesoványodás (lat. macies), a test súlyának
és térfogatának csökkenése a szervek anyagának
fogyása révén. L. áll be, ha a szervezet anyag-
cseréjében több a kiadás, mint a bevétel, L.-tokoz
elssorban az éhezés.Elsösorban a zsírszövet fogy,

kevésbbé az izomzat^és a többi szövet, legkevésbbé
az idegrendszer (1. Éhezés). A legtöbb betegséget
L. kiséri. L.-t elidézni a táplálék csökkentésével

s az energia-kiadás fokozásával lehet. L. Sová-
nyíióküra.
Lesbak, a halászszék vizfelöU vége, amelyre

az ághegyhálónakrúdja kiemeléskor támasztatik.
Lespés (ejtsd: lesípész), Léo, írói néven Thimo-

thée Trimm, francia író, szül. Bouchinben 1815
jún. 18., megh. Parisban 1875 ápr. 21. Számos
fantasztikus regényt Irt és több napilapot alapí-

tott, köztük 1862. a Petit Joumal-t.
L'Espinasse (Lespivasse, ^t«d: ies«pin.4si), .TuJie

de, francia írón, d'Albon grófn természete.s

leánya, szül. Lyonban 1732 nov. 9., megh. Paris-

ban 1776 máj. 23. Szalonja az írói és elkel vi-

lág egyik központja volt. D'Alombeit-rel bizal-

mas viszonyban volt és szellemes leveleivel az
az irodalomtörténetbe is bejutott. I^eveleit 1809
óta többször kiadták, legjobban Asse{i%l&). V. ö.

De Si'gurc, J. de L. (Paris 11X)6).

liCs rols falnéants (franc), l. Fainéant.
liess., í. növénjnievek után Lessiiuf Chris-

tian Friédrich német botanikus nevének rövidí-

tése, szül. Polnisch-Warteubergben 1809 aug. 10.,
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megb. Krasznojarszkban (Szibiria) 1862. Fbb
munkája : Synopsis geuerum Compositarum (Ber-

lin 1832). — 2. Állatnevek utón Lenson R. P.

(1. 0.) névtanok rövidítése.

Les Saintea («Jtad: lé nelt a. m. Mindszentiek

szigete), kisebb sziget-csoport a Kis-Ántillákban

Guadoluupe szigetétl délre.

Lessé («itod: leua), a Maas mellékfolyója, ered

Luxembourgban az Ardennekben, majd földalatti

barlangban tlinik el (Perte de la L.), s Namur
provineiában kerül ismét fölszinre, Dinant fölött

torkollik.

Lessenyey Ferenc, egyházi Író, szül. Ordar-

mán (Ung vm.) 1841 nov. 23., megh. 1913 ápr. 10.

Szatniárt. Pappá szentelték 1866. Káplán volt

Szatmárt. azután a bécsi Augustineumba küld-

ték, majd Szatmáron teol. tanár, 1901. szatmári

kanonok lett. Önállóan megjelent mvei nevezete-

sebb külföldi ájtatosság! müvek fordításai, mint

:

Kat. alapelveken nyugvó, általános szentírási

magyarázattan (Szatmár 1880) ; November hava
(1894, ö. kiadás) ; Jézus szentséges szivének tisz-

telete (u. 0. 1885) ; Májusi ájtatosság (u. o. 1884, 3.

kiad.) ;Szz Mária, az ifjúságnak mintaképe (1894).

Lessepe (^jtsd: leszeps*), Ferdinánd, vicomtede,
íraneia diplomata és mérnök, szül. Versaillesban

1805 nov. 19., megh. Parisban 1894 dec. 7. Mint

diplomata mködött 1848. Madridban, 1849. pedig

Rómában. Szaid pasa egyiptomi alkirály felszó-

lítására 1854. elkészítette a szuezi földszoros át-

vágásának tervét 8 miután a szükséges pénz-

összeget Franciaországban elteremtette, 1859.

megkezdte a csatorna építését, melyet 1869 aug.

15. fejezett be. Mködését: Ijettres, Journal et

documents relatifs á l'hlstoire du canal de Suez
(1875—81. 5 köt.) mvében ismertette. 1879-ben

a Panama földszoros átvágásának eszméjét ve-

tette fel 8 a nagy m megalkotására részvény-

társaságot hozott össze. De a nagyszer terv ré-

szint a rendkívüli természeti nehézségek, részint

a téursaság vagyonának elvesztegetésemiattakkor
megbukott. L. maga is belekeveredett a botrá-

nyos Fananiaperbe (1. o.) s fiával L. Charles-la.\

együtt 1893 febr. vesztegetés és sikkasztás miatt

öt évi fogságra ítéltetett. A semmitszék azon-

ban L.-re vonatkozólag megsemmisítette az íté-

letet, mert már évek óta tartó elmegyengesége
beszámíthatatlanná tette. Fia azonban egy évet

elszenvedett a reá kirótt büntetésbl. L. 1885.

hazánkban járt s Budapesten és a vidéken nagy
Unnepeltetésben volt része. 1887-ben kiadta em-
lékiratait : Souvenirs de qnarante ans, dédiés á
mes enfants címen. V. ö. Bertrand ós Ferrier,
Férd. L.(ParÍ8 1887) ; Smith, Life and enterprises

of Perd. de L. (London 1895, 2 kiad.).

Lesses, nagyk. Nagy-KttküU vm. szentágotai

j.-ban, (1910) 1261 német és oláh lak. ; u. p. és u. t.

Szentágota.

Lessines (eütad: lesszin), város Hainaut belga
tartományban, (i9io) 10,736 lak., gyufagyárral és
jelentékeny porflrbán^ákkaL

Lessing, 1. Chrishan Friedrich, német bota-

nikus, 1. Less.
2. L., Gotthold Ephraim, német író, született

Kamenzben (Szászország) 1729 jan. 22., megh.
Braunschweigban 1781 febr. 15. Szülvárosát

é3 a meisseni fejedelmi Iskolában tannlt. 1746. a
lipcsei egyetemen fleg fllolófriát, filozóflátós ma-
tematikát hallgatott. Tanulmányainál jobban von-
zotta az élet valósága, s a színház, mely a hlros

Neuberné vezeti'-se alatt állott, s 1748. els, Der
Junge Golehrte c. kísérletét is színre hozta. Ter-

vek, töredékek, 7 színm (Dámon, Dio alté Jung-
fer, Der Mísogyn, Der junge Gelohrte, Die Juden
(magyarra fordította óitos.sy, Budapest 1889),

Der Freigeist, Der Schatz [Plautus nyomán]) s

az anakreontíkusok modorában írt versei (Klei-

nigkeiten 1751) világos és határozott útjelzi Írói

fejldésének, mely csak nehezen függetleníti ma-
gát idegen hatásoktól. 1748-ban Berlinbe költö-

zött, a Vossische Zeitung kritikusa lett, francia

mveket fordított németre (L.-s Übersetzungen

aus dem Französiachen, kiadta Erich Schmidt

1892), szerkesztette a Beitráge zur Historie und
Aufnahme des Theaters (1750, 4 füzet) c. folyó-

iratot s Voltaire-rel és Nagy Frigyessel is érint-

kezésben állott. 1751-ben Wittenbergbe ment, s

még ez évben mint magistor tért vissza Berlinbe,

barátságot kötött Friedrich Nicolai könyvkeres-

ked-íróval, Mo.ses Mendelssohn filozófussal, meg-
indította a Theatralische Bibliotiiek-ot(1754—58)
s kiadta mveinek els gyjteményét (Schriften,

17.53—55, 6 köt.), mely magában foglalja dalait

és epigrammáit, kritikáit, polemikus, véd ós tá-

madó iratait (Rettungen), Sámuel Henzi c. tra-

gédia-töredékét. E kiadásban jelent meg els na-

gyobb szabású drámai mve Sliss Sara Sampson
1755. (Magyarra ford. Kazinczy Ferenc), mely
az angol polgári drámától és családi regénytl
való közvetlen függsége mellett is új korszakot

jelent a német drámai irodalomban. 1755-ben

Lipcsébe ment s egy gazdag patríciust hosszabb
európai útra akart elkísérni, de a háború miatt

csak Amsterdamig juthatott, mire 1758 májusáig
Lipcsében tartózkodott, majd visszatért Berlinbe,

hol barátaival megindította a Briefe die noueeto

Literatur botrefrend(1759— 65. 24 köt.)c. kritikai

folyóiratot, mely pártatlanul értékeli az egykorú
irodalom minden jelenségét, új irányt jelöl ki

fejldésének s megszünteti Gottsched irodalmi

diktatúráját. Ekkor írta Philotas c. kis hazafias

drámáját (1759) s adta ki prózában írt aesoposi

meséit, az állatmesérl szóló elméleti értekezését

8 1760. Diderot drámáinak német fordítását. 1760-

ban mint Tauenzien tábornok titkára Boroszlóba

ment, hol filozófiai tanulmányokba (Spinoza) mé-
lyedt. Boroszlói tartózkodásának legért^ee^b
eredményei Mínna von Bamhelm c. vígjátéka

(1767, magy. fordította B. P. 1792. ós Kazincty
Ferenc 1834) sa Laokoón (1766) c. esztétikai

fmve, melynek éle a divatos leíró költészet

túlbecsülése ellen irán>nil, a drámát és epikát újra
jogaiba iktatja s ha részleteiben nem is, fszem-
pontjai szerint élesen megvonja a szóló ós a képz-
mvészetek közötti határvonalat (magyarra ford.

Braun Zsigmond, Budapest 1877). A Laokoón ké-

sbbi kiegészítései Klotz hallei tanár ellen intézett

archeológiai levelei (Briefe antiqiiaríschen Inhalts

1768—69) s a Wie die Altén den Tod gebildet

(1769) c. tanulmánya. 1765-ben visszatért Ber-

linbe, minthogy azonban nem sikerült elnyernie

a királyi könyvtár igazgatóságát, 1767. Ham-
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burgba költözött mint az újonnan megnyitott

szinház dramatm-gja. A vállalat ugyan már 1768.

megsznt, de maradandó érték eredménye L.

szini kritikáinak hatalmas gyjteménye : Ham-
burgische Dramaturgié (1768—69, magyarázatos
kiadása Schröter és Thioletöl, 1877—78), mellyel

megdönti a francia tragédia egyeduralmát a né-

met irodalomban, beható analizisót adja Aristo-

teles elméletének a szomorujátékról s a katarzis-

ról és Shakespeare-re utal, mint a modern dráma
legnagyobb mintájára. A szinház bukása után
könyvkereskedi vállalatba bocsátkozott, 1770.

pedig a wolfenbütteli hercegi könyvtár re lett.

Itt beható tudományos kutatásokat végzett (Zur

Geschichte u. Literatur 1773—81) számos isme-

retlen kéziratot, elveszettnek hitt mvet ismer-

tetett és tett közzé, s a deista Sam. Reimarus
teológiai dolgozatainak kiadása miatt heves po-

lémiába keveredett fleg Melchior Goeze ham-
burgi lelkésszel (Nötige Antwort auf eine sehr

unnötige Frage; Axiomata; Anti-Goeze 1778).

1772-ben jelent meg Emília Galotti c. tragédiája

(magy. fordította Kocsi Patkó János, utóbb Ka-
zinczy P. 1830), melynek jelentségét a tragikai

megoldás tévedésesem csökkenti. 1775-ben Bécsbe
utazott a II. Józseftl tervbe vett Akadémia és

Nemzeti Szinház alapítása ügyében, de a tervek

megvalósítása az anyagi eszközök híján meg-
hiúsult, mire a braimschweigi herceget elkísérte

Olaszországba. Visszatérése után 1776. feleségül

vette Efva König-et, egy hamburgi keresked öz-

vegyét, aki azonban már 1778. kis fiával együtt
meghalt. 1777. meghívták a mannheimi szinház

dramaturgjának, de tárgyalásai eredményre nem
vezettek, s folytatta polémiáit a vallási tü-

relmetlenséggel 8 az ortodoxiával. B harc leg-

nagyobb költi megnyilatkozása, egyúttal leg-

szebb emberi vallomása ötös jambusokban írt

drámája, Nathan der Weiso (1779, magyarra for-

dította Zichy Antal, 1879), utolsó láncszemei pe-

dig, eszmei tartalmával is ide kapcsolódó két

prózai mve : Brnst u. Falk, Gesprache für Frei-

maurer (1778) és Die Erziehimg des Menschen-
goschlechts (1780). Egy látogatása alkalmával
halt meg Braunschweigban, hol 1853. szobrot

állítottak neki. Szobra van Hamburgban és Ber-

linben is. Szülvárosában egy kórház (Lessing-

Stift) viseli nevét. L. drámái iij fejldését indítják

meg a német irodalomnak, de fjelentösége a
klasszikus költészet elkészítésében, irodalmi re-

formjaiban s elssorban produktív kritikájában

van, melyet nagy tudása, éles dialektikája, az

igazság kiderítésének valóságos fanatizmusa és

szigorú elvekon nyugvó férfias jellomo és meg-
gyzdése tett páratlan hatásúvá. Mvei 1791—
1794. jelentek meg elször összegyjtve (Berlin

30 köt.), legjobb kiadása a Lachmann-Munckor-
féle (Stuttgart és Leipzig 1886—1907. 21 kö-

tet), els teljesebb életrajzát megírta Danzcl és

GMAraMí-ríLeipziglSöO— 54,2köt.,2.kiad.Berlln
1880—81), klasszikus móltatása Erich Schmült
könyve (Ijessiug 2 köt., 3. kiad. Berlin 1909). Filo-

zófiáját behatóan elemezte Dilthey (Das Erlebnis

u. die Dichtung, Leipzig <t. kiad. 1911). V. ö. G.
Keitner h.-sDrainon (Berlin 1ÍK)4); Patai József,

Bajza és L. (Egyetemes Philologiai Közlöny 1908).

3. L., Július, német mvészettörténetíró, szül.

Stettinben 1843 szept. 20., raegh. Berlinben 1908
márc. 14. 1872-bon a berlini kir. iparmvészeti
múzeum igazgatója.Föbb mve : Altorientalische

Teppichmuster (Berlin 1877); Holzschnitzereien

des XV. u. XVI. Jahrhundert (u. o. 1882) ; Gold
u. Silber (u. o. 1892) ; Gewerbesammlung des kön.

Kunstgewerbemuseums zu Berlin (u. o. 19(X)).

4. L., Kari Friedrich, német fest, szül.

Boroszlóban 1808 febr. 15., megh. Karlsruheban
1880 jún. 4. Berlinben Röselnél és Dáhlingnél
tanult, azután Schadow tanítványa lett. Düssel-

dorfban telepedett le, 1858. a karlsruhei képtár
igazgatója lett. Történeti képei vezetik be a tör-

téneti-politikai elemet a német festészetbe. Els
nagyobb mve, a Rtszakállu Frigyes császár az
ikoniumi csatában (1829) c képe után a Rabló és

gyermeke, meg a Búsuló királyi pár c. képeivel

eleget tett a düsseldorfi iskola érzelgs roman-
tikájának és az egyház és állam küzdelmeit kezdte

ábrázolni hosszú sorozatban. Ezen képei : Huszita
prédikáció (1836 Berlin, Nationalgalerie) ; Ezzelin

a barátok eltt (Prankftirt, Stadelsches Institut)

;

Paschalis pápa elfogatása V. Henrik császár ál-

tal (1840) ; V. Henrik a Prüfening kolostor eltt

(1844, hannoveri képtár ) ; Húsz a konstanzi zsi-

naton (1842, Stádel-muzeum Frankfurtban) ; Húsz
kivégeztetése (1851); A pápai bulla elégetése

Wittenberg kapuja eltt (1853) ; Luther tételei

;

Luther és Eck vitatkozása (karlsruhei képtár).

Mint tájfest eleinte komor, melankolikus hangu-
latnak adott kifejezést, melyet a hangulathoz ill

alakok által különösen kiemelt. Ilyen pl. a Kolos-

tor-udvar télen c. képe. Megismerkedvén a rajnai

vidékkel, a természet realisztiktis ábrázolására
törekszik, a romantikus motívumokat elhagyja.

Az alakokat többnyire a harmincéves hábon^ ko-

rából veszi. A legkitnbbek: Tájkép, tzvész
okozta romokkal (1835); Az ezeréves tölgyfa

(1837) ; Tölgyfaerd (1839) ; Esti táj a Mosel part-

ján ; Az ég kolostor ; Landsknechtek védelmez-
nek egy magaslatot ; Erds hegyszakadók stb.

5. L., Kari Gotthelf, német költ, L. 2. test-

véröccse, szül. Kamonzben 1740 júl. 10., megh.
1812 febr. 17. Boroszlóban. Megírta bátyja élet-

rajzát (1793) és a következ középszer vígjáté-

kokat: Der stumme Plauderer (1768); Der Wild-
fang(1769) ; DerLotterie-Spieler(1769);Diereiche
Frau (1777); Die Physiognomistin (1778); Der
Bankrot (1778) ós Die Mátresse (1780, újra kiadta
Wolff E., 1887). Mvei összegyjtve megjelentek
1777—80. (Schauspiole 2. köt.). Életét megírta
IFoí/f E.(1886).

6. L., Orto. német szobrász, L.4.fla, szül. Düs-
seldorfban 1846 febr. 24., megh. Berlinben 1912
nov. 22. At>'játél tanult rajzolni, majd szülváro-
sában Stoinhiiuseraek, Berlinben Wolfnak veze-

tése alatt szobrászatot tanult, de festészettel is

foglalkozott. Berlinben telepedett le, számos deko-

ratív szobormvet készített, többek közt a biro-

dalmi kancellári palota, a birodalmi igazságügyi
palota, a charlottenburgi technikai fiskola, szá-

mos más palota és magánépület számára. Ipar-

mvészeti mintákat is rajzolt. Önálló szobrászati

müvei : Gladiátor ; Anya ós gj'ermeke ; L. G. E.

szobra Berlinben ; Müllor Wolfgang költ szobra



Lessmann — 679 — Leszámítolás

Königswlnterben ; I. Vilmos császár emlékmve
Hlldesheimban ; Albnx'ht Achilles rgróf emléke
és Roland kútja a In^rlini Tiergartenbon ; Shakes-

peare emléks^zobraWoimarban stb. Dekoratív mü-
veitrészben kiadta a KauornamenteBerlins (Berlin

1878—79) és Bauornamonte der Neuzeit (u. o.

1880 köv.) gyüjtemónyekl)en.

Leesmann, Ottó, nómet zenei író, szül. 1843
jan. 30. Rüder8d()rfl)an (Boriin mollctt). Kritikái

tették nevét ismertté. 1881— 1907-ig szerkesz-

tette az Allgemeine Masikzeitangot. Megírta Liszt

életrajzát (1881).

Lenon (qjt«i: ie»saoi[), Bené Primivére, francia

zoológus, szül. Rochefortban 1794 márc. 20„
megh. u. o. 1849 ápr. 28. Mint orvos ós természot-

bavár részt vett a Dumont d'Urvillo ausztráliai

ée a Duperrey világkörüli útjában ; 1833. vissza-

tért 8 aztán haláláig az orvosi tudományok tanára
volt Különösen madarakkal foglalkozott. Neve-
zetesebb munkái: Voyage médical autour du
monde (1829); Journal d'un voyage pittoresque

antonr du monde (1830.)

Lest, nagyk. Nógrád várm. balassagyarmati
j.-ban, (1910) 862 tót lak., u. p. Kékk, u. t. Balassa-

gyarmat.
I..eHtes (illat), 1. Szitakötk.
Lestin, kisk. Árva vm. alsókubini j.-ban, (1910)

304 tót lak., u. p. Felskubin, u. t. Alsókubin.

Lestocq, Johann Hermann, gróf, orosz po-

litikus, szül. Colloben (Hannover) 1692 ápr. 29.,

megh. Szent-Pétervárott 1767. jún. 23. Francia
hugenotta-családból származott s 1713. mint
sebészorvos Oroszországban próbált szerencsét.

Itt csakhamar Najry Péter feleségének, Katalin-
nak kegyeibe jutott. Ez t trónralépésekor 1725.

Erzsébet nagyhercegn háziorvosává nevezte ki.

Mikor 1741. Erzsébet került a trónra, L. a titkos

tanács tagja lett, s VI. Károly császár 1744. biro-

dalmi grófi rangra emelte. De Besztusev kancel-

lár 1748. megbuktatta, st 1753. Archangelszkbe
számzette, innen csak Erzsébet halála után 1763.

tért vissza. Elkobzott javaiért II. Katalin cárn
évdíjjal és új birtokkal kárpótolta.

l<efitornLi (paieont), 1. Hesperornis.
I^eitfris (állat), a halfarkas (1. o.) régebbi tu-

dományos neve.

Les^rAa (nor.), 1. Levisticum.
Lestyánszky Sándor, volt földmívelésügyi ál-

lamtitkár, szül. Ipolys^on 1848 okt. 19. Hont vár-

megyében közszolgálatba lépett s fokozatosan az
allspánságig emelkedett. 1894. mint oszttUytaná-

0808 állami szolgálatba lépett, 1899. min. taná-

08088á s 1906. államtitkárrá nevezték ki, de már
azon év máj. 22-én fölmontotett s azóta az Orsz.

Gazdasági Bank r.-t. alelnöke. Az 1894—1906-iki

évek alatt hozott mezgazdasági törvények szer-

kesztésében, valamint a kiogyozcsi munkálatok-
ban résztvett s 1908-ban emlékiratot adott ki

Kereskedelmi Szerzdésünk Szerbiával c. alatt.

Lestyén. kisk. Nyitra várm. privigyei j.-ban,

(1910) 383 tót lakossal, n. p. Törés, u. t. Nyitra-
novák.

lie atyie o'esi l'homme (franc, ojtad: lö ntu
aae lom) a. m. a stílus az ember ; BufTon akadémiai
székfoglalójában írta ezt a híressé vált száUó Igét,

amelyíyel kapcsolatosan azt fejtegeti, hogy osak

a jól megírott mvek számíthatnak maradandó-
Ságra.

Le Sneor (^t«i: lö siasr), 1. Eustache, francia

fest, szül. Parisban 1617 nov. 19., mogh. u. o.

1655 ápr. 30. Vouet Simonnak volt tanítványa.
Az olasz mesterek és Poussin hatása alati állott,

de áhítatos egyénisége, keresetlenaége megkülön-
böztotik mveit az olasz mvészet nyomdokai-
ban haladók nagy sorogótöl. 16t5—16i8-ban fes-

tette leghíresebb mvét, 22 képet Szt. Brúnó éle-

tébl a párisi karthauzi kolostor számára (jelenleg

a Louvreban). Ugyancsak a Louvreba kerültek a
Lambort de Thorigny párisi palotája számára
festett mitológiai kópék és a Szt. Pált Efezusban
ábrázoló kép.

2. L., Jean Frankói}, francia zeneszerz, szül.

Drucatban (AbbevlUe mellett) 1760 febr. 15., megh.
Parisban 1837 okt. 6. 1794-ben a párisi konzer-
vatórium tanára lett. 1804-ben mint I. Napóleon
karmestere a koronázási mise zenéjét írta. Dal-
mveket is Irt, amelyek közül a Les Bardes (1804)
c. maradt legtovább msoron.
LesneuT (ejtsd : lóázuór), 1. Charles Alexandre,

angol zoológus, szül. Havreban 1778 jan. 1., megh.
u. 0. 1857. 1800- 1804-ben részt vett a Baudin
földkörüli útjában ; visszatérte után a havrei mú-
zeum igazgatója lett. Különösen alsóbbrend ál-

latokkal foglalkozott.

2. L., Dániel, valódi nevén Jeanne Loiseau,
Henry Lapauze neje, francia írón, szül. Paris-

ban 1860. Pályáját versü-ással kezdte, a színpad
számára is dolgozott, de legtöbb sikere a regény-
írás terén volt. Ilynem müvei : La mariage de
QabrieUe (1882) ; Marcelle (1885) ; Une vie tra-

glque (1890) ; Honneur de fomme (1901) ; La foroe

du passé (1905) ; Nitzschéenne (1909) ; Au tour-

nant des jours (1912). Magyarul megjelentek : A
legyzhetetlen varázs (Budapest 1899, 2 köt);
Tragikus élet (u. o. 1900) ; Gábriellé házassága
(Egyetértés 1898. évf.) : Királyi liliom (Pesti Hír-

lap 1904. évf.) ; Tönkretett élet (u. o. 1904—05.
évf.) ; A szívok útja (Pesti Napló 1905. évf.).

Lesvadászat, 1. Les.
Lésza, 1. vesszbl, nádból, kákából, szalmá-

ból font vagy összekötött sövény vagy kerítés

(a palócoknál). 2. L. v. lejsza, a magyar vejszé-

nek nádból vagy vesszbl készült ama falazata,

mely a halat tereli. 3. Veeszöbl vagy Icákából

kötött, lábakon álló lapos ágyféle (Kemenesalján).

4. Ve.s3zbl vagy nádból készillt fonadék rekesszé

alakítva, élelmiszerek tartására (Göcsej, Mátjros-

földön rács). 5. Vékony vesszbl font szekérkas,

vagy birkaáUásnl felállítandó szállítható kerítés

(székelyeknél). 6. L. a. m. cserény (1. o.).

Leasállitás deae), 1. Módosítójelek.
Lesxámitás a. m. leszámítolás (1. o.).

Lessimítolás vagy leszámítás, a váltó lejárat

eltti értékesítése. A L.-nak lényege az. hogy a
leszámítoló (rendesen bankintézetek, vagy privát-

escompteurök) a váltó névértékét kifizeti a válté-

tulajdonosnak, de viszont megtéritteti magának
a L. napjától a lejáratig terjed kamatokat. Ezt

a visszatérített kamatot nevezik diszkont-, es-

compt- vagy lerovatnak. Mivel tehát a diszkont

nem más, mint a válté kézhezkapott névértéké-

nek kamatja, a diszkontszámitás, mint arítme-
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tikai mvolot ugyanaz, mint a kamatszámítás.

A L.-ra adott váltókat a leszánütolóra forgatni

kell, de csak akkor, mikor ez már hajlandónak

nyilatkozott a váltó átvételére. Az egyes bank-
intézeteknek a L.-ra ktilön szabályzatuk van, me-
lyek azokat a részletes feltóteleket foglalják ma-
gukba, melyek mellett a váltók escomptálhatók.

A legfontosabb e szabályzatok közül az, melyek
az Osztrák Magyar Banknál vannak szokásban,

mert az Osztrák Magyar Bank az összes többi

bank f leszámítoló intézete. B szabályzat sze-

rint az Osztrák Magyar Bank csak oly váltó-

kat vesz escomptba, melyek 5—92 napig vala-

mely oly piacon esedékesek, ahol az Osztrák
Magyar Bank-nak incassó- intézete van, melyeket
az intézvónyezett aláírásával ellátott, s amelye-
ken összesen legalább három prima (elsrend
bonítású) kereskedi aláírás van. A L.-ra a vál-

tókat bank által rendelkezésre bocsátott íven

kell benyújtani és már a benyújtó tartozik az

elre megállapított diszkontlábbal a diszkontot

kiszámítani. A benyújtásban foglalt váltókat

csak oly értékig veszi át a bank, ameddig az

illet fél részére megállapított LA hitel terjed.

De még ezeket a váltókat is elbb a bank biráló

választmánya elé terjeszti, mely dönt az aláírá-

sok bonitása felett. Csak a biráló választmány
által elfogadott váltókat diszkontálja a bank, a
benyújtott többi váltót vagy visszaadja a benyúj-
tónak, vagy megtartja inkasszóra. Az Osztrák
Magyar Banknál történ leszámítolások a pénz-
piacnak legjellemzbb eseményei annyira, hogy
az Osztrák Magvar Banknál kialakuló bankka-
matláb az egész ország pénzügyi és gazdasági
helyzetének legigazibb fokmérje.

Leszámítolási hitel, 1. Leszámítolás.
Leszámítolási hitelkezességi biztosítás, 1.

Biztosítás.

Leszámítolási üzlet, 1. Leszámítolás.
Leszámítoló és pénzváltó bank, 1. Magyar

Leszámítoló és Fénzváltó Bank.
Leszámítoló jegyzék vagy leszámító-jegíjzék

(Escompto-Nota) az az összeállítás, mellyel a le-

számítolásra szánt váltókat a bankhoz benyújt-

ják 8 amelyen már a váltók leszámítolt értéke ki

van számítva (1. Leszámítolás).
Leszámítoló ügylet, 1. Leszámítolás.
Leszámítolt könyvkövetelések és nyílt

számlák biztosítása, 1. Biztosítás.

Leszámolás, kölcsönösen kötött ügyleteknek
beszámítás útján való kiegyenlítése. L. útján

egyenlítik ki a tzsdetagok a Giro- és Pénztár-
egyletben kötött ügyleteiket, vagy a bankok a
Cloaring-houssoban az üzletfeleiktl kölcsönösen
átvett csekkeket és utalványokat. L. Clearing-

house és Leszámoló rend.
Leszámoló árfolyam, 1. Leszámoló rend.

Leszámoló egyesület, 1. Leszámolás, Jjeszá-

móló rend, Clearinghouse.
Leszámoló hivatal (vasiU). A vasutak az egy-

más közötti közvetlen forgalmakból ered sz^í-
tási bevételeik leszámolása, a szállításban részes

vasútvállalatok között való megosztása és a köl-

csönösen fölmerül követelések kiegyenlítése cél-

jából bizonyos közös indififorens központi fórumo-
kat tartanak fenn, melyek a részes vasútvállala-

tok által megszabott szabályzat alapján mköd-
nek. Ezek az ú. n. L.-ok. Ily hivatalán fenn 1887
nov. 15-ike óta Szegeden és ennek cime Magya i-

országi vasúti központi le.számoló hivatal. Ezen
hivatal öt osztálya a magyar, osztrák, bosnyák-
herczegovinai forgalmak közös bevételeinek le-

számolását végzi és az ebbl ered egyéb ily kör
zös ügyeket intéz el, négy osztálya pedig kizáró-

lag a magy. kir, államvasutak és az annak üze-
mében álló vasutak bevételellenrzési ügyeit látja

el és közel 500 alkalmazottat foglalkoztat. Ausz-
triában, a bécsi L. 1910. feloszlatván, a leszámo-
lás a vasútügyi minisztérium kebelében fennálló

díjszabásszerkeszt és leszámoló iroda (Tarifer-

stellungs- und Abrechnungs-Bureau) hatáskörébe
tartozik. Egyébként a különböz országokban
különböz leszámolási módozatokat követnek,
aszerint, amint közvetlenül, avagy tört forgalom-
ban rovatolják az árút. Legcélszerbben van ren-

dezve a leszámolás Angliában, hol teljesen füg-

getlen, saját személyzettel rendelkez központot
szerveztek, a Clearinghouse-t (1. o.). Ott közvet-

lenül kiegyenlíttetnek a vasúttársulatok egymás
között leszámolt tartozásai. St ez intézet a fbb
állomásokra kiküldött hivatalnokaival még a le-

számolás alapjául szolgáló kisér okmányoknak
helyes kezelését is ellenrzi.

Leszámoló iroda, 1. Clearinghouse és Leszá-
moló rend.

Leszámoló rend (franc, arrangement), az a
beosztás, melynek segítségével a leszámolást (1. o.)

célszeren végre lehet hajtani. A L. megállapítá-

sánál az egymást kiegyenlít tételeket beszámí-
tás útján törlik, úgy hogy végeredményben az
ügyletek láncolatában fenmarad egy fedezetlen

vétel, illetleg egy fedezetlen eladás. E két ügy-
let megkötit nevezik «utolsó kezek»-nek (letzte

Hand), akik a leszámoló iroda értesítésébl tud-

ják meg, hogy egymás között tartoznak függ
ügyletüket lebonyolítani. A Clearinghouseban

(1. 0.) a L. abból áll, hogy a bankok által be-

nyújtott csekkekkel ós utalványokkal szemben a
leszámoló iroda megterheli a feleket a benyújtott

és reájuk kibocsátott csekkekkel ós utalványok-
kal, a keletkez különbségeket pedig elszámol-

ják. A tzsdei L. a tzsdei arrangemeut-kalondá-
rium beosztása szerint történik. Hogy pedig a
különböz árfolyamon kötött vételeket és eladá-

sokat egyesíteni lehessen, a leszámolás alapjául

egy tetszés szerint választott ú. n. leszámoló ár-

folyamot állapítanak meg. Ennek alapján azok
az ügyfelek, akik vétel ós eladás folytán a L.

láncolatából kiesnek, csupán az árfolyamkülön-
bözetot kapják meg, illetve fizetik be.

Leszármazási elmélet, 1. Dariüiniztnus, La-
marrkizmus, Származástan és Származástani
elméletek.

Leszármazási próba, 1. Nemesi próba.
Leszárnyalás, a szárnyas erdei magvakunk

szárnyaiktól való megtisztítása. A L. egyszorii

módja az, ha a magvakat félig telt zsákban csép-

léssol vagy dörzsöléssel fosztjuk meg szárnyaik-
tól. Könnyebben válnak le a szíimyak, ha a ma-
got cséplés eltt megnedvesítjük s addig, amíg
flni kezd, rakásban hagyjuk. Nagyobb mennyi-
ség mag leszárayalására már gépet használnak.
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mely egy vízszintes Üres vashengerbl s annak
belsejébtm ogy másik, rézsútosan fektetett kefék-

bl alkotott kisebb hengerbl áll. A gépbe töltött

mag szárnyai gyors forgatás közton leválasztat-

nak a belsó henger keféi által. Fképen a feny-
félék magjait szárnyalják le, míg a lombfák szár-

nyas mag\'ait azon módon szokás elvetni, ahogy
azok a fáról lehullottak vagy leszedettek.

LeszboBz, sziget, 1. MUuene.
Leasbossi azerelem, amor lesbicus, 1. Csikló.

tiMsesyc-Radoliii, si lengyel család, 1. Ra-
dciin.

Leasesynsxkj (^)tsd: latMUnki), lengyel fnemesi
osalátl iii'Iv Tsi'hországból származott. Liegrieve-

aete.- <:auiszló, lengyel király (1704
—17'' . -;.

Leszemelés v. lecsutkázás, az a borászati el-

járás, niiili^n szüretkor alkalmas készülékek által

a 8Z> >il a bogyót leválasztják, s csak a
bogj iják a must készítésére. A leszemelt

szli ijurti küvésbbé fanyar, simább s kelleme-
sebb zamatú s nincs kocsányíze, mint mikor a
szilt csutkástól erjesztjük, azon felül L. közben
a rothadt, penészes, éretlen stb. fürtök külön tétet-

vén, ennek következtében a bor minsége is javul.

A L.-hez V. az egyszer bogyózó rostákat hasz-

nálják v. a különféle zúzó és bogyózó gépeket.
Leggyakrabban használt bogyózó gépek a mainzi
központfutó bogyózó, a Mabille-féle, a Duscher-
féle, vagy nagy gazdaságokbán a Marmonier-
féle.

Leazenye, kisk. Hont vm. ipolynyéki j.-ban,

(1910) 477 magyar ós tót lak.; u. p. Apátújfalu,

u. t. Balassagyarmat.
Leszerelés. 1. Fegyvergyakorlatokra v. hábo-

rúban bevonulva volt le^nység hazabocsátása
alkalmával a nála volt katonai felszerelési tár-

gyak beszolgáltatása. 2. Várak L.-e alatt csakis

a hadmködések alatt szükséges badiszereknek

a háború befejeztével történ elraktárolását ért-

jük. 3. Tüzérharcukban L. alatt valamely lö-

vegnek V. ütegnek ldözés által való oly nagy-
fokú megrongálását ér^ük, hogy az a további

harcra képtelenné válik. R^nte az ezen cél el-

érésére töi-ekvö lövegeket és ütegeket leszerel
lövegeknek, illetleg ütegeknek (Demontier-Gte-

sditttz, Demontier-Batterie) nevezték. — 4. L.
a hadsereg hadi létszámának a békeállománjTa
való leszállítása. A világbéke barátjai a ii.-t

úgy értelmezik, hogy az egyes államok hagyják
abba, vagy kcNdátonák hadseregük és flottájuk

fejlesztését Ez terméasetesen csak fokozatosan
és közmegegyezéssel történhetik. Eddig azonban
a hágai békekonferenciákon a L. ügyében tett

javaslatoknak semmi eredményük som volt. A
nyomasztó hadikiadások végre az egyes kor-

mányokat is m^gondolásra késztették s ennek
egyik eredménye 1913. az angolnémd flotta-

egyezmény egyik elkészít lép^, mely a dread-
nought-hajók arányának számát a 16 : 10 arány-
ban állapította meg .Angliaés Németország között.

Leszerelési szemle (ném. Abrü^tm^musle-
nnig), a hadihajónak megtett útja után v. bár-

mely más okból szolgálaton kívül való helyezése.

Leszgh, Dagcsztánban sidk óta lakó kauká-
zusi nép melynek egyes ágai : avarok, dai^uák.

kuklnok, udok, kazi-kumikok v. lakok stb. törzs-

néven szerepelnek. Számuk közel IVt millió, mo-
hanunedán hitek.
Leszghinka, a kaukázusi népek kedves páros

tíínca fuvola vagy dobszó mellett.

Leszgh nyelv, 1. Kaukázusi nyelvek.

Leszinelés. LoszinoU a fát a faiparos a fa fölü-

letének legyalulása után, midn az azon még mu-
tatkozó gyalunyomokat sziulöpengével, — egy 1
mm. ers, különlegesen élesített acéllemezzel, —
mely inkább vakarólag mint metszleg hat, eltá-

volítja.

Leszkay András, színigazgató, szül. Sámson?
ban (Bihar vm.) 1861 júl. 1. Rövid ideig színész-

kedett, majd 1891. társulatot szervezett s Debre-
czenben és más vidéki városokban mködött.
1902. bérbe vette a budapesti Magyar Színházat;
1907. Beöthy László szerezvén meg a színházat,

L. a színház gazdasági fnöke lett.

Leszkovány (azeltt : Leszkovján), kisk. Sze-
pes vmegye íglóí j.-ban, (wio) 188 tót lak., u. p.

és u. t. Márkusfalva.
Leszkovcsa, város Szerbiában, 1. Leskovw.
Leszkovicza, község, 1. Néramogyorós.
Leszna^ kisk. Zemplén vm. nagymihályi j.-ban,

(1910) 404 tót lak., u. p. Rákócz, u. t. órmez.
Leszúró gép, v. leszúrópad, 1. Lemetsz gép.
Lét, létei, ama legegyszerbb fogalmak egyike,

melyekot definiálni nem lehet, mert egészen egy-
szerek s páratlanok a maguk nemében. Ami
van, amit nem föjak gondolatomban léteznek v.

létezhetnek hiszek, az létezik, annak van léte.

A skolasztikusok, Aristoteles nyomán, különbsé-
get tettek a dolog tulajdon mivolta (essentia, lé-

nyeg) ós a dolog léte között ; a lót hozzájárulván
a mívolthoz, mint annak kiegészítése (complemen-
tum possibilitatis) : lett a csak lehetséges dolog-

ból létez (actualítas). Ezen alapszik Isten onto-

lógiai bizonyítása, az isten fogalmából Isten létére

való következtetés, mert Isten fogalma, mint a
legtökéletesebb valóé, magában foglal minden a
tökéletességhez tartozó tulajdonságot, tehát a lé-

tet is. Ezzel szemben Kant kimutatta, hogy a lét

nem tulajdonság^ hogy valaminek a létérl csaJc

a tapasztalat útján gyzdhetünk meg, tehát a
fogalom elemzése útján el nem érhet. A lét vala-

minek abszolút pozicziója, ami azonban még nem
mond többet, mint : ami van, az van, s ezt fllo-

zófla nélkül is tudjuk.

Léta, községek, 1. az összetételek alatt (Kis-
léta, Magyarléta stb.)

Ijetails (lat) a. m. halálos. Orvosi kifejezés,

mely a betegség szerencsétlen lefolyását jelzi.

Morhus L., halálos betegség ; do9Í8 L., halálos

adag, pl. mérgekbl. I&itus L., a halálos vég,
halál.

LéiáníalTa, kisk. Szepes vmegye iglói j.-ban,

(1910) 727 tót lak., vasúti megállóhely, u. p. Csü-

törtökhely, u. t Káposztafalva. A L.-i kolostorról

1. Menedékszirt.
L'Etang gróf, francia tábornok, 1. Dupont 2.

Létánhegy (Lapis refugii), 1. Menedékszirt.
Létánia, 1. Litánia-
Letargia (gör.), l. Alvás.
Letartóztatás, helyesebben elzetes Idartztor

tás, a bnvádi eljárásban abban kfllönböiflE a
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vizsgálati fogságtól, hogy míg az utóbbit csak a

vizsgáló biró rendelheti ol, a L. elrendelésére s

foganatosítására sürgsség esetében a kü*. ügyész-

ség 8 a rendri hatóságok is jogosítva vaunak.

A L, törvényes okai ugyanazok, amelyek a vizs-

gálati fogságé, továbbá a tettenkapás (Bp. 141. §.)•

St a tettenkapottat bárki letartóztathatja, köteles

lévén természetesen a letartóztatottat haladékta-

lanul a legközelebbi birói vagy rendri hatóság-

hoz kisémi, V. ugyanott jelentést tenni. L, Vizs-

gálati fogság.
Letaríoztatási hely illetékessége, 1. Bírói

illetékesség (bnügyekben).
Letartóztatási intézetek, oly intézmények

és ezek szolgálatában álló épületek, melyeknek
célja embereknek kényszerrel megrzése, fogva-

tartása büntet igazságszolgáltatás v. a közigaz-

gatási rendészet szempontjából. A L. részint olya-

nok, amelyek a megelzésre, részint olyanok,

amelyek a szabadságvesztésbnntetés végrehajtá-

sára, részint olyanok, amelyek mindkét célra

szolgálnak. Az els osztályba tartoznak a tolonc-

házak (1. 0.), a másodikba az országos L., Így a
fegyintézetek, a börtön, a közvetít és javító in-

tézetek (1916 jan. 1-töl fogva a dologházak), a
harmadikba a bírósági és közigazgatási foghá-

zak. L. Szabadságvesztésbüntetés, Toloncügy.
li'État c'estmoi (franc, eijtsdriet&sze moá) a. m.

az állam én vagyok. Állítólag XIV. Lajos mondása,

de valójában sohasem mondta ebben a formában.

A L. értelme, hogy a király képviseli személyé-

bon az állami hatalmat s így hatalma és akarata

korlátlan.

Letelepedési szerzdés, a nemzetközi szer-

zdések egyik fajtája, amely aimak biztosítására

irányul, hogy a szerzd felek állampolgárai a

másUc állam területén ideiglenesen v. tartósan

letelepedhessenek s amely szerzdés egyszersmind
a letelepedés feltételeit ós annak a védelemnek
kereteit is megjelöli, amely a leteleped idegen

állampolgárokat megilleti.

Letelepülési szabadság, az a jogosultság,

amelynél fogva valaki állandó lakás végett bár-

hol letelepülhet. L. Községi illetség.

Le Tellier (ejtsd : lö teiijé), 1. Michel, francia ál-

lamférfiú, szül. Parisban 1603 ápr. 19., megh.
1685 okt. Pénzügyi hivatalokban mködött s Ma-
zarinbizalmátmegszerezvén,1643. az államtanács

tagja lett. Itt szorgalmával és becsületességével

tnt ki 8 a fronde-mozgatom idején is h maradt
Mazarinhez, megosztván vele a számzetést is.

Mazarin halála után ö ós Colbert lettek XIV. La-

jos legkiválóbb miniszterei. L. a hadügyek élén

állott. B hivatalát 1666. átengedte fiának, Fran-
5oi^ Michelnek, kinek már elbb megszerezte a

jouvois marquis (K o.) címét. Ifjabbik fia Char-
les Maurice 1671. rhoimsi érsek lett. L. maga
1677. fpecsétr lett s mint a huguenották nagy
ellensége jegyezte alá közvetetl(<n halála eltt a

nantesi ediktum visszavonását tartalmazó királyi

rendeletet. V. ö. André, Michel L. et l'organisa-

tion de l'armée monarchique (Paris 1906).

2. L., Michel, Jézustársasági atya, egyházi

Író, szül. L'Enauderieban (Cherbourg mellett) 1643
dec. 16., megh. La Flöcheben Í719 szept. 2.

28 óvig tanár volt a párisi Louis-le-Grand

kollégiumban, 1709. gyóntatóatyja XIV. Lajos-

nak, akinek halála után, mint a Jansenizmus
határozott ellenségét, elbb Amiensbe, azután La
Flechebe számzték. Mvei : Avis importants et

nécess. aux personnes, qui lirent les traductions

du N. T. (1675) ; Observations sur le nouv. défense

de la version fran?. du N. T. (1685); Quesnel
séditieux et herét, dans ses reflexious sur le N. T.

(1707) ; Défense des nouv. Chretiens et des Miss.

de la Chine (1687—90, 2 kötet ; 1700. indexre tet-

ték e megjegyzéssel : donec corrigatur) ; Recneil

hist. des hulles (5. kiadás 1710). Vfö. Bliord, Les
mémoires de Saint-Simon et le P. Le T. 1891)

;

T)uhr, Die Geschichto der Jesuiten (1907); Broii,

Les Jésuites de la Légénde II. (1907).

Letenöcz, kisk. Nyitra vm. szakolczai j.-ban,

(1910) 559 tót lak. ; u. p. Péterlak, u. t. Egbell.

Letenye v. létánia a m. litánia (1. o.).

Letenye, kisk. Zala vm. L.-i j.-ban, (i9io) 2183
magj'^ar lak. ; a járási szolgabírói hivatal széke,

van adóhivatala, posta- és táviróhivatala, tele-

fonállomása. 189^ben Kossuth Lajosnak emlék-

szobrot állítottak.

Letenyey Lajos, gazdasági író, szül. Felcsúton

1822 febr. 6., megh. u. o. 1868 szept. 27. A keszt-

helyi Georgikon elvégzése után 1842—4i-ig á
hohenheimi akadémián tanult. Bgjádeig gazda-

tiszt volt, majd 1853. hazatért a családi birtokra

Felcsútra (Fejér vm.) s ott gazdálkodott haláláig.

Számos cikke jelent meg szaklapokban. Önállóan

megjelent mveibl felemlíthet : Szlöszefi táj-

rajz (Pest 1859) ; Magyarországi kártékony ál-

latok és ártalmas növények (u. o. 1865). L. összes

munkáit kiadni kezdette Gyürky Antal 1865., de

csak I. füzet jelent meg bellük.

Letépett (lat. deceptus ; franc, arraché ; ném.

abgerissen), a heraldikában az emberi vagy állati

törzs egyes tagja, pl. fej, kar, comb, ha a törzs-

tl el van választva, de a választóvonal nem sima,

mintha vágták volna, hanem a L. kifejezésnek

megfelelen egyenetlen, rongyos.

Letér, kisk. Vas vm. kszegi j.-ban, (tgtoi 246
német lak. ; u. p. Pörgölény, u. t. Borostyánk.

Letereltetés vagy elsiklás (ném. Abtrift ; ol.

deriva; franc, dérire; ang. leeiray). A hajónak

oldalvást való letérése úth"ányából, az egyik olda-

lára ható szélnyomás v. hullámjárás következ-

tében.

Letérni (tengr.) a. m. vitorlás hajóval a szél irá-

nyától elfordulni, úgy, hogy a szél mind jobban

hátulról fúj a vitorlákra. Gzösöknél : az eddigi

irányt megváltoztatni.

Létért való küzdelem, 1. Darmnizmus, Szár-
marástan és Származástani elméletek.

Letét (lat. depositnm) oly szerzdés, amelynek
értelmében a letei'ö (doponens), saját vagy más-
nak ingó dolgát egy harmadiknak, az ú. n. le-

téteményesnek (depositarius), megrzés végett át-

adja. A római jog szerint az rzésnek ingj'enos-

nek kell lennie ; a modem jogok e kelléket nem
veszik figyelembe, a L. rzési dlj kikötése ál-

tal nem veszti el jogi természetét, st rzési díj

külön kikötés nélkül is követelhet, ha a körül-

mények szerint, pl. a letéteményes állásánál

fogva a megrzés átvételére csak ellenszolgálta-

tás mellett lehetett számítani. A L. a letétemé-
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nyeet a dolognak megöraésére s visszaadására

kötelezi. A dolgot máanak örizetére bízni, az ri-
zetnek megállapított mó<^ától eltérni a letétemé-

nyes önhatalmúlag jogosítva nmcs. A dolog

örizetére fordított szttkE^ges költségeket a letev
minden esetben megtéríteni köteles. A dolgot a
U'tovö bármikor vifflzakvetelhetí, mig a letéte-

ményes a kikötött batárid eltt a dolgot rend-

szerint vissza nem adhatja. Az rizeti díj rend-

szerint akkor fizetend, mikor az rizet véget ér.

Oly kikötés esetében, hogy a letev a letett he-

lyottcsíthetö dolgokat nem természetben, hanem
ha.'ionló mineé^)en és mennyiségben visszaadni

tartozik, a L. kölcsönné lesz. A római jog a L.-nek
ezt a nemét szabálytalan L.-nek (depositum irre-

gulare) nevezi, mig *devositum miserabileo alatt

közveszély idején történt L,-et ért. V. ö. Polg.

tkv. U-jav. 1100—1112. §. — Birói L., a bíró-

ságnak átadott pénzek, értékpapírok, v. birói

rizetbe adott egyéb dolgok. Birói L.-be helyezésre

jogosalt pl. az adós a hitelez elfogadási kése-

delme V. személyének bizonytalansága esetében.

A birói L.-ek kezelésérl jelenleg számos szét-

szórt miniszteri rendelet intézkedik; az 1912.

LIV. t.-c. 14. §-a felhatalmazza az igazságügy-
minisztert a birói L.-ügy egységes rendeleti sza-

bályozására. — L. (franc, dépt), az értékpapir-
üzlethen oly L., amely az ügylet v. az íizleti vi-

szony biztosítására szolgál, pl. az a fedezet, amit
a bankárnak a tzsdei spekuláció végrehajtá-

sára adnak, amellyel tehát a bankár az esetleges

veszteség fedezésóre rendelkezhetik is.

Letétek biztosítása, 1. Biztosítás.
Letéteményes, 1. Jjetét.

Letéti bankok, oly bankok vagy hitelintéze-

t»'k. melyek kizáróla? va^ry fleg letétzlettel

í<i?lalkoznak. Nálunk ilyenekként szerepelnek a
takarókiK'nztiirak.

Letéti szerzdés, 1. Letét.

Letétjegy. Okiratszer bizonyíték arról, hogy
az üzletfél rzésre v. kezelésre bizonyos értékeket

adott át Magában foglalja a letétel napjának, tár-

gyának és feltételeinek tüzetes felsorolását. A L.

epyik példányat(ellenpéldányát)aletev fél írja alá.

Letétkönyv. A szabad és lombard-letétben r-
•

' rtékek ellenórzókönyve üzletfelek és érték-
i.-íok szerint csoportosítva a L. Sok heljrtltt

a letetnaplóból készül, vagyis annak a naponként
m^^lrt lajstromnak alapján, ameiy a letéteménye-
zett (deponált) és visszavett értékek változásait

van hivatva rendszeresen följegj'ezni.

Letétfizlet. A bankipar egyik jelents üzlet-

áíja. A bankár feleitl bizonyos dlj fejébon okira-

tokat, értékpapirosokat, érméket, más könnyen
kezelhet értékeket fogíad el megrzés végett E
letét lehet zárt (másként rzési) letét, amidn
lepecsételt ládát, csomagot borítékot fogad el

avval a kötelezettségi, nogy a megrzött dolgot
(kívánatra) épségben viflezasEOlgáltatja. A keze-

lésre való letét pedig nemcsak megrzésre köte-

lezi az átvev intézetet, hanem az illet bankár
mindazokat a múvoletekot köteles elvégezni,

amelyeket a letéttulajdonos érdeke m^követel
(ellenrzés kisorsolás tekintetében, szelvénybe-

váltás, új szelvényív beszerzése, osere, lebélyeg-

zés, új darabok kibocsátása stb.). A kezelésért bi-

zonyos megállapodásszer dij jár, amelyet ezre-

lékben szokás kifejezni. A kamatozásra átadott

készpénzletétet banknyelven betétnek mondják
(1. Takarékbetét, Takarékpénztári ügyletek). Ha
a letétet seramiféle tartozás nem terheli, szabad
letéttel van dolgunk, ha pedig a letev kölcsönt

kap rá, lombard-letétrl van szó (1. Lombard).
Zárolt letét v. óvadékletéi (gesperrtes v. Kau-
tions-Depöt), amely csak bizonyos megállapodás-
szer feltételek bekövetkeztével adható ki.

Letétváltó, másként fedezeti vagy biztosítéki

váltó (ném. Deposüenwechsel, Depttoechsel,
Deckungswechsel, Eauiionswechsel), olyan váltó

(többnyire bianko-vált), amelyet az adós átad a
hiteleznek már fennálló, keletkez v. keletkez-

het követelésének biztosítékául. Ha az adós el-

vállalt kötelezettségének nem tud v. nem akar
megfelelni, a hitelez a L. alapján perel, vagyis

váliókeresetet 0- o.) indíthat adósa ellen.

Letev, 1. Letét.

Lethargia (gör.-lat.), 1. Alvás.
Léthó (gör.) a. m. feledés. A régi görögöknek

a túlvilágról való tana szerint a holtak a Hadesbe
lépve a afeledés vizéta isszák. Ezt az allegóriát

utóbb úgy értelmezték, hogy L. az alvilág egyik
folyójának a neve.

Lethenyei, 1. István, ev. esperes, szül. Csasz-

táu, nieííh. Csepregen a XVIl. sz. közepe táján.

Hazai és külföldi tanulmányainak bevégzése után
elbb a csepregi, majd 1650. hesryköi lelkész. írói

mködésérl, különösen a ref . Samarjai János el-

len folytatott polémiájáról nevezetes. Mvei : Ajs

calvinisták magyar harmóniájának meghamisí-
tása (Csepreg 1633) ; Az szentirásbeli hitünk ágai-

nak rövid összeszedése (Hutter L. után latinból

ford., u. o. 1635.). Az ágostai hit^'allást magyarra
fordította, de e munkája nem maradt fenn.

2. L. János, pécsmegyei áldozópap, XVIII.
sz.-beli polihisztor és költ kiadta a következ
müveket : Béla király nevetlen iródiákja (Pest

1790) ; II. Lajos magyar királynak a mohácsi
harcon történt veszedelme egy toldalékkal a tö-

rök uralkodásnak kegyetlens^rl (Brodarich

Pál után, Buda 1795) ; A zsid&k szokásairól és

szertartásairól (Medicei Pál után, Pécs 1783);

Apopthegmata azaz ékes és éles rövid mondá-
sa (Pécs 1785) stb.

liethiülmnlatio a. UL halálszinlelés vagy
haláltetet,s\

I^ethrna apieriu (iiut), l. Csajkó.
Leti, 1. Ijoss'í.

Letica Jen, szarajevói gör. kol. metropolita,

szül. Plaskában (Horvátország) 188. Elbb jogot

végzett, állami hivatalt viselt, miközben ügyvédi

és bírói vizsgálatot is tett 1892 után hirtelen el-

hagyta az áUami szolgálatot és rövid id multán
Karlovicban teológiát tanalt. 1895-ben szerzetes

lett és csakhamar szentszéki titkár Temeevárott.

Röviddel ezután a szt. György zárda fnöke
(arcbimandrita), 1900. banjalukai püspök, 1907
dec. 12. szarajevói metropolita lett.

Leticia (olaszul Letizia), nönév ; I. Napóleon
anyjának neve.

Leticia (Puerto de San Antonio de la Froti-

tera), folyami kiköt Loreto perni departementó-

bán az Amazonasz mellett, Tabatinga közelében.
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Létics György, gör. keleti szerb püspök, szül.

Óbeesén 1872 ápr. 6. 1893-ban a beocsini kolos-

torba lépett s Brankovics pátriárka udvari papjá-

nak nevezték ki. 1901-ben metropolitai udvari

archimandritává avatták. Közben Karlóczán volt

teológiai tanár. 1903-ban temesvári gör. kel. püs-

pökké választották. Sokoldalú tevékenységével a

temesvári egyházmegyét a magyarországi szerb-

ség egyik legrendezettebb egyházmegyéjévé tette.

Leticsev, az ugyanily nev járás székhelye

Podolia orosz kormányzóságban, a Bug mellett,

(1907) 7248 lak., dohány- ós brgyártással, fosz-

forit-bányáklíal.

Létige, a van ige nyelvtani mszava.
Letiltás, 1. Végrehajtás.
Letin, fürdhely Csehországban, 1. Blotvitz.

Letina, adók. Zágráb vm. petrinjai j.-ban,

(1910) 390 horvát lak. ; u. p. ós u. t. Sunja.

Letinac, adók. Lika-Krbava vm. brinjei j.-ban,

(1910) 13é3 horvát lak. ; u. p. és u. t. Brinje.

Létjog, 1. Egyéni szabadságjogok.
Létka (azeltt: Letka), kisk. Szolnok-Doboka

vm. nagyilondai j.-ban, (i9io) 772 oláh lak., vasút-

állomás táviróhivatallal, postaügynökség.
Letkés, kisk. Hont vm. szobi j.-ban, {i9io), 898

magyar lak., postaügynökség, u. t. Szob.

Letmathe, község Amsborg porosz kerületben,

vasút mellett, (i9io) 7452 lak., cinkolvasztóval,

vegyészeti gyárakkal, doloinitköbányával.

Létminimum az a legkisebb jövedelem, amely
az egyén, illetve a család fentartására okvetle-

nül szükséges. A modem adóztatásban van ki-

váló jelentsége a L. meghatározásának, mint
oly összegó, mely — föltéve, hogy az adóköteles-

nek ezenfelül jövedelme nincs — adó alá nem
vehet. Az egyes államok törvényhozási intézke-

dései —
• a gazdasági viszonyok különbözsége

miatt — eltérk a L. összegének megállapítása

körül. így nevezetesen SzászországbanioOmárka,
Württembergben 500 M., Bajorországban 600 M.,

Poroszországban és Badenben 900—900 M., Ausz-
triában 1200 K. és hazánkban 800 K jövedelem
adómentes a jövedelmi adó alól. L.-nak mondják
azt az összeget is, amely a végrehajtás alól men-
tes. (L. Végrehajtás).

Leto, Giulio Poynponio, 1. Laetus.
Létó (latinos formában Latova), Koios titán és

Phoibe leánya ós Zeustól Apollón és Artemis anyja.

Mint Zeus minden kedvesét, úgy L.-t is üldözi Hóra,

úgy hogy L. sehol sem pihenhet meg, hogy gyerme-
keit megszülhesse. Végre a tenger szinén lebeg
Délosz-szigeten menedéket talál s e sziget azóta

4 oszlopon szilárdan nyugszik. L. a mitológiában

a gyermekeire büszke anya típusaként szerepel

(1. Niobe) s a kultuszban is gyermekeivel együtt
részesült tiszteletben.

Letonnelier de Breteoil, 1. Qahrielle Emi-
li.e, francia írón, 1. Ghátelet.

2. L., LouÍ3 Auguste, francia államférfiú, 1.

Breteuü.
Letonmeau (ejtsd.- lötumó), Charles, francia

antropológus, szül. Aurayban 1831 szept. 23.,

megh. Parisban 1902 febr. 21. Tanulmányait Pa-
risban végezte, hol 1858. orvosdoktor lett, 1885.
pedig a Ij'ÉcoIo d'antropologie-n a szociológia ta-

nárává nevezték ki. Nagyórtékü irodalmi mun-

kásságot fejtett ki s Franciaországban egyik leg-

kiválóbb mvelje volt az ú. n. társadalmi em-
bertannak (anthropologia sociologica). Fbb mun-
kái : Évolution de la morale (1887) ; Évolution du
mariage et de la famille (1888) ; Évolution de la

propriétó (1889) ; Évolution de l'esclavage (1895);

La guerre chez les differentes races (1898) ; So-

ciologie d'aprés l'ethnographie (1900); Psycho-
logie ethnique (1901).

Letovanci, adók. Zágráb vm. petrinjai j.-ban,

(1910) 185 horvát lakossal, u. p. Blinja, u. t. Hrastoí

Vica.

Letovanic, adók. és pk., Zágráb vm. sziszeki (si-

saki) j.-ban, (i9io) 1254 horvát lak., u. p. Sela,

u. t. Lekenik.
Letovanicko Cerje, adók. Zágráb vm. szi-

szeki (sisaki) j.-ban, 11910) 836 horvát és szerb

lak., u. p. és u. t. Lekenik.

Letömi (innen : letörés, ang. hroken doton), a
lóversenysportban gyakran elforduló kifejezés.

Általánosságban akkor használják, ha a lovat bár-

miféle olyan baj éri, amely a versenypályán való

szereplését megakasztja. Szkebb s helyesebb ér-

telemben a versenyló akkor törik le, ha a training-

munka folyama alatt, futás közben vagy után
lábain olyan múló vagy maradandó jelleg kóros
állapot lép föl, mely a további futásra hosszabb
vagy rövidebb ideig képtelenné teszi, fleg ha az
nagymérv s 2—4 csuklóra is kiterjed. A letörés

nem tévesztend össze a csukló kificamodásával,
mert ez a lovat a süppeds, a mélyebb talajban

is hamar és könnyen érheti. Humoros értelem-

ben letörik a lóversenyeken játszó fogadó is, ha
minden pénzét elveszti.

Létra v. lajtorja, magasabb pontok megmá-
szására szolgáló eszköz. A közönséges létrán és a
baklétrán kívül vannak úgynevezett támrndas
létrák, felállításukra szolgáló 2 riiddal ; dugó lét-

rák, melyekbl több darab egymással összeillesztve

használható ; tetlétrák, melyek a tetzetbe vágott

horgokon lógva, a tetsík megmászását teszik

lehetvé ; horoglétra (1. 0.) ; párkánylétra, mely
a legfelsbb emeleten az ablakban állíttatván fel,

kiszökellö hídjáról a párkányzaton át a tetre
lehet jutni. Külön csoportot képeznek a gépezetes

tolólétrák, melyek 14—30 m. magasságra 2—4
egymásból kötéllel kihúzható létrából állanak, 2
vagy 4 kerek kocsin nyugszanak, melyrl külön

gépszerkezet, esetleg benzin v. villamos motor,

hidraulikus v. gáznyomás emeli a megkívánt
hosszúságba és állásba. Ezen létrák szerkezete le-

hetvé teszi a létrának tetszés szerinti, elre vagy
oldalt hajlítiVSiU, ill. moghosszabbltsisát és bizton-

sági önmköd fékekkel, rugózárakkal, esés! hor-

gokkal, jelz harangokkal van ellátva, melyek a
létra foldölését önmködlég megakadályozni hi-

vatvák. Gyárakban, nyilvános épületekon állandó

vaslétrák helyeztetnek el tzbiztonsági szempon-
tokból. L. még Kötélhágcsó.

Létra-állvány. Hordozható és könnyen fel-

állítható állványzat, moly kevés helyet foglal el

s fleg ké.sz épületek, tornyok, kupolák beállvá-

nyozásához ill. tatarozásához célszeren használ-

ható. A létrák egymiissal párhuzamosan, függ-
legesen állíttatnak fel s kihajlás ellen csavarok-

kal megersített András-kereszt merevítéssel bir-
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uak. A2 épületekhez való megersítés az ablak-

káváknál történik.

Létrajog (franc, tour d'échdU), a telekbirto-

kosnak az a joga, hogy épületemolés v. javítás

céljából a szomaiéd telken létrákat, állványokat

állíthat fpl (V. ü. nolg. tvkv. tvjavaglata 4íií. §.).

Létrás áttörés vagy lépcss áttörés (>»), 1-

Khi.ii.k.

i.f trlllMi, kisebb, tréfás, kurta verssora spa-

I

'

' Tnónyek ; i8inertBt& jeltik az, hogy jelsza-

n sérófa végén megismétldik. Marqués
'" '>! kezdve sok mveljük volt, ne-

' róngora, Qnevedo és Iglesias.

. . ,L^d : ifttroDii), Jean Antoine, francia

.; ^, aztU. Parisban 1787 jan. 25., megh.
> dec. 14. 1831. a történelem, 1838.

1 an tanára lett a párisi Collége de

1 1840. Pranciaorszáíg oklevéltárának

igazgat.>jává nevezték ki. Müvei: Recherches

po'.ir scrvir á l'histoire de l'Égypte (1823); Ob-

s sor l'objet des représentations zodia-

< nons restent de rantíqoité (1824); Le
' Meninon (1833); Recueil des in-

^ loset latínes de l'Égypte (1842—
KSi>s;i> Mes (1881—84, 6 köt.).

Létszám rok számszerinti állománya.

Megkülönb<izt> tiiiiK élelmezési és ütközet-L.-ot.

Létasámjelentés, 1. Ranport.
Lette. Wühelm Adolf, porosz politikus és író,

szül. Kienitzben 1799 máj. 10., megh. Berlinben

1868 dec. 3. Éppen jogot végzett, midn a Wart-
burg-ünnepélyben való részvétel miatt többhavi

fogságra Ítélték és az állami szolgálatinál kizár-

ták. Kegyelembl azonban 1821. mégis állást ka-

pott és a birói pályán különböz városokban

szolgálta az államot. Számos jótékonysági és

közhasznú egyesületet alapított, melyeket utóbb

nevérl Lette-eayesiÜeteknek neveztek el és me-

lyek a nk számára is nyitottak életpályákat

és állásokat. 1848-ban a német nemzeti gy-
lésnek, 1851— 1855-ig a porosz els kamarának
volt tagja, 1855—67-ig pedig a porosz ország-

gylésnek. 1867-ben az északi német szövetBég

parlamentjébe választották. Munkái közül emlí-

tendk : Beleocbtong dor preussischen Bherechts-

refonn (1842): Die landliche Gemeinde- und
Polizei-Verfassung in Preossens östlichen Pro-

vinzen (1844) : Die Gesetzgeboog über Benutzung
dor Prívatflüsse zur BewSssenmg d. Gnmdstücke
(1850) és Die Landeekoltnrgeeetzgebang des

preuas. Staates (2 kötet, 1853—54).
Lette-egyesület, 1. Lette.

Lettek (latvisi, lotysi), Livland D.-i részén,

Kurlandban és a porosz Kurische Nehrong terü-

letén elszórva, valamint OroeaoraiágUm kisebb

telepekben él, túlnyomólag finn eredet, elszlá-

vosodott néptÁn, as újabb orosz kutatók szerint

a kurokkal azonos. Snmsabban aNehmng-ée Me-
mel-vidéki L. is tiszta knrok, kik a litván nyelv-

vel rokon lett (llvlandi) nyelvet beszélik; az

orosz alattvalók már ezt a második ny^vttket is

elvesztették. A vitebezki kormányxéság lettjei

katolikusok. Az oroez alattvalók száma közel 3

millió, a porosz L., bár alig vannak 5000-ai, lett-

litván nyelvüket még m^tartották. V. 6. Dor-
tfeth, Die Letten lm Baltenlande (Hannover 1906).

Lett«r» (ol.) a. m. levél, összetételekben is

használatos : L. di cambio a. m. váltó ; L. di

vettura a. m. fuvarlevél.

Lefttera di eambio (ol.) a. m. váltólevél

azaz váltó.

Lett nyelv és irodalom, a litván és a kihalt

régi porosz nyelvvel egj'ütt az indogermán nyelv-

törzsnek lett (balti v. litván) családját alkotta,

de régiségre s így nyelvtudományi fontosságra

nézve mögötte áll mindkét testvémyelvnek. A
lettek költészete igazi népköltészet lirai-idillikus

tartalommal, népdalaikból mintegy 40,000-et

gyjtöttek már egybe. V. ö, Ulmann, Lettíache

Volkslioder (Riga 1874). Nem kisebb számúak és

szellemesek a lettek találós meséi, közmondásai
és mondái. (V. ö. Bielenstein, 1000 lettische Ratsel,

Mitau 1881.) Költészetükkel szoros összefüggés-

ben volt zenéjük és táncuk, régi tsgyökeres
néptáncaik nagy eredetiséggel tnnek ki. Legré-

gibb irodalmi emléküknek tartják a 10 parancso-

latnak Ramm által való fordítását (1530) és Lu-

thernek Rivius János által fordított katekizmusát.

A lettek els költjéül Stender (1714—1796)
tekinthet, ki úttör volt népe és nyelve mvelé-
sében; megemlítésre méltók még: Jur Alunan
(megh. 18ft4.), M. Kroghem (ábieve Ausaklis,

megh. 1879.) ; Lautenbach epikus költ (álneve

Jusminis, szül. 1847.) és Kaudsit M. novellaíró

(szül. l&tö.); továbbá a legújabbak: Apsis, Jekabs,

üeglav és Janis. Lett nyelv folyóirat 22 van.

Legjobb lett gramatikát Bielenstein irt, ki nagy
érdemeket szerzett lett és balti régís^ tanulmá-
nyaival is. Szótárakat szerkesztettek: Stender

(Mitau 1798, 2 köt), ülmann és Brasche (Libau

1875 és Riga 1880, 2 kötet). Legújabb Voldemar
lett-orosz szótára. V. ö. Napierski, Chronolog.

Konspekt der lettischen Literatur (Mitau 1830)

;

Andrejmnff, I^tti.sche Volkslieder (Halle 1896).

Lettow-Vorbeck. Oskar twí, német hadtörté-

neti író, szül. a Rega-menti Treptowban 1839 dec.

21., megh. Oldenburgban 1904 márc. 28. Végig
küzdötte az 1866-iki és 1870-71-iki hadjáratokat

és az utóbbiban Noissevillenél súlyosan megse-
besült. Mint ezredes 1890. nyugalomba vonult.

Müvei közül nevezetesebbek : Leitfaden für den
r-*"— '* in der Taktik auf den königl. Kriegs-

rlin, 1888, 6. kiad.) ; Kriegsíreschicht-

Ik;., .... piele(u. o. 1889, 5. kiad.); Der Krieg

von 1806 und 1807 (u. o. 1891—96, 4 köt); Ge-

schichte des Krieges von 1866 in Deutschland

(u. o. 1896-1901, 3 köt).

Iiei(r« (franc, ^jtad: lear) a. m. levél, váltó ; L.

de créance, megbízó levél ; L. de wnture, fuvar-

levél ; L. de rappel é» L. de récréance, 1. K-
veldc.

I^eitres de eaehet (franc, «fM: iMrdA Icm«),

elfogatási parancsot tartalmazó királyi rendele-

tek, melyeknek alapján a kormánynak nem tetsz

embereket Parisból és Franciaországból számz-
tek vagy a Hastilleba bezártak. Kültaöeen XIV.

Lajos és XV. Lajos idegében divatostak s mint a

királyi absaolntízmos legönkteyeeebb megnyilvá-

jiulásai. nagy eUenstenvet keltetMt a királyság

ellen. A francia nemsetgyfllés egyik els dolga

volt, hogy 1789 ián. 23. e gylölt intézményt el-

törülte. V. 0. mrabeau, Des L. et des prisons
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d'État (Paris 1782) ; Chassaigne,T>eB L. sous l'an-

cien régime (u. o. 1903).

Liettres de déli (franc, ejtsd : lettr dö defi),

kihívólevél, hadüzenetet tartalmazó irat. L. Défi.
I^ettres de marque (franc, ejtsd: lettr dö

raárk) a. m. kalózlevél. L. Kalózság.
liettres persanes (franc, ejtsd: lettr perszán)

a. m. perzsa levelek, Montesquieu egy szatirikus

müvének a cüne.

liettres provinciales (franc, ejtsd: lettr pro-

venszjái) a. m. vidóki levelek, Pascalnak a jezsui-

ták ellen írt híres röpirata.

Lettsomit (bársonyos rézérc, ásv.), 1. Ciam-
trichii.

Leu (többesben lei), a román pénzrendszer

egysége, azaz a frank neve Romániában= 1(X)

báni= 0952 korona.

Leu, August, német fest, szül. Münsterben 1819
márc. 24:., inegh. Seelisbergben 1897 júl. 20. Düs-
seldorfban Schirmer vezetése alatt tanult, de f-
leg Achenbach hatása alatt festette tájképeit, me-
lyeknek tárgyait Svájcban, Tirolban, Fels-Bajor-
országban, Stájer- és Olaszországban, de fleg
Norvégiában tett ismételt utazásain gyjtötte.

A legsikerültebbek : Norvég vízesés és fenyerd
(1848,krisztiániai múzeum) ; A Sogne-fjord délben
(brémai múzeum) ; Berchtesgadeni részlet (stutt-

garti múzeum) ; Norvég fensík (königsbergi mú-
zeum) ; Vízesés (bécsi múzeum) ; A Watzmann ; A
Dachstein ; Az Ober-tó ; Naplemente a sorrentói

partokon; Az Öschin-tó a Kanderstegnói Bem
kantonban (berlini Nationalgalerie) ; Johanna ki-

rályné kastélya Nápolyban stb.

Lenbe, Wilhelm, német orvos, szül. Ulmban
1842 szept. 14. 1872-ben a belgyógyászat tanára
Jenában, 1885—1911.Würzburgban. Nagy érde-

meket szerzett a gyomorszondával való gyógyke-
zelés és a betegek mesterséges táplálása terén.

Nevezetesebb munkái : Die Krankheiten des Ma-
gens und Darms (Ziemssen Hdb. d. Path. u. Thor.-

ban, 1875); Die Magensonde (Brlangen 1879); Die
Lehre vom Ham (Salkowskival együtt, Berlin

1882) ; Über die Bohandlung der Uraoraie (Wies-
baden 1883) ; über die Bodeutung der Chomio in

der Medicin (Berlin 1884) ; Spec. Diagnose der in-

neren Krankheiten (Leipzig 1889, 7. kiad. 2 köt.,

1904—05) ; Über Stoffwochselstörungen und ihro

Bekampfung ( 1896) ; Über Künstlicho Ernáhrung
(1898).

Leube-Rosenthal-féle húsoldat úgy készül,

hogy 1 kg. zsírjától teljesen megfosztott liúst fino-

man felvágnak, 1 lit. vlz ós 20 cm^ tiszta 8Ósa,v

keverékével Papin-fóle fazékban 10—15 óráig

forralják. Azután az egész tömeget kivóve, mo-
zsárban jól szótdörzsölik. Erre ismét 15—20 óráig

fzik ós szódával közömbösítik,végülpépsörüvé be-

fzik, négy részre osztják ós légmentes pléhdobo-
zokba zárják. Egy csésze húsleveshoz 2—4 kávés-
kanálnyit adnak. Gyomorbetegeknek ajánlják.

Leubos (Kloster-L.), falu Boroszló porosz ke-

rületben, (1910) 1825 lak. Az egykor híres L.-i

apátságot 1050. I. Kázmór lengyel kii-ály alapí-

totta ós Boloszlav herceg adta a cisztercieknek.

Az apátsági épület jelenleg elmegyógyintézet.
Leuca, Capo di Sta Maria di L., Olaszország

DK.-i csúcsa Calabriában. Az ókorban ittegy rossz-

szagú forrás volt, amelynek eredetét az ott elteme-
tett óriásokra vezették vissza, kikre Herakles,
miután legyzte ket, sziklákat hengerített.

lienca (lat. leuga), a gallok mórföldje= 1500
római lépés =^ 222 km.
liCucadendron Hetin, (növ.), a Proteaceae

család génusza ; 70 faja a Fokföldön él fa vagy
cserje. Levelük épszólú, bmem, számos fajon
barnaszr. Viráguk egyivarú. A lepel csöves, a
végén szeletekre osztott; úgy a termös, mint a por-
zós virágok gömbvirágzattá csoportosulnak, ezt

pedig fedelékesen álló, széles, maradó fellevelek

veszik körül. Termésiik széles. Ezüstszr ágai-

val, leveleivel és szép virágzatával pompás fája a
Fokföldnek a L- argenleum R. Br. (atlaszfa, sil-

verboom, witteboom). Hasznos, atlaszfóny fája

van, leveleit pedig mindenféle díszítésre használ-
ják. A hajósok, akik a Pokfóld erdeit legelször
látták, errl a fáról alkották az arany- és ezüst-

erdk meséjét. Atlaszfa még: Parínariumguya-
nense, Clüoroxylon Swietenia (1. o.).

lieucaena Benth. (növ.), a Hüvelyesek gé-
nusza; 9 faja forróövi fa v. cserje, majdnem
mind Amerikában. A L. glauca Benth. (Jumbai)
a forró övön ültetés folytán terjedt el. Fája ki-

tn szerszámfa ; ílatal hüvelyét és magvát rizs-

zsel eszik. A ló és a szamár, ha leveleivel él, el-

veszti sörényét, a sertés pedig egészen megkopa-
szodik. Ha felhagynak vele, a szrözet újra ki-

fejldik, de sárgásfehér marad. Szarvasmarha,
juh, kecske minden következmény nélkül meg-
eheti a leveleket.

lieacaethiopici (gör.-lat.) a. m. fehér né-
gerek. L. Albino.
Lieucania (:Uiat), a Bagolypillék (Noctuidac)

családjába tartozó lepkenem. Hernyói mocsaras
helyeken különböz füvekkel és náddal táplál-

koznak. Hazánkban 14 faja él. A külföldi fajok

közül legismertebb a L. extranea, melynek her-

nyója: az ú. n. amerikai sereghernyó (Army
Worra) óriási tömegekben élve, nagy pusztítá-

sokat okoz Észak-Amerika állaipaiban.

liencantlieiunni (qöv.), 1. Élekhalokfü.
Leucas (Leukasz), 1. Leukadia.
Ijeucaspiiis (állat), 1. Baing.
Leuchsenring, Franz Micliael, a XV IH. sz.

nómet Írói köi-oinek ismert alakja, szül. Langeu-
kandolben (Elszász) 1746., raegh. szkös körül-
mények között 1827. fobr. Parisban. Mveltsége
ós mozgékonysága korának majdnem minden ne-
vesebb írójával kapcsolatba hozta, Goethe a Pator
Brey-ban t<iszi nevetségessé. V. ö. Varnhagen von
Ense, Vormi.schto Schriften. IV. 494 (1838).

Leuchtenberg, mintegy 220 km* terület, her-

cegségre emelt birodalmi grófság Felsö-Pfalzban.
moly az uralkodó család férttágának kihalta utíln

(1646) házasság útján a bajor királyi családnak
jutott birtokába. 1817-ben Beauharaais Jen, az
egykori olasz alkirály nyerte el s a birodalmi
grófság mediatizált hercegségre emeltetett. L.

Lciirhtei)hi'rg-(iSQ,\M.

Leuchtenberg, hercegi család, melynek meg-
alapítója Bcaiiharnals Jen (1. alább). Napóleon
mostohafia volt, ki 1817. apósától, I. Miksa bajor
királytól Eichstütt fejedelemséget ésL. grófságot,

mint mediatizált hercegséget kapta. Idsebbik íia.
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Károly Ágost (szül. 1810., megh, 1835.). belga

trónjolölt volt 8 1835 jan. nölU vette //. Maria
ílii Glória portuí?ál királynt, do mAr két hónap
múlva meghalt. Miisodik tla, Miksa (azül. 1817.,

megh. 1852.), 1839. nóül vette I. Miklós cár leá-

nyát, Máriát. Ciyermokei 1852. a cártól a Bo-
manovszki hercegi címet kapták s az ortodox

vallásban nevelkedtek. Ezek : Miklós (szül. 1843.,

megh. 1891.), Jen (szül. 18*7., megli. 1901.),

Szergej (szül. 18^9., elesett Ruszcsuk mellett

1877.) és (- /.iU. 1852., megh. 1912.). El-

hunyta ót;i i,v fla, Sándor (szül. 1881.) a

Romanoxszkx lioicegi \\i\z feje. Miklós hercegnek

nom oíryonlü rangú házasságból született fiai,

111. 1868.) és György (szül. 1872.) eleinte

:. . ,/(rtí.s' grófi címet viselték, 1890. azon-

ban ill. Sándor cártól megkapták a L. hercegi

címet. Mindkettnek 6—6 gyermeke van.

AI. >\fi:Jeiiö(E>.uiéne),Ij.hercege

és E ite, Itália aikirálya (1805

—

1814 /i<'í7MAar//a<s vicomte, fran-

cia t i i'hine Tascher de la Pagerie,

a ké^'MiMi .Ji./;tiiti iiuncia császárné fia, Napóleon
mostohaíia, szül. Páriában 1781 szept. 3., megh.
Münchenben 1824 febr. 51. Atyját a forradalmi

törvényszék 1794 jún. kivégeztette. Anyja ezután

1796. Bonaparte Napóleon tábornokhoz ment nül,
ki Jent csakhamar megszerette s magával vitte

Itáliai és egyiptomi hadjárataira. 1805-ben Itália

alkirályává nevezte ki, 1806. pedig összeházasí-

totta I. Miksa bajor király leányával, Amália
Augusztával. Az 1809-ikl háboríiban az itáliai

ha^reg fvezére lett. Bár Sacüe mellett (ápr. 16)
vereséget szenvedett, mégis nyomában volt a
yiaszavonoló Jánoe fhercegnek s annak a magyar
felkelhaddal egyesült seregét Gyöméi megverte

ijún. 14.). Ezután seregét a szorongatott Napóleon
sí^gít.-t'ííére vezette s része volt a wagrami véres

gyöz<'It>ni kivívásában íjul. 6—6.). 1812-ben a
IV. hadtestet vezette az Oroszorsziig elleni had-

járatban 8 különösen a visszavonulás alkalmával

tnt ki vitézségével. 1813 máj. 2. a lUtzoni csatát

ó döntötte el a franciák javára, mire Napóleon
az olasz harctérre küldte. Itt egy évig harcolt ki-

tartással Napóleon ügye mellett, azután a bécsi

kongresszusra ment. Utolsó éveit apósa udvará-

ban töltötte, özvegyi a müncheni Michaelskirche-

ben Tlioncaldsen által mvészi síremléket emel-

tetett neki. V. ö. Dii Casse, Mémoires et corres-

p<indance du prince Eugéne (Paris 1858—60, 10
köt.) ; Weil, Le prince Engine et Murát (u. o.

1901-1902, 5 köt.).

IjeaehtenberKia (nOv), kaktuszféle génusz,

melynek egyetlen faja a Mexikóban honos L.
prhuipis Fisch. et Hook (1. a Kaktuszfélék mel-

lek!. 8. kép).

Leachtenbergit (áar.), zöldes-sárgás-fehéres

nagy hatszöges táblák ; a klinoklór-csoportba tar-

tozik ; csaknem teljesen vasmentes. Zlatoust kö-

zelében az Uraiban található.

Lenci, ókori gall néptörzs, a mai Lotharingia

területén ; fvárosuk Tullum volt (ma Tóul).

Leucin, a aminókapronsav
(CH,),CH CH,CH(NH,)COOH.

A különféle állati és növényi nedvekben, fleg
a hasnyálmirigyben (pankreasz) elforduló ^y-

bázisú monaminósav. Képzdik a fehérjefélék

rothadásakor, vagy ha a fehérjeféléket és a kü-
lönböz felhámképletekct (szaru, haj, toll stb.)

lúgokkal v. savakkal fzik. A természetes L.

optikailag aktív és pedig vizes oldatban balra

forgat ([aj = — 10*4"), sósavas oldatban jobbra.

A mesterséges L. inaktív. A balra forgató L.

fényes lemezkékben kristályosodik; op. 293—
2950 ; óvatos hevítéssel bomlás nélkül szublimál-

ható, de hirtelen fölmelegítve amilaniinra és

széndioxidra bomlik. 20«-on 45 sr. vízben oldó-

dik, de forró borszesz igen nehezen oldja. A L.
salétromsav hatására leudnsawá lesz ; kálium-
hidroxiddal összeolvasztva ammóniák és vale'

riánsavas kálium képzdik belle.

Lencippos, 1, Leukippos.
I^uciücus Rond. (iuat), l. Koncér.
Leucit (ásv), kálium-aluminium-metaszilikát

képlete KAl(SiO,)., többnyire kevés nátriumot,

st lítiumot és rubídiumot meg céziumot is tartal-

maz. Kristályalakja a szabályos deltoidikozitetra-

éder (ép ezért ezt a kristályalakot leucitoédemek
is szol^ hívni), de optikai úton kimutatható,
hogy a kristályok többszörös ikerlemezrendszer-

böl épülnek fel, az egyes lemezek tetragoná-

lisak V. rorabosak; 560''-ra felhevítve optikai-

lag izoti'opok lesznek, azaz a szabályos rend-

szerbeli kristályok módjára viselkednek ; lehlve
újra visszanyerik régi tulajdonságaikat. A kris-

tályok igen gj'akran szimmetrikusan elrendezve
zárványokat (üveg, mikrolitok) tartalmaznak. Fe-
héres, szürkés, sárgás vagy vöröses színek,
üveges vagy zsíros fények, alig áttetszek. A
L. számos eruptív kzetnek lényeges elegyrésze

:

a Vezuv-lávában nagy kristályok alakjában ta-

lálható, hasonlókép Róma környékén sok lává-

ban, a Laachi-tavat környez lávákban, a Kaisor-

stuhlban ; a leucititban, L.-bazaltban, L.-bazanit-

ban, L.-tefritben, L.-fonolitban és L.-trachitban

mindig tekintt'lyes mennyiségben van jelen. Nagy
kristályokban fordul el a L.-porílrban (Ober-

wisenthal az Érchegységben) és a L.-szienitben

(Brazília). Könnyen átalakul analcim-zeollttá v.

ortoklász- és eleolitnak vagy ortoklász- és musz-
kovitnak elegyévó (amfigén).

Leaoita (nSv.), így nevezte Van Tieghem a
kromatofórákat, de Schimper szermt az aleuron

(l. 0.) szemecskéket Is ide sorolta.

Lencit-bazalt, 1. Bazalt.
Leucit-bazanit, l. Bazanit.
Leucitit, kzet, lényegében leucit- ós aagití)ól

álló eruptív kzet Külsleg a bazaltokra emlé-

keztet, l'kép az Albanoi-hegysógben van elter-

jedve (Capo di Bove a Via Appia mentén) ; gyak-

ran melilitet is tartalmaz.

Lencitoéder, 1. Ikozitetraéder és LeucU.
LeucitofÍT, kzet, olyan fonolit, amelynek

.s/ani(lin-f«jlüpátját nagyrészt leucit helyettesíti.

Többnyire hauyn-félee^ket és melanit-gránátot

is tartalmaz. Elterjedt kzet az Eifel-hegysógben

(Olbrück, Perlenkopf, Rieden, Hannebach), a Kai-

serstuhlban Badenben (Horberig, Rotiiweil), a
Zöldfoki .'ligeteken és a BasUicatában Itáliában.

Lencitszienit, l. Szienit.

Leucitszirt, a lencitet tartalmazó különféle

köaet^mdc gyUjtöneve ; ide tartozik pl. a leu-
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citit, leucitbazalt, leucitbazanit, leucittefrit, leu-

citporfir, leucitfonolit, leucitoflr stb.

Leucittefrit (ásv.), 1. Tefrit
Leucittufa, különféle leucitos kzeteknek sár-

gás va^y barnás tufája, amelyben könnyen fel-

ismerhet leucitki-istályok vanuak.
lieuck., természetrajzi nevek mellett a. ra.

Letickart P'riedrich Siegmund (szül. Helmstedt-

ben 1764., megh. mint a zoológia tanára Frei-

burgban 1843. ; férgek tanulmányozásával fog-

lalkozott), vagy unokaöccse LeuckaH Rudolf (1. o.)

nevének rövidítése.

Leuckart, Rudolf, német zoológus, szül. Helm-
stedtben 1823 okt. 7., megh. Lipcsében 1898 febr.

6. 1842 óta Gröttingenben az orvosi és természet-

tudományokat tanulta, 1850. a giesseni egye-
temre ment a zoológia tanárának ; 1869. Lipcsébe

hívták meg. 1895-ben titkos tanácsosi címet
kapott. Legföképen az alsóbbrendíi állatok és a
bélfórgek tanulmányozásával foglalkozott. Ó kü-

lönítette el a Tömls állatokat Goelenterata
néven a Tüskósbrüektl (Echinodermata) és

sorozta külön állatkörbe. A Siphonophorákon vég-
zett tanulmányai alapján megállapította a poli-

morfizmus jelentségét. Felfedezte a rovarpeték
miki'opiléjét, szz-szaporodását stb. Nevezetesebb
müvei : Beitrage zur Kenntniss wirbelloser Tiere

(Frey-jel, Braunschweig 1847) ; Über die Morpholo-
gie u. Verwandtschaftsverháltnisse d. wirbellosen

Thiere (u. o. 1848) ; Über den Polymorphismus d.

Individuen odor die Brscheinung d. Arbeitsteilung

in der Natui' (Giessen 1851) ; Zoologische Unter-
suchungen (u. o. 1853—54, 3 füz.) ; Vergleichende
Anatomie und Physiologie (Bergmann-nal, Stutt-

gart 1852) ; Die Fortpflanzung und Bntwickelung
der Pupiparén (Halle 1857) ; Zur Kenntniss des Ge-
nerationswechsels u. der Parthenogenesis bei den
Insekten (Frankfurt 1858) ; Untersuchungen über
die Tríchina spirális (Leipz. 1860, 2. kiad. 1886)

;

Die Blasenbandwürmer und ihre Entwickelung
(Giessen 1856) ; Die Parasiton des Menschen und
die von ihnen herrührenden Krankheiten (Leipzig

1863—76, 2 köt., 3. kiad., befejezte Brandes
1879—1901); Gráfé és Samisch Handbuch der
gesammten Augenheilkunde c. munkája részére

megírta a szem összehasonlító anatómiájáról
szóló részt, 1857—79. szerkesztette a Berichte
über die wissenschaftlichen Leistungen in der
Naturgoschichto der niederen Tiere címen meg-
jelent értékes referátumokat az Archív fOr Na-
turgeschichte részére, azonkivül kiadta : Die Ana-
tomie der Biene (Kassol 1885) és Nitsche-vel a
Zoolog. Wandtafeln z. Gebrauch an Un iversitatén

u. Schulen (u. o. 1877—91) c. falitáblákat.

Leuckart-keszeg (Abramis LcuckarUi He-
ckel, állat), a dévérkeszeg ó.s a verosszárnyú kon-
cér korcsa.

I.<encoohloridiniii parudo.vnin (állat), a
Xe/ícor/tíoriíZíMm wír/cro,9Ío>n?«n(Rnd.)nev szívó-
féreg tömls lárvája (Sporocysta), amely a boros-
tyáncsiga (Síiccinea putris L.) tapogatóiban ha-
talmas, zölddel csikóit, bunkószorú képzdménye-
ket okoz. A kifejldött féreg a vízityúkfólók és
nádipcszáták belében élsködik.
I.ieacqfam L. (növ.), tözike, az Amaryllidaceae

család génusza ; 9 faja a Földközi-tenger környé-

kének egyes vidékein van elterjedve. A L. aesti-

vum L. (nyári tözike, kakasvirág) megvan Kis-
Ázsiáigs a L. verniim L. (tzeg- v. vízi gyöngy-
virág, tzegviola) fajjal együtt Közép-Európában
is, így nálunk is honos. Hagymás füvek. Kocsá-
nyuk buroklevélbl ntt ki, viráguk olyan, mint a
hóvirágé, leple 6 harangalakú, a 6 lepellevél hegye
megvastagodott, porzói egyenl hosszúak. A L.
vernum hegyvidéken nedves helyen, patakok
mentén elég gyakori, kora tavaszi (febr.) kedves
virág, 3—5 szálas levelet hajt, virága magános,
bókoló, fehér lepellevelei a hegyük alatt zöldes-

sárgák. Bibeszála buzogányalakú. Szépségéért és
koraiságáért kertbe ültetik. Alakja, a var. car-

pathicum Herb. kétvirágú. Gyakori K.-i hegy-
vidékünkön, A L. aestivum mocsaras vizenys
helyeken, nedves réteken n. Nagyobb az elbbi-
nél, máj.—jiin.-ban virít, Kocsányán több emy-
sen. áUó virága van. Virágágyba ültetik.

lieucotici (gör.) a. m. albino (1, o.),

Leuga, 1. Leuca.
Leuk (franc, Loéche-la-Ville), az ugyanily

nev járás székhelye Wallis svájci kantonban,
(1910) 1658 lak, ; 7 km.-nyíre tle a Gemmis és

Torrenthom sziklafalai közt van L. füi'd (Lou-
éche-les-Bains) 606 lak., 20 gipsztermával (.34—
51" C), amelyeket makacs börbajok és reuma-
tizmus ellen használnak.

Leukadia (Leukasz, Santa Maura, Hagia
Mavra, Levkasz), Kerkira vagyis Korfu görög
nomoszhoz tartozó sziget az Ión-ten_gerben,L. terü-

lete 287 km«, (1907) 29,471 lak. ED.-i irányban
mészk-hegyek vonulnak át rajta,D,-i partján van
a legmélyebb öble és e mellett a Ducato-fok, az óko-

riak híres L.-i sziklája, amelyen Apolló temploma
állott ós amelyrl évenként egy gonosztevt a
tengerbe taszítottak, hogy a sziget összes lakói-

nak bneiért bnhdjék ; innen ugrott a tengerbe
Sappho költn. L. D.-i és K.-i felében termékeny
völgyek terülnek el, amelyekben olajfát és szl-
löt termesztenek. ÉK-i végében régi, középkori
ersség, a Santa Maura állott és ennek közelében
épült a fváros : Amaxiki v. Levkasz. Újabban
Dörpfeld L.-t Homeros Ithakájával azonosítja,

I..enkacmia (gör.), 1. Leukémia és Fehér-
vémség. ^

I.ieúkaetliiop, 1. Albino.
IjeukaeÉltlopicI a. m. fehér négerek, 1.

Albino.

Leukai (gör. a, m. Fehér-város), 1, ókori város
KisÁzsia K .-i partján,közel Phokaiához.— 2. L., vá-
ros Lakoniában, melyet a spártaiak elpusztítottak.

Leukasz (Leukajiz), sziget, 1. Leukadia.
Leukaugit, 1, Angit.
Leuke, 1. Kújyó-sziget.
Leuké, az ókori görög orvosi mvekben hasz-

nált kifejezés, melynek pontos értelme ma már
nem határozható meg. A brnek valamely okból
keletkez megvilágosodását jelölték vele.

Leukémia v. frhérrérüség, betegség, melynek
legjellemzbb tíinote a fehérvérsejtek megszapo-
rodása a vérben. Azokat a betegségeket, amelyek
a L, egyéb tüneteit utánozzák, de amelyeknél a
fehérvérsejtek megszaporodása elmarad, pszeudo-
leukémiának, álfehérvérsógnek nevezzük, L.

Fihérvéí'ség.
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Leokippe, Minyas leánya, Alkitboc és Areínoo

növéro, ki donevérré változott, mert nem akarta

Dionysost istenként tisztelni.

Lonkippidák, Louidppos (a. m. febórló) két

leánya, az iV'i derengéf" megszeraólyojítöi s mint
Ilyenek a velük lényegileg azonos Dioskurok (1. o.)

íolesjéffei.

Leokippoe (Leucippus), görög filozófus, Abde-

xában BJtül., élt Kr. e. 510 körül. L. jelentsége

abban áll, bogy 6 az atomisztikus elmélet meg-
alapítója, melyet tanítványa, Domokritos kiépített.

Hogy mi kitol származik, ma már nem állapit-

liatjuk meg.
Leukoaliz&rin, 1. Antrarobin,
Leakobázlsok v. leukovegyületek, azok az anya-

ik, melyek a festöanyagMcnak redukciója révén

keletkeznek ; ezek a L. színtelenek és oxidálva is-

inót azokká a festanyagokká alakíthatók át,

amelyekbl keletkeztek.

Lenkociklit (*«t.), 1. Apofillit.

Leakocita (lenkocyta, gör.), a fehérvérsejtek

(színtelen vérsejtek) egyik alakja. L. Vér.

Leokocitózis (leukocytosis, gör.), a fehérvér-

sejtek (leukooyták) megszaporodása, a szervezet

vódekeze.seuek eg>ik módja. L. Fagociiosisés Vér.

Leukoderm (gör.) a. m. fehérbr emberfajta.

Szemlén állnak velük a feketebörek (mela-

jioderm) és a sárgabórüek (xanthoderm). Sfratz
szerint a három együtt az uralkodó fajták (archi-

morph) nagy csoportját alkotja.

Leakoderma (gör.), az achromatosi.<t (1. o.)

azon alakja, amikor a lencsónyi világosabb foltok

sötétek, rácsszerü területen vannak elszórva. Kü-
Jönösen szifilis és pszoriázis után szokott elfor-
dulni ; lassankint magától is ol szokott múlni.

Leukofilltestek (dSt.) a. m. leukoplaszták (1.

Kronui(otorti).
Leukofönicit iisv.), 1. Humit.
Leukogránát a. m. fehér gránát ; 1. Gránát.
LenkoKeratózis, 1. Leukopláhia.
Leukokrát kzetek, azok az eruptív kzetek,

amelyek túlnyomórészt színtelen elegyrészekbl

(földpát és földpátpótló ásványok) állanak és szí-

nes elegyrészekben (augit, amtibol, csillám, olivin)

igen szegények, pl. az aplit. Ellentéte a mela-

nokrát Ujabb, de nagyon gyakran használt kí-

Tejezés.

Lenkolin, leukol. Az ú. n. kinolinbázisok közé

tartozó szénvegyület, mely a kszénkátrányban
fordul el ; képlete C«H.N ; izomer a kinoliunel,

de foaeH nem azonos. Színtelen, olajszer test,

amelynek ersen éget íze ée kellemetlen, de

a keeerfl mandula-olajra emlékeztet szaga van.

Fs. 1-081 (10*-on). Vízben kis mértékton, borszesz-

bcn, éterben, széndiszulfidban és zsíros olajokban

stb. azonban könnyen oldódik. Fp. 238'.

Leukoma (gör.), a szem szarubártyáján mutat-
kozó fehér, vaskos, átlátszatlan hegeeedós, amely
rendszerint genyes szaruhártyagyuladás követ-

kezménye. A köznép ezt is hályognak nevezi.

Leokomainok (Gaiitier), az él emberi szerve-

zetben képzd, a ptomainokkal (1. Hullaalkaloi-

dák) rokon, részbenmérgez hatású anyagok,ame-
lyek a fehérjék bomlási termékei közé tartoznak.
' Lenkopatia (gör.), ritkán használt kifejezés,

a. m. achromatosis (1. o.).

Réoai San Ltítaama. XU. IcSL

Leukopenia (gör.), a leukocitózis ellentéte, ami-
kor a fehérvérsejtek száma a vérben kisebbedik.

Leokopetra, hegyfok a bruttíumbeliek földjén

a szicíliai tengerszoros mellett ; ez id szerint

Capo deH'Anni.
Leukopirit ágv), 1. Löllinqii.

Lenkoplákia v. leukokeratózis, Schwimmer
által forgaloniha hozott név bizonyos, a nyálka-
hártyákon elforduló fehéres-szürke és kövezet-

szer rajzolatokat feltüntet elszarusodások meg-
jelölésére, melyek ersen dohányzóknál, régi szi-

fllisben szenvedknél, de sok más okok következ-

tében is fóleg a száj sarkai mellett, az ajkakon, a
nyelv hátán v. esetleg egyéb nyálkahártyákon
léphetnek fel és csak nagyon nehezen gj'ógyít-

hatók. Elhanyagolva rákká alakulhat.

Leukoplaszták (növ.), 1. Kromatofóra.
Leukorrhoea (gör.), 1. Fehérfolyá.'i.

Leukoszirusok (a. m. fehér szlrusok), Kappa-
dókia slakóinak elnevezése, ellentétben a bama-
börü igazi szírusokkal.

Leakoszkóp (gör.), Helmholtztól ered készü-

lék a szinéi-zetek pontosabb megvizsgálására.
Leukothea, 1. Ino-

Leukotil, 1. A.^zbeszt.

Leukovegyületek, 1. Leukobázisok.
Leukoxén (ásv.) l. Ihnenii.

Leukozafir (ásv.), viztiszta korund (1. c).

Leokozia, 1. Levkozia.
Leoktra, helység Beociában Plataea és Thes-

piae között ; itt folyt le Epaminondas híres gy-
zelme Kr. e. 371.

I^uma,a lovak influenzájának hurutos alakja.
Ez elnevezést Dieckerhoff tanár használta el-
ször, de nem vált közkeletvé. L. Influenza.
Leumann, Emst, szanszkrit-tudós, sztll. Berg-

ben 1859 ápr. 11. A szanszkrit nyelv tanára
Strassburgban. Kiadványai az Aiipapátika—Sutra
(Leipzig 1882) ; Liste von Abschriftes und Aus-
zugs aus der Dvaina Litteratur (1891) ; Über die

eiuheimischen Sprachen von Ostturkestan in frtlh.

Mittelalter (1907—1908).
Lennis, Johannes, német természetrajzi író,

r. k. pap, szül. 1802 jún. 2. Mahlertenben, Hildee-

heim mellett, megh. 1873 ápr. 30. Hildesheimben.

Teológiai és filozófiai tanulmányainak befejezté-

vel 1824. a hildesheimi gazdasjlgi intézet termé-

szetrajzi tanára s késbb igazgatója lett. Termé-
szetrajzi munkái még ma is tudományosértékek,

így a Synopsis d. drei Naturreiche ; 1. rész : Zoo-

logie (Hannover 1844, 3. kiadása Ludwig tollá-

ból 1883-86, két köt.), IL réez: Botanik (1847-
1877, 3. kiadása Frank tollából 1883-86, három
kötet), III. réez : Mineralogie o. Geognoeie (Römar
tollából u. o. 1853, 2. kiadása Senfttl 1876-78).
E nagy mvét követték a Schulnaturgeechichte

és a Leitfaden 3—3 kötetes, késbb képekkel el-

látott számos kiadása és tObb mflve. Életrajzát

Grube irta meg (Hannover 1876). Bmlékét Hildes-

heimben 1905. felállított emlékm rzi.

LenstíÜc ( Leustachaiwi, Eustackius), erdélyi

vajda volt III. Béla (1173-96) ideiében. 1176.

Ombod bánnal együtt vezette Kis-Ázsiába azt a
magyar sereget, melyet III. Béla a törökök ellen

Manuel görög császár segitségére küldött, hogy
az ikoniumi szultánt, li. KiUdzs Arszlánt meg-
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alázza. A szultán azonban Myriokephalonnál gy-
zött és Manuel is csak nehezen menekülhetett.

LenteTshansen, város Mittelfranken bajor ke-

rületben, (1910) 1408 lak. 1450 ápr. 14. itt gyzte
le Albert Achilles brandenburgi rgróf a nürn-

bergieket.

Leuthen, falu Breslau porosz kerületben, (loio)

895 lak. Ismeretes az 1757 dec. 5. itt vívott csatá-

ról, amelybon Nagy Frigyes porosz király a Ká-
roly lotharingiai herceg vezérlete alattáUó osztrák

hadakat megverte. 1854-ben, illetve 1907. a csata

szinterét emlékmvel jelülték meg.
Leuthold, Heinrích, német költ, szül. Wetzi-

konban (Svájc) 1827 aug. 9., megh. 1879. júl. 1. a

burghöMi-i gyógyintézetben (Zürich mellett). Há-
nyatott életet ólt, nevelsködött, lapot szerkesz-

tett s 1865 óta Münchenben élt. Mint lirikus Pla-

ten és Lenau tanítványa. Verseit barátja, G. Kel-

ler adta ki. (Gedichte 1879, 5. kiad. 1906). Mint

mfordító (FünfBücher französischer Lyrik, 1862,

Geibellel együtt) kitn. Mveinek legjobb kiadá-

sát G. Bohnenblust rendezte sajtó alá (Frauen-

feld 1913, 3 köt). V. ö. M. Plüss, H. L.-s Lyrik
und ihre Vorbilder (1909).

Leuto, 6— 8 m. hosszú, halfogásra való egy-

árbocos parti járómü, latin vitorlákkal, melyet az

Adriai-tengeren kiváltkópen a szardella-halá-

szatra használnak.

Leutze, Emánuel, német fest, szül. Schwá-
bisch-Gmündben 1816 máj. 24., megh. Washing-
tonban 1868 júl. 18. Gyermekkorában szüleivel

Philadelphiába került, ahol Smith képmásfest-
nek volt tanítványa, azután Düsseldorfban tanult

Lesstng vezetése alatt; fölváltva tartózkodott

Münchenben, Düsseldorfban.Olaszországban; 1859.

végleg Amerikában telepedett le. Mvei általán

a düsseldorfi festészet színvonalán állanak és in-

kább tárgyilag érdekesek. Leghíresebb, reproduk-

ciókban még ma is elterjedt müve : Washington
áthajózik a Delaware folyón (1860—51, brémai
Kunsthalle).

Leutzelbuiger, 1. Lützelburger.
Leatzsch, szász község a lipcsei közigazgatási

ker.-ben, (loio) 12,327 lak. Gyorsan fejld gyár-

ipara 8 Lipcséhez való közelsége következtében né-

pessége az utóbbi 10 óv alatt megkétszerezdött.
Leuven, Löwen (1. o.) holland neve.

Leuwarden, németalföldi város, a. m. Leeu-
warden (1. o.).

Leuze (cütad: lös), város Hainaut belga tai'to-

mány Toumai járásában, a Ny.-i Dendro ós vasút

mellett, 5981 lak., gyapjú- és vászonszövés.

Leütés, nyilvános áiTeróst vezet hivatalos

személynek az a ténye, amellyel az árverés tár-

gyát a legtöbbet igér által megvettnek jelenti

ki. Korábban általában szokásos volt, hogy az
árverez kijelentését kalapácsütéssel kísérte, in-

nen származik az elnevezés.

Lezés, 1. Ezüst (gyártása).

Levf/eiw^ a bolgár pénzrendszer egysége, azaz
a frank neve Bulgáriában= 100 sztotiuka= 0952
korona.

Eiév., növénynevek mellett Léveillé Henri
francia orvos nevének rövidítése, szül. Crux-la-
Villeben 1796 május 28., megh. Parisban 1870
fobr. 3. ; fként a gombákról írt.

Léva, rendezett tanácsú város Bars vm.-ben,

(1910) 1070 házzal ós 9675 lak. (közte 8752 magj-ar,

199 német és 688 tót, hitfelekezet szerint 6317
római katolikus, 456 ágostai evangélikus, 1485
református és 1384 izraelita). L. a lévai járás
szolgabírói hivatalának székhelye, van járásbíró-

sága, adóhivatala, kir. közjegyzségo, pénzügyr-
sége, kegyesrendi fgimnáziuma, állami elemi
tanítóképz intézete, irg. nvérek polg. leányis-

kolája, alsófokú kereskedelmi iskolája, iparosta-

noncískolája és számos egyesülete, továbbá könyv-
nyomda, keresk. bank, takarék- és hitelintézet,

takarélípénztár, hengermalom, vasgyár, szappan-
gyár, kocsigyár és villamosm; élénk marhakeres-
kedése és borpiaca ; asztalos- és szücsipara jelen-

tékeny. Van vasúti állomása, posta- és táviróhiva-

tala és telefonállomása. Határa 4954 kat. hold.

Romokban hever régi várának eredete bizony-

talan. A város építését IV. Béla király korába
helyezik. Késbbi királyok, jelesül Róbert Károly
jelentékenyen megersítették. Eleinte az srégi itt

székel Lévay-nemzetséget uralta, de késbb e
nemesi család kihaltával Balassa Menyhért ke-

zébe került, ki egykép sanyargatta a törököt éa

a körüllév jobbágyfalvakat. Rablásai miatt I.

Ferdinánd Salm Miklóst küldötte ellene, ki L.-t

elfoglalta s a király részére megtartotta, ki azt
késbb Dobó Istvánnak ajándékozta. Bocskay
István megtámadta és lángba borította a várost,

de a várat nem volt képes bevenni. 166.3-ban azon-
ban a törökök kezére került, kiktl azonban már
a következ évben Des Souches gróf visszavette.

1704 uov. Schlick gróf itt verte meg Rákóczi
egyik hadvezérét, Ocskay Lászlót, de Ocskay még
ugyanazon hónapban visszaadta a kölcsönt és L.-t

bevette. Az idk folyamán késbb a lévai vár és
uradalom a herceg Esterházy-család, az 1870-e8
években pedig a lovag Schoeller-család birtokába
került.

I.ievade, 1. Lovaglás.
Levadia (Lebndia), 1. Livadia.
Levágás, 1, Lebunkózás.
lievaill., vagy Vaill, latin állatnevek mellett

LevaílUint Francois (1 o.) nevének rövidítése.

Levaillant (ejtsd: lövaiytó), Frangois, francia
utazó és ornitológus, szül. Paramaribóban 1753.»

megh. Sézannoban 1824 nov. 22.Európába 1768.
korült. Amsterdamból 1780. a Jóreménység-foká-
hoz hajózott és Afrika bolsejéte hatolt. Uti m-
vei : Voyago dans rintérieur de l'Afrique (1790)

;

Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique (1796);

Histoire natiu^Ue des oiseaux d'Afriquo (1796—
1812, 6 köt.); Histoire natui-elle d'une partié des
oiseaux nouvoaux et rares de l'Amérique et des
Inde3(180l-04)stb.
Levakovic (ojud : —vics), Rafael, horvát író, szül.

a XVI. 8z. végén Jastrebarskóban, Zágráb vár-
megyében, mogh. 1650 körül. Kiváló érdemei
vannak a régibb horvát glagollta irodalom tt^rén^

mert mint a római propaganda szláv korrektora
a római missalét és más egyházi könyveket fordí-

totta horvát nyelvre (1. Safarik, Gesch. d. südslavj

Literatur, I., 157). L. volt az, aki elször közölte

azt a bullát, melyet állítólag Sylvester pápa a
koronával együtt küldött Szt. István királynak
és melyet valószínleg maga L. hamisított.
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LeralloiB (ojtad: löTaiioáj, Jules, francia irú, szül.

Kouenban 1829 máj. 18., megh. Pontaubaultban

1903 szept. 1+. Egy ideig Sainte-Beuve titkára

volt. önálló kritikai és erkölcstani müvei : Cri-

tique militante (1862); J.J.Rousseau (1865); Sainte

Beuve (1872) ; Comeille inoonnu (1876) ; l^a vieille

Prance(1882); Sénancourt (1897) stb. Magyarul
megjelent : L. és MilUi Paul, Mátjás király, ford.

Áhríhiyi Emil (Budapest 1884).

L0TalloÍ8-Perret(4}a<i: lOraUoi-perré). Paris ÉK.-i

réesének elvárosa, Seine département st. denisi

arrondlffiementjában ; (i9io) 68,703 lak. ; festék-,

aiappan-, keményltögj'ártás ; szönyegszövészet,

sz^oe nevelintézet.

Lerana, a régi latinok istenhitében annak a
aeertartásnak a véd istensége, mellyel az új-

Bs&lött gyermeket az apn elé a földre tették, hogy
ez a gyermeket a földrl fölemelve (lat. levans)
a magáénak ismerje el.

LeTaojaka yaroi (hajdan Nevna), politikai

község veröcze vm. diakovári j.-ban, (1910) 582
horvát lak., postahivatallal ; u. t. Diakovár.

Levanna, Mont, a Grájusi Alpok egyik része,

3640 m. m^^as.
Leránt, ite du, a Hyeresi-szigetek egyike (1. 0.).

I^evante (ol., il L.) a. m. Kelet; tágabb
értelemben mind ama tartományok, melyek a
Földközi-tenger mellett az Eufrátes és a Nilus fo-

lyókigOlaszországtól K.-re esnek. E vidék fbb ke-

reskedelmi városait (Konstantinápoly, Szmima,
Alexandrette, Haleb és .Alexandria) az olaszok

Scaie di L., a franciák ÉcheUes du L. (a. m. a
Kelet lépcsi) néven ismerik. Szkebb értelem-
ben L. csak Kis-Ázsia, Szíria és Egyiptom part-

vidékét jelenti s az itteni forgalmat is L.-i keres-

kedelemnek hívják. Az itt letelepedett európaiak
leszármazottait pedig levanteleknek nevezik. Ra-
vasz kereskedk.
I^vante, keleti szél Olaszországban.
Levantei emelet, a geológiai harmadkor plio-

cén szisztémájának fels emelete. L. Harmadkor.
Levantei gubacs, 1. Tölgy.

Levantei k, igen finom szem, kékesfehér
kvarctartalmú dolomitos meszespala, amelybl
Kréta-szigetén köszörkvet készítenek.

Levantei mustár (oOt), 1. Cleome.
Levantei tallér a. m. Mária Terézia-iaUér(\. 0.).

lievantera, az adriai partvidéken tartósan
fúvó keleti szél.

lievantlne (franc, ejtad : iST»itia), négyfonalas
egyszer sávolykötésíl könny selyemszövet, mely
fleg ernyk bevonására használtatik.

Levanzo (az ókorban Pkorbantia), az Bgadi-
szigetek (1. o.) egyike, 6 km* tertUettel, kb. .300

lak. Hegyekkel borított, termékeny sziget, vilá-

gítótoronnyal.

Lévárd, községek, L Kidévárdé& NagyUvárd.
Lévárt, kisk. Gömör és Kls-Hont vm! tornaijai

j.-ban, (1910) 277 magyar lak., u. p. Harkács, u. t.

Tornaija.

Lévárti ffird, Lévárthoz tartozó eléggé láto-

gatott kis fürdtelep, Gömör és Kis-Hont várm.
tornaijai j.-ban, u. p. és n. t. ^rkács.
Levassenr (ejtsd : isvacsaör), Émüe, francia nem-

zetgazdasági író és geográfus, szül. Parisban 1828
dec. 8., megh. u. 0. 1911. júl. 10. Különböz

liceumokban tanított, majd 1872. a College de
Francé tanára lett. Az akadémia 1868. tagjává
választotta. Sukat tett a földrajzi oktatásnak
Franciaországban valóemelése érdekében. A nem-
zetgazdasági földrajznak, mint a földrajz önálló
részének megalakulása nagyrészt az érdeme.
Fbb nemzet^zdasági müvei : Recherches histo-

riques sur le systéme de Law (1854) ; La question
de l'or (1858); Histoire des classes ouvriéres en
Francé depuis la conquöte de Jules Cósar jusqu'á
la Révolution (1859, 2 köt., 2. kiad. 1901); ennek
a müvének két folytatása : Histoire des classes
ouvriéres depuis 1789 (1867, 2 köt., 2. kiad. 1903—
1904) és Question ouvriéres et industrielles en
Francé sous la troisiéme République (1908) ; Pré-
cis d'économie politique (5. kiad. 1891) ; La popu-
lation fran^aise ; Histoire de la population avant
1789 et démographie de la Francé comparée á
cello des autres nations au XIX. siécle (1889—
1891); L'ouvrier américain (1897, 2 köt). Föld-
rajzi munkái közül legismertebb : La Francé et
ses colonies (új kiad. 1893, 2 köt).

lievate (lat), 1. Fledamus genua.
I..€VBtor(lat.)a. m. emel (izom); olyan izmok

megnevezése, amelyek valamely szervet fen-
tartanak vagy felhúznak (L. uvulae, L. ani).

Lévay, 1. Ede, matematikus, szül. Nagyvára-
don 1864 ápr. 18. Mint gimnáziumi tanár Szege-
don, Nyitrán, Pozsonyban és Budapesten mkö-
dött. 1914-ben a budapesti V, ker. áll. freál-
iskola igazgatója lett. 1906— 1914-ig szerkesztette
az Országos Középiskolai Tanáregyesületi Köz-
lönyt. Számos értekezést írt a matematika és a
fizika körébl. Nevezetesebb mvei : Verháltniss
der Stromarbeit zur chemischen Energie bei gal-
vanischen Elementcn (Berlin 1891); Az elektro-
mosság Faraday-Maxwell-féle elméletének váz-
lata {tozaony 1897); Mikes Kelemen ifjak ka-
laiuának ismertetése {Bv^^GsX\9Qb)\ Számtan
(3. kiad. u. o. 1914); GsiUagászati és fizikaiföld-
rajz, (3. kiad. u. o. 1913) ; Fizika, (4. kiad. u. 0.

1914) ; Fizikai repetitorium, 3 köt. (megjelent a
Tudományos Zsebkönyvtárban) ; Fizikai példa-
tár, 2 köt (u. 0.); Algebra. (13. kiad. u. o. 1913);
Mértan, — Abel-Polikeittal — 2 köt (u. 0. 1913).
Munkatársa e Lexikonnak is.

2. L. Henrik (kisteleki) báró, szül. Janko-
váczon (Bács) 1826 ápr. 16., me^. Budapesten
1901. dec. 16. Hazánk egyik leghímeveeebb bJz-

tositási szakembere volt Pályáját a Riunione
Adriatica biztosító társaság pesti vezérUgynök-
ségénél mint kárbecsl kezdte. Innen kilépve,

megalapította 1857 júl. 15-én az Els magyar ál-

talános biztoeító-társaságot, melynek vezérigai-
gatója lett. ö alapította (1861) az ela magyar
viszontbiztosító-intézetet, a Pannónia magyhT vi-

szontbiztosító-intézetet és késbb (1880) a Bécsi
biztosító-társaságot, valamint (1882) aBécd élet-

és járadékUztoeító-bitózetet L. réeztvett közgaz-
dádig! életnk minden jelentsebb mozgásá-
ban. Érdemei elismeréséül a harmadosztály^ vas-
koronarenddel és 1862. «kistelekl» elnévvel a
magyar nemességei tntették ki ; 1^. dec. 15.

frendiházi tag és 1897. ápr. 22. magyar báró lett

3. L. Imre, a magyarországi kegyes tanító-

rend fnöke, sztU. Makón 1842 nov. 10., megh.

u*
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Budapesten 1895 május 20. Pappá szentelték

1867. 1874-ben vessjprémi, 1887. budapesti gim-

náziumi igazgató lett. Mint ilyen 1889. megala-

kította a budapesti katolikus kört. 1891. ós 1894.

rendfnökké választották. Irodalmi munkássága

:

KaloUoiika (Tíz felolvasás a társadalmi esz-

mékrl 1872). Szerkesztette a Veszprém cím
lapot, késbb a Veszprémi Közlönyt alapította.

4. L. József, lírai költ, szül. Sajószentpóteren

(Borsod vm.) 1825 nov. 18. szegénysorsú földmí-

yes, de nemes családból. Szülei is egyszer em-
berek voltak, de az apa józan, vidám életbölcse-

sége s a költket is olvasó anya mély érzelmi

világa elhatározó befolyással voltL. lelkületének

alakulására. Szülfalujában kezdte iskoláit, Mis-

kolczon folytatta, Késmárkon végezte s már
ezidöben verselt. Els, nyomtatásban megjelent

kísérletei (A vitéz, 1843, A koszorú) kivívták

Erdóiyi János dicséretét. 1847-ben patvarista volt

Miskolczon, a márciusi napokat a pozsonyi or-

szággylésen érte Szemere Bertalan mellett mint

imoka, vele élte át a forradalmi idket Világosig,

lellves verseket írva a lapokba. A katasztrófa után

elbb szülei hajlékában kereseti menedéket, majd
a fvárosba ment s a Pesti Naplónál nyert alkal-

mazást mint tárcaíró ; dolgozott a Hölgyfutárba

és Vahot Imre vállalataiba. 1852-ben kiadta ver-

sei els gyíijteraónyét, Lévay József költeményei
c. alatt 8 még az évben tanári állást vállalt a mis-

kolczi gimnáziumban, hol egy évi megszakítással

(1860-1861 -ig aljegyz volt a megyénél) 1865-ig

tanított, mint vonzó eladású tanár nagy hatással,

közben a Kisfaludy-Társaság rendes (1862), az

Akadémia levelez tagjának választotta (1863.,

az utóbbi 1883. rendessé, 1896. tiszteletbelivé) ; a

vármegye 1865. a fjegyzi székbe hívta meg.
Hivatalos iratai (jegyzkönyvek, felterjesztése^)

híiesek voltak mvészi fogalmazásukról s a vár-

megye 1890. negyedszázados mködése alkalmá-

val aranytollal tüntette ki. 1894-ben alispánná

választották, akövetkezévbenpedignyugalomba
ment. Derült aggkorát azóta is, állandóan a köl-

tészet fénye ragyogja be s a közvélemény elis-

merése kiséri. A kii'ály 1911. a Szt. István-rend

kiskeresztjét adományozta neki, ugyanakkor a
Kisfaludy-Társaság tiszteletére diszülést rende-

zett Miskolczon, 1912. pedig a budapesti egyetem
bölcsészeti kara tiszteletbeli doktorává avatta.

L. kora ifjúságától kezdve a nép-nemzeti költi

irányhoz csatlakozott, Petfl-Arany-Tompa irá-

nyához, akik közül a két utóbbihoz a tisztelet és

barátság kötelékei is kapcsolták. Tompával, majd
késbb Gyulai Pállal szövdött legmélyebb barát-

sága, míg Aranyt, akinek egyéniségél)€n és köl-

tészetében egyaránt szerette az egyszerséget,

igazságot és valódiságot, bálványozta. Velük

együtt indult el, de nem az ö hatásuk alatt ; ami
az irányra jellemz : nemzeti érzés, természetes-

ség, népiesség eredeti tulajdona volt az egyéni-

ségének is. Fképen a dal-féle mfajokat mveli,
de az elégikus nemben is jeles (legkiválóbb verse

Mikes) 8 ers tehetsége van a genre-festésre. Már
els gyjteményébon föltnt érzéseinek szinte-

sége, a hang és forma tisztasága, a gondos, m-
vészi szerkezet. Késbbi költeményei, melyek el-
ször koruk szépirodalmi lapjaiban jelentek meg,

majd összegyjtve két kötetben L. J. Összes köl-

teményei 1846-1880 {Í88i), L. J. újabb költe-

ményei (1898), A múzsa búcsúja (1909), még a
legkésbbiekben sem mutatnak hanyatlást. Egy-
általán L. tehetsége azóta, hogy az 50-es évek
elején kibontakozott és megizmosodott, jelentós

fejldésen nem ment át, csak ami a haladó évek-

kel jár, tárgyköre eltolódott, fölfogása kimélyült,

míivészete megért. A hazafiság, barátság, az élet

örömei voltak leggyakoribb indítékai, ehhez já-

rul mind nagyobb mértékben a természet szép-

ségeibe való elmerülése (hámori tó és völgy,

Tátra), az aggkor enyhe melancholiája, a csön-

des ború az ifjúság eltntén (Merengés), a
múlt föLrajzó emlékei. Egyszer báj, kerek, ké-

sbbi verseiben Aranyéra emlékeztet kompozí-
ció, jól eltalált dalhang adják meg verseinek ked-

ves zamatát. Legmélyebb verse az utolsók kö-

zött található : Aratás, az életrl és halálról ki-

alakult világnézete költileg ábrázolva. L. nagy
sikerrel szólaltatja meg magyarul a külföld jele-

sebb költit, Shakespeare-t, kinek öt, Moliére-t,

kinek két színmüvét ültette át, Seneca Vigasz-

tálasait, Longfellowt, Bérangert és Bumst, ez

utóbbi verseinek fordításait 1892. külön kötetben

is közrebocsátotta. Kiadta Tompa Verseit a M.
Remekírók c. vállalatban, írt tanulmányt Arany-
ról, Tompáról. V. ö. Zsiíjmond Ferenc, Lévay
József élete és költészete (kimei'ít életrajz) és

Voinovich Géza értékes, mély tauulmányát L.

költészetérl. Budapesti Szemle 1911, újra Aurora.

1914.

5. L. Lajos, egyházi író, szül. 1851 szept. 8.

Felsbányán. Teológiai tanulmányai végeztével

1878. Budapesten segédlelkész, 1880. sárkeresz-

túri, majd bicskei lelkész, 1910. pedig a vértes-

aljai egyházmegye esperese lett. Mvei : Egyházi
beszédek (Budapest 1888) ; A sárkeresztún ref.

egyház múltja és jelene (u. o. 1890) ; Vegyes,egy-

fiázi beszédek (u. o. 1894, 2. kiad. 1902) ; Uj'abh

egyházi beszédek (u. o. 1898); szerkesztésében

jelent meg : A ref. egyházakat, lelkészeket és taní-

tókat érint újabbkori (1883—1901) törvények és

rendeletek c. m (Székesfehérvár 1912).

6. Jj. IjOJos (kisteleki) báró, szül. Szegeden
1865 ápr. 20. Tanulmányai végeztével az Els
Magyar Általános Biztosítótársaság vezértitkára

lett. 1896-ban a peri (gyrvmegyei) kerületben
képviselnek választották, 1903. pedig a belügy-

minisztériumban osztálytanácsosi ranggal a ki-

vándorlási ügyek vezetje lett. Ez állásában léte-

sítette a Fiume-New York közötti közvetlen hajó-

járatokat, valamint Fiúméban és New Yorkban
megalapította a ((Magyarok menházá»-t. 1910-ben
a csaczai kerület képviselje lett. Többször tett

tanulmányutakat Európában és Észak-Ameriká-
ban. Fmve: A kivándorlás és városaink pénz-
ügyeinek rendezése (Budapest 1ÍK)7).

7. L. Mihály, kat. áldozópap, író, szül. Úriban
(Pest vm.) 1862 szept. 28. Budapesten és Váczott
tanult, hol 1885. pappá szentelték. Rövid idei

káplánkodás után plébános lett Újszászon, 1900
óta Abonyban ; 1901. esperes, 1902. bátmonostori
apát. 1906 óta országgylési képvisel. Részt vett

a Szt. Isfrv'án-társulat tudományos és irodalmi osz-

tályának megalaldtásában, melynek tagjává is
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választották. Már papnövendék korában meg-
kezdte az irodalom múveléeét, azóta számos esz-

tétikai és kritikai dolgozatolcat tett kitzzé fvá-
rosi heti- és napilapokban. 1888-ban kiadta élet-

rajzi bevezetéssel Kuthen hátrahagyott költe-

ményeit, 1894. saját verseit Dalok a magányból
0. (másodszor 1895), 1898. Orczy Tekla bárón
keretrajzaival egy imádságos könyvet.

E«veehe (spany., ejtad : leTéeae), Spanyolország-

ban föllép száraz, meleg szél, amely DK.-röl, ille-

tleg DNy.-ról jön ; a Cap de la Nao és Malaga
közt fekv partvidéket körülbelül 8—10 mf. szé-

lességben futja be és sok finom homokot meg
port hoz magával.
licvée (franc, qjtad: lOvé) a. m. fölkelés, láza-

dás, ft gabona behordása, takarodás. Kat')nai mú-
nyelvon katonaállltás, toborzás ; a kártyajáték-

ban a legtöbb ütés.

Ijevée en immM»e (franc, ejtsd : lövé aS masss),

valamely állam katonailag nem szervezett népé-

nek ft
!' 'y oélb<;>l, hogy a közeled vagy a

megsx -get onnan kizze. A szár-izföldi

háború hu >Lii\fi és szokásai tárgyában létrejött

nemzetközi egyezmény (1913:XLIII. t.-c) csak

akkor ismeri el a L.-t hadvisel félként, ha az

ellenség az illet területet még nem szállotta meg.
Leveg, Földünket körülvev gázelegy, amely-

nek állandó alkotórészei

:

nitrogén oxigén argoá ssénsAT

tér*/, „ 7804 SOM 094 003
•ály •/, 75-46 2819 ISO 005

zenklvül tartalmaz úszó szilárd részecskéket

lM»rt). A XVII. sz.-ig a levegtelemnek tartot-

ták ; elször ugyan Schoele nyilvánította ki azt',

hogy a L. két gáznak az elegye, de csak Lavoiaier

kísérletei döntötték el végleg azt, hogy a L. nem
elem, hanem lényegében az oxigén- és nitrogto-

gáznak az elegye. Bunsen, Regnault és Jolly a

Föld legkülönbözbb pontjairól összegyjtött L.-t

több száz esetben igen pontosan megvizsgálták

és azt találták, hogy míg a L. vízgztartalma a
hmérséklettl és nyomá8t<'>l függen igen tág

határok között ingadozik, addig oxigén- és nitro-

géntartalma renácívül szúk határok között vál-

tozik, úg>'. hogy ezeknek a mennyisége csaknem
állandónak vehet. A helyi viszonyoktíM függen
némi ingadozást mutat a L. széndioxid tartalma

is, de oly csekély mértékben, hogy ennek közép-

rtéke a L. átlagos összetételébe beilleszthet. A
vízben oldva lev L. egészen más viszonyban tar-

talmazza az oxigént és nitrogént (oxigén jelenté-

kenyen több van benne).

Egészen más az összetétele azonban a talajtól

abszorbeált L.-nek. Ennek viz^latából az derült

ki, hogy itt a viszonyok egészen mások és függ-

nek a talaj minségétl, a benne term növény-
féleségektl és attól, hogy frissen volt-e trágyázva
vagy nem. BoussingaMt és Levy vizsgálatai sze-

rint a talaj L. -jenek széndioxidtartalma a légkör

L.-jénél jóval nagyobb (0-2—9'7 térfogat •/«), ezzel

kapcsolatosan az oxigéntartalom pedig csekélyebb

(10-3—200'/«), 8öt a nitrogéntartalom is legtöbb-

ször szaporulatot mutat (788— 803"/o). ^^ »
talajban lév növényi részek korhadásából ma-
gyarázható meg, mely oxidációs folyamat lévén,

az oxigén rovására több széndioxidot produkál.

Hasonlókép a kilélegzett L.-ben is az oxigén meny-
nyiségo körülbelül Vr^el kevesebb (1604»/o), míg
a széndioxidé lOO-szor nagyobb (4*4*/o), a nitro-

géné ellenben igen kevéssel több (79'5éo/o)
; ami

érthet, mert hiszen a lélekzés tulajdonképen lassú

égés és így itt a belehelt és a vértl fölvett oxigén
rovására a széntartalmú testekbl széndioxid ke-

letkezik. De dacára az emberek és állatok renge-

teg oxigén-fogyasztásának, ennek mennyisége a
légkörben észreveheten nem apad, a széndioxidé

pedig nem szaporodik, aminek okát abban talál-

hatjuk, hogy a növények életmködésük alatt a

L.-bl felvett széndioxidot redukálva, oxigént vá-

lasztanak ki. A levegben lebeg porszemek száma
is meghatározható. Erro Aitken I. skót tudós ké-

szüléke szolgál, amellyel megállapítható, hogy a
földfelszíne közelében a leveg több port tartal-

maz (pl. Parisban a házak közt köbcentiméteren-

kint 200,000 a porszemek száma), mint magas
hegj'en, ahol a porszemek száma a szél irányával

is változik. Es után kevesebb a L.-ben a por, mint
rendesen. A L. pora okozza az ég kék színét.

Számításokat tettek arra nézve is, hogy mennjri

a Földet körülvev leveg súlya. Kiindulva abból,

hogy a L. nyomása 1 cm*-re 1 0333 kg., következik,

hogy a Föld felületére nehezond L. súlya 5'2 trillió

kg. ; e felfoghatatlan nagy súlyból 3'99 trillió kg.

a nitrogénre, 1-19 trillió kg. az oxigénre, több

mint 3000 billió kg. pedig a széndioxidra esik.

Szóval oly nagy mennyiség, mely évezredeken
elegend lenne még abban az esetben is, ha az
él szervezetek csupán csak fogyasztanák és nem
regenerálnák is (a növények) egyszersmind a L.

alkotórészeit. A L. szín-, szag- és íznélküli gáz,

mely igen alacsony hmérsékleten (— lé^'ö*) ée

nagy nyomás alatt (31 '5 atmoszféra) folyadékká
srdsödik meg, igen vékony rétegben kékes szí-

nnek látszik ; a folyós leveg fs.-a 059, fp.-ja

- 191 ^o C. Srsége (ha a hidrogén= 1) U-438 és

773-szor könnyebb, mint a tiszta víz. Vízben és

eg>'éb folyadékokban oldódik, de e folyadékok
tartalmazta L.-ben az oxigén és nitrogén egészen
más viszonyban van, mint a Földet körülvev L.-

ben. L. Légkör és Aeromechanika.
A srített levegt újabb idben sokféleképen

használják. Nagyvárosokban igen jól bevált a
pneumatikus posta v. caöposta (1. o.), amely srí-
tett L. nyomásától hajtott kis kocsikon szállítja

földalatti csrendszerben a leveleket és távira-

tokat az egyes postahivatalokhoz. Ugyancsak sfl-

rített L. mködteti a pneumatikus órákat. Köz-

ponti hivatalból cshálózat vezet a város ktllön-

böz helyein fölállított óralapokhoz, melyeknek
mutatóját kaucsukdobozhoz szorulóemelókar moz-
gatja fogaskerék-átA'itellel. A kaucsukdobozba
percenként 20 mp.-ig tart<> srített L.-áram kertil

a központi hivatalban elhelyezett légsrít-
bi. A kisipar használta motorokat és gépeket

szintén srített L.-vel hajtják egyes városokban.

A kohóiparban a srített L-t hatalmas fúvógé-

pekkel szoríQ'ák a kemencékbe. A \iz alatti építé-

seket, pl. h idalapozásokat most majdnem kizá-

rólag a srített L. felhasználásával végzik as

ú. n. caisson-okiul, melyek a vlz alá, a fenékig

hatoló aknáJcat képeznek és lent a fenéken srített

L.-vel telt munkateret létesítenek (1. Alapozás).
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A L., mirU geológiai tényez, jelentékeny sze-

repet játszik a Föld felUletónok kialakításában.

Hatása részint kémiai, részint mechanikai. Ké-

miai hatása oxigén- és szénsavtartalmára vezet-

het vissza, melyek vízzel kapcsolatban a szöve-

tek elbontására vezetnek. A L. mechanikai hatá-

sát az áramlása, vagyis a szél fejti ki. Ez a ha-

tása részben romboló, részben alkotó. A szél

ugyanis a közetek kis darabkáit elszállítija (deflá-

ció) és szállítás közben e kis darabkákkal az

útjába esö kzeteket lecsiszolja. Az így elszállí-

tott anyag azután szélmentes helyeken, különö-

sen hegyek lejtin lerakódik. Ily módon évszáza-

dokon ós évezredeken át a szél igen tekintélyes

mennyiség anyagot szállíthat el és rakhat le

másutt. Az ezen módon keletkezett lerakódásokat

szubaerikus v. eoli kzeteknek nevezik. A deflá-

ció és korrázió különösen sivatagos területe-

ken igen tekintélyes, ahol kevés a növényzet. Az
ily területeken uralkodó nagy szelek lö mm. át-

mérj homokszemeket is magukkal ragadnak,

amelyek az útjukba es kzeteket lecsiszolják.

Ha különböz keménység rétegekbl álló kze-
tet ér a defláció, akkor az az egyes rétegek ke-

ménysége szerint fog lekopni s ily úton sajátsá-

gos alakú sziklaalakzatok képzdhetnek. A szél

hatásának kitett laza homokos lerakódások las-

sanként osztályozódnak. A legfinomabb rósz a

szelek szárnyán tovaszáll, hogy mint lösz rakód-

jék le a hegységek lejtin. Ily úton képzdött a

diluviumban hazánkban is nagymennyiség lösz

8 ily úton képzdik az jelenleg is Ázsia központi

részeiben. A nagyobb homokszemeket, melyeket
a szél magával vinni nem tud, a föld felszínén

hajtja tovább, ez az ú. n. futóhomok, amelybl
sajátságos alakú dombokat épít fel, ú. n. bar-

khánokat ós dünéket (1. Futóhomok). Ezek a futó-

homokdombok is a szél hatására tovább és to-

vább vándorolnak. Ha a sivatagos területeken

nagyobb kavics akad a szél útjába, akkor azon
a széltl hajtott homokszemek jellemz sírna, fé-

nyes lapokat csiszolnak le. Az ily kavicsok idk
multával más-más oldalukra fordul-

nak, úgy,hogy végtére három-négy lap-

tól csiszolt darabbá válnak. Ezeket éles

kavicsoknak (Dreikanterek) nevezik.

Hazánkban a ílatalabb harmadkori ka-

vicsok között helyenként nem ritkák az
ilyen lecsiszolt kavicsok, amelyek azt

bizonyítják, hogy abban a korban itt

is sivatagszerü steppoterülotek voltak.

Olyan képzdményeket, amelyeknek keletkezését

leginkább a futóhomok képzdésével és felhal-

mozódásával tujduk megmagyarázni, a régibb

geológiai korszakokból is ismerünk. Különösen
a német alsó triász homokkövét tartják a futó-

homokhoz hasonló képzdésnek. Nagy szerepe

jut a szél munkájának a vulkáni tufák képzdé-
sében is. A vulkáni orupcióknál a levegbe repült

hanmt a szél igen tekintélyes távolságra szállít-

hatja el s ott mint vulkáni tufát rakja le. A Ve-
zúv Kr. u. 79-iki kitörésének hamuját egész Szí-

riáig és Egyiptomig, az 5r2-ikit Konstantinápo-
lyig és Tripoliszig, az 180-ikit a Közép-Alpokig
hurcolta el. A Krakatau 1883-iki kitörésének ha-

muja 800,000 km< területre szállt el. Hazánkban

a miocénkorban az erdélyi medencét kitölt ten-

ger minden pontjára elszállt az Érez- és Meszes-
hegység vulkánaiból kilökött hamu, amely a
tengervízbe hullva, mint vulkáni tufa ülepedett

le a miocén-tenger rétegei közé.

Leveg folyósítása. Andrews kimutatta, hogy
minden gázra vonatkozólag van a hmérséklet-
nek oly fels határa, melynél kisebb hfokra kell

az illet gázt juttatni, hogy folyósítható legyen.

Ez az illet gáznak «kritiku8 hfoka*. A leve-

gnek kritikus hfoka nagyon alacsony, t. i.

— 140". Ha tehát levegt akarunk folyósítani,

azt elbb ily rendkívülien le kell hteni ; csak

akkor sikerül azt 39 atmoszféra nyomással fo-

lyóssá tenni. Ha azonban a hmérséklet —191",
akkor már a közönséges, egy atmoszférás lég-

nyomás is cseppfolyós állapotban hagyja a leve-

gt. Majdnem egyszerre, t. i. 1877 dec. sikerült egy-

mástól egészen függetlenül Cailletet L. fizikus-

nak és Pidet R.-nak Genfben az ú. n. permanens
gázokat, köztük a levegt is, egymásutáni kör-

folyamatokkal folyósítani. Elször oly gázokat fo-

lyósítottak nyomás útján, melyeknek kritikus hö-

Linde készüléke a levegnek foljróssá Mtelére.

fokát a szokásos eszközökkel is el lehetett érni. Ha
már most e folyósított gázokat alacsony nyomás-
nál elpárologtatták, oly alacsony hfokra hütöt-

ték a környezetet, hogy ennél a hfoknál mé-
lyebben fekv kritikus hmérséklet gázt is le-

hetett folyósitiini. Ezen az úton fokozatosan a
megkívánt —140Mg szálltak le, mely hfoknál
azután végre a leveg is folyóssá vált. Ilyen gáz-

folyósító készüléket, többszörös körfolyamatok-
kal, Pictot az 1896-iki genfl országos kiállításon

mködésben mutatott be. Linde müncheni tanár

érdeme abban van, hogy a leveg folyósítását

egyszer készülékekkel, egyetlen folytonos kör-

folyamattal gyoi"san létesíti és a folyós leve-

gt nagy mennyiségben állítja el. Az ábra a
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Linde-féle kéázUlék vázlata. Kompresszorba atmo-
szférikus levegt szivutunk be éa körülbelül 176
utmoszféra-nyomússal súritjiik. Ekkor a leveg
fölmelegszik. Ezt a magas fuszaiteegú meleg le-

vegt ugyanezzel a nyomással P, htbe vezet-

jük és ott a hútvíznek normális hmérsékletére

(tj hútjük le. A magas feszültség, most már
lehútött leveg az elleuáram-készUlék középs
csövén egy szabályozó szeli entyú felé áramlik.

Itt a leveg kitágul, miáltal nyomása kisebbedik

éd egyidejleg lehl, mert az ismert törvény sze-

rint a gázok kitagolásakor a küls munka végzé-

sére h használtatik fel, amibl következik, hogy
a táguló leveg hfoka leszáll. A hideg, ki-

tágult, alacsony (PJ nyomású és alacsony (ty)

hfokú levegt az ellenáram - készülék küls
csövében fölfelé vezetjük, ismét a kompresz-
szorba szívatjuk és hosszabb ideig állandóan

ennek a körfolyamatnak vetjük alá. Az ellen-

áram-készülék középs csöve azonban hvezet
fiinMl való. Ebben a középs csben a lefelé

haladó légáramlat a csfalak hvezetése foly-

tán tartósan ki van téve a küls csben föl-

felé haladó hidegebb légáram alacsonyabb h-
mérsékletének, úgy, hogy végre a — 140*»-ot el-

érjük. Ennek bekövetkeztével azután megkez-
ddik a leveg folyósodása ; a folyékony leve-

gt gyjtedényben felfoghatjuk és csapon le-

ereszthetjük. Ilyen légfolyósító berendezést el-
ször a nümlxírgi második bajor országos kiállí-

táson 1896-ban mutattak be nyilvánosan. Linde

tanár adatai szerint Brotherhoold-tdl Ix)ndonból

való három fokozatú komprisszor 175 atmoszféra
nyomással úránkint mintegy 2 m' levegt srít.

Az ellenáram-készülék lényegében két 40- 40 m.
hosszú, ^ymásba csavart vörösrézos-spirálisböl

áll, melyeknek bels átmérje 7, illetleg 25 mm.
A folyékony levegt gj'üjt edény Dewar-téle
kettsfalú üvegedény, melynek két fala közti tér

légüres. Ez a vákuum a küls meleg ellen kit-

nn megvédi az edény belsejét s benne a folyé-

kony leveg, melynek hfoka közönséges lég-

nyomásnál — 180», minden különösebb elzárás

nélkül órákig eláU.

Maga a folyósított leveg gyengén kékes, tej-

szer folyadék. Ez a zavaros színezés a csepp-

íulyós levegben lev szilárd szénsavtól ered. Ha
folyékony levegt itatóspapiroson át szrünk,
tiszta, kissé kékes folyadék csepeg le, a szilárd

.</.énsav pedig mint hó rakódik lo a tölcsérben. Á
folyékony levegvel leöntött kénes a rengeteg
lehtés miatt azonnal ólomszer tömeggé fagy
és élee késsel darabokra metszhet. Még étert ós

alkoholt is könnyen megfagyaszthatunk, ha fo-

lyékony levegvel öntjük le.

Újabban 0/«z«/;«/rt KrakóbanésHam^^oraliOn-
donl^an készítettek jobb szerkezeteket. Nagy gon-

dot okoz a folyós levegnek eltartása; a használa-

tos kettsfalú és nemezzel v. gyapjúval borított

pléhedényekben óránként é^/o párolog el ; kisebb

mennyiségek eltartására eddig csak a ketts
falú és ezüstözött üvegedények váltak be. Egy-
elre tehát a L.-nak fként csak laboratóriumi az

alkalmazása, itt azonban számos kísérletnél tett

fontos szolgalatot. Dewamak sikerült a légköri

leveg alkotórészeit — az argont, neont és hólia-

mot — kiválasztani óe a levegben lev szabad
hidrogént is folyósítani. Ez úton egyúttal sikerült

-258-5« C. hfokot is létesíteni. A L.-t ujabban
az iparban oxigén elállítására is használják.

LeTegöfürd (légfürdö)., szabadban tartózko-

dás részben vagy egészen nihátlan testtel. Hatá.sa

a test hvezetésének viszonyaitól függ. A leveg
hmérséklete, nedvessége, mozgása, a napsugár-
zás és a hkisugárzás viszonya sokféle változat-

ban, sokféle állapotot teremt, melyekben a L. ha-

tásai különbözk. Szélcsendes, 27"C meleg, 15 mm.
páranyomású leveg közömbös hmérséklet s

megnyugtat<')an hat. Hvösebb leveg helvonó,
bár sokkal kisebb mértékben, mint a hvös víz-

fürd és így hatása, bár lényegében ugyanaz,
sokkal künéletesebb. A leveg mozgása (szél) a
léht hatást igen jelentékenyen fokozza. A h-
vös L. a szervezet megedzésének, azfanyagcsere
élénkítésének értékes eszköze. A L. kombinálható
napfürdövel, tornázással stb. Mosteraégesen föl-

melegített leveg mint forrólég-fürd (l. o.), föl-

melegített és nedvesített leveg mint gzfürd
(1. 0.) jut alkalmazásba. L. Fürd.
Leveg geológiai m&ködése, 1. Leveg.
Leveggyógymód (aérotherapia), 1. Leveg-

vel gyógyítás.

Leveggyökér v. léggyökér (növ.), a növények
földfölötti részeibl, rendesen szárból ered já-

rulékos gyökér, amely különféle célra szolgál.

Kszerínt lehet kapaszkodó gyökér, mint a bo-

rostyáné, az epifltáké (1. az Álélösködök cikk

kéumellékletét) , amely utóbbiak mar tápláló h.-Tt'\

is oirnak. A tápláló L. a talajba hatol és onnan
szerzi meg a táplálékot a fán lakó növény részére.

A iHilódi L., mint az epiflta Orchideáké, saját-

szer szöveti szerkezettel bír (l. Gyökérhurok),
amely a vízpárát felveszi a levegbl ; rendesen
nem ér a talajba, csak a levegben csüng, sokszor
kloroílUos. zöld szín. A Ij.-ékhez számítják a

támasztó L.-oket is, amelyek a kiterjedt lombú
Ficus, Pandanusfák törzsébl, ágaiból erednek, a
talaj felé növekednek„abban elágaznak, rögzítd-
nek és az ágakat olyképen támasztják alá, mint
a gyümölcsfákat a mesterséges póznák, karók
Hasonlóak a tengeri legalsó csomójából ered tá-

masztógyökerek is. Az óvó L.-ek a faharasztok
szárának csomóiból erednek és nagy mennyiség-
ben vékony ro.^-t )kként fedik a szárat
Leveg hmérséklete, 1. Ijégh&mérséJdet.

Leveg joga, így nevezhetjük azoknak a jog-

szabályuknak összességét, amelyek a levegre
vonatkoznak. Vonatozhatnak a levegre a tulaj-

donjog (1. o.) sziü)ályal, szerepelhetnek ezek a le-

vegre vonatkozó szabályok, mint a tulajdon kor-

látozásai (1. Szomszédjog) vagy mint idegen do-

logbelí jogok (l. Szolgalmak) s ide tartozhatnak

azok a szabályok is, amelyek egéaiBégOgyi SBem-
pontból tiltják V. különös kaatélák maUett enge-

dik meg a leveg bepiszkolását A L. egységesen
tör\'ényköny\'bé foglalva sehol nincs.

Leveg nedvessége, 1. Légköri nedvesség.

Levegs párna (légpárna), gommlból v. más
levegtartó anyagból késztUt párna, mely nem
túlságosan felfajva, a betegápolásban a betegek

kényeünes és a brt kimél fekteté-iére vagy fáj-

dalmas tagok elhelyezésére szolgál.
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Levegs szövet (növ.), 1. Aérenchyma.
Leveg szabaddá tesz (iiójn. Luft machtfrei),

a középkori városi jognak azt az eivét feltüntet

mondás, hogy a jobbágy, aki a városban bizo-

nyos idn át tartózkodott (1 óv, 6 hét, 1 nap), ez-

által szabaddá lett. Elfordult azonban bizonyos

helyeken, hogy a szabad ember ott tartózkodás

által (1 év, 6 hét, 1 nap) jobbággj^á lett. Ezt a
tételt fejezi ki a másik mondás : Luft macht leib-

eigen (a leveg jobbággyá tesz).

Levegötávlat, 1. Légtávlat.
Levegvel gyógyítás (íéggyógymód, aerothe-

rapia), a leveg természetes vagy mesterségesen
módosított tulajdonságainak alkalmazása gyógyí-
tásra. A leveg természetes tisztasága, hmérsék-
lete, nedvessége, mozgása és srsége, mint az

éghajlat tényezi, az éghajlati gyógyításban (1. o.)

jönnek alkalmazásba. A ruházat módosító hatá-

sát kiküszöbölve, a levegfürdben (1. o.) közvetle-

nül hatnak testünki'e a levegnek fizikai tulajdon-

ságai. Mesterségesen fölhevített leveg a forró-

lóg-fürdben (1. o.) és forrólég-dus formájában jut

alkalmazásba. Mesterségesen megváltoztatott s-
rség, illetleg nyomású levegben való tartóz-

kodás a pneumatikus kúi'ában (1. o.) kerül alkal-

mazásba.
Léveillé (ejtsd: levejé), 1. Henri, 1. Lév.
2. L., Louís Jides, francia jogtudós, szül.

Rennesben 1834 okt. 22., megh. Villers-sur-Mer-

ben 1912 aug. 24. A párisi egyetemen 1873. a
büntetjog tanára lett. 1891—98-ig képvisel is

volt. Fbb mvei : Notre martne marchande et

son avenir (Paris 1868) ; Notre code de commerce
et les aflaires (u. o. 1868) ; De la reformé du code

d'instruction criminelle (u. o. 1882) ; La Guyane et

la question pénitentiaire coloniale (u. o. 1886); Les
compagnies souveraines do colonisation (u. o. 1892).

Levél (növ., folium, phyllon ; 1. a Levélalakok
c. képmellékletet) ) a száras növények, tehát a
mohák, harasztfélék, virágosak szerve, amely a
száron mint oldalképlet (19. ábra) jelenik meg
ós azzal együtt a hajtási (1. o.) alkotja. A L.

a tenyészöcsúcs dudoraiból (levéldudor) fejldik
akropetális sorrendben és fejldésében eltér a
L.-dudor hónaljában fellép ágdudor fejldésétl,
amennyiben növekedése korlátolt, rendesen Inter-

kaláris, ugyanis a L.-dudor csúcsa megy át leg-

elbb állandósult állapotba és az alap felé es
részek tartják meg fokozatosan növeked képes-

ségüket, amíg végre az egész L. végleges nagy-
ságát és alakját eléri. A harasztok és csak né-

hány virágos növény levele növekedik a csúcsán.

A kifejlett L. rendesen lapos, lemezszer, sar-

jadzó részeket, rügyet normálisan nem visel. A
tenyészöcsúcs legalsó L.-dudoraiból allevclek (l.o.),

ezek felett lomblevelek (1. o.), majd fellevelek (l. o.)

fejldnek, mely utóbbiak a virágosokon a virág-

levelekhez (1. o.) vezetnek át (L.sorrend). Ezek-
nek mindegyike különböz élettani feladattal bír,

miért is különféleképen alakul meg, do módosul-
hat is más 8zer\ek feladatának, vagy különleges,
a normális L.-élettöl eltér feladatoknak teljesíté-

sére (L. Levébnódosulás), vagy redukálódik. Az
embrió levele a sziklevél (1. o. és Csírázás).

• A kifejlett L. részei (1, ábra) általában a L.-

dudor alapjából fejld L.-hüvely, a középrész-

bl alakuló L.-nyél és a csúcsi részébl ala-

kuló L.-lemez. A L.-hüvely (vagina) a L. kiszéle-

sed alsó része, amely alapjával a szárhoz illesz-

kedik, azt egészen v. részben körülveszi, néha cs-
szerén bevonja, amikor teljesen zárt (21. ábra}
vagy felhasított csövet (20., 23. ábra) alkothat.

A L.-nyél (petiolus) a L.-hüvelynek rendesen vé-
konyabb, szár- V. fonálszer folytatása, amely *
különféleképen kialakult, rendesen lapos L.-le-

niezt (lamina) tartja. A L.-hüvely, mint ilyen, hiá-

nyozhatik és helyét vaskos szövettest foglalhatja

el, amely a szái'hoz üleszkedik és a L.-nyélben

folytatódik. Ez a képlet a L.-páma, amelyhez két
oldalt kis L.-lemez alakú képlet, apálJia (stipula)

csatlakozhatik. A L.-lemezen a nyélhez csatla-

kozó rész a L. válla, az ezzel ellentétes vég
a L. csúcsa, a kettt összeköti a L. széle. A lomeís

fels oldala a színe, az alsó a fonáka ; ezeken,

de különösen a fonákon a lemez belsejében fut6

edénynyalábok (1. o.) mint L.-erek (1. Levélere-

zet) vehetk észre. A L. részei közül egyik-másik
gyakran hiányzik. A hüvely, nyél és lemez meg-
van pl. a Philodendronon, a nyél hiányzik pl. a
pázsitfüvek L.-én (23. ábra), ahol a jól kifejlett

hüvely körülveszi a szárat, a hüvely ós a lemez:

határán egy függelék, a nyelvecske (ligiüa) lát-

ható. A hüvely és nyél hiányában a lemez közve-
tetlentU csatlakozik a szárhoz, amikor a L. ülö.

Ilyenkor a L. válla körülvehet! a szárat (szár-

ölel levél), vagy két szemköztes L. lemeze vállá-

val összen (összentt levél, 8. ábra). A pál-

hák gyakran a L. teljes kifejldése eltt lehulla-

nak (hársfa), ritkán maradók (rózsa, borsó, 25.

ábra), vagy a szár körül összennek és kürtöt

(ochrea, 22. ábra) alkotnak, mint a Lósóskafélé-

ken. Ha a L. lehull, helyén a száron forradás ma-
rad, ez a L.-ripacs (cicatrix). A L.-hnafj alatt

azt a zugot értjük, amely a L.-nek a szárhoz vali>

illeszkedése felett keletkezik. Itt rügy fejldik.

A növények leírásában igen fontos a L. alak-

jának jellemzése. A L. részeinek jelenléte vagy
hiányzása, az egyes részek kialakulása, fképen
a lemez száma, alakja, állománya (vókonysi^a,

vastagsága), színe és szrözet jellemz az egyes
fajokra. A lemez ogyesszámban fejldik ki az

egyszer, többesszámban az összetett L.-en. Az
összetett L. levélkékbl (cimpa)áll, amely levélkék

V. a nyél végén sugarasan állanak (ujjasán össze-

tett hármas, ötös, hetes stb. L.), v. a nyél meg-
hosszabbításának, a L. gerincének oldalán két

oldalt sorakoznak (szárnyasán össszetett L., 18.

ábra). Ez utóbbi lehet párosan szárnyas, ha a
gerinc csúcsa szálkában vagy kacsban v^zdik
(borsó, 25. altra), vagy páratlanul szárnyas, ha
a germc csúcsa is levélkét visel (akác). A L. v.

levélke alakját körrajza, csúcsának és vallanak
kialakulása, élének kisebb-nagyobb bemetszései

adják meg. A lemez körrajzát valamely tárgy-

hoz vagy idomhoz szokás hasonlítani. így van
hengeres (vai-juháj), csöves (hagyma), fonalas,

száhvs (pázsitfüvek, 2. ábra), kardalakú (Iris,

7. ábra), tíl (feny, 10. ábra), lándzsjis, ko-

rülékes (3. ábra), hosszúkás, tojásdad, szívalakú

(1. ábra), rombos alakú, vesealakú, lapátalakú

(26. ábra), pajzsalakú (6. ábra), 3—5 és többszög-

let, nyilas, dárdás, ékalakú stb. Emellett a lemez
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ctíúcsa lehet tompa, hegyes, kihegj'ezett (csepegö-

hogy, Ití. állml szálkahegy, csonka, csorba

stb., válla i> l.'het kerekített, szíves, dárdás,

nyélbef >9edö stb. Maga a lemez lehet

ép, ha -
. ^en ép (épszélö, 5. átraA vagy

osztatltiti. hu s^v\^;n csekély bemetszések vannak,

amikor a lemez azéle egyszeren v. többszörösen

fíjga*. frészes (Iti. ábra), csipkés, kanyargós.

Ezenkívül a lemez ktllünféle bemetszetts^eket,

osztottságokat mutathat, amelyek ujjasán (tenye-

resen. 3. ábra) v. számyasiin alakulnak meg,
aszeriut, hogy a i^. erezete tenyeres (ö. ábra) v.

szárnyas (i. ábra/. Ezeket a bemetszésalakokat
mély^^ük szerint különböztetik meg. Ha a be-

metszések a féllemez középvonaláig sem terjed-

nek, a L. karélyos, ha a középvonalig terjednek,

a L. hasadt, ha azon túl érnek, a L. osztott, végül
ha a középérig (föérig) érnek, a L. szeldelt. Ka-
rélyos levele van a tölgynek, szóllönek, hasadt a
Soabio&iknak. Centanreáknak, osztott az elbbiek
néhány fajának, az Achilleáknak ; szakaszosan,

páratlanul, szárnyasán szeldelt a burgonyának
(9. ábra), araikor a nagyobb szeletek kisebbekkel
váltakoznak. A vízi boglárkának vízben élö le-

velei egészen sallangosan szeldeltek lehetnek,

ellentétben a víz felszínén úszó ép v. karélyos

levelekkel (13. ábra). Az ilyen kétféle levél^a-

bást mutató jelenséget keterophyüiának (1. o.)

nevezzük, ellentétben az anisophylliával, amely-
nek esetében a plaglotrop (pl. vízszintes) hajlá-

sokon a folsö oldalon lév levelek kisebb tér-

fogatúak és tömegek, mint az alsók, miért is ez

a jelenség általában az anisomorphiához (1. o.)

tartozik. Az ölbefogott L. különleges, bogas el-

ágazású (1. ElágaziU). A L. lemezének állománya
lehet hártj'a, papirszerú vékony, néha húsos, vas-

kos, pozsgás fV7. ábra), lapos (1., H., 4., 5. ábra)
v. b<^öng>'ölt (11. áfjra), néha az erek között

bebasadozik (1?. ábra) v. áttört (15. ábra). —
h. még LevHmódosulás, Levélállás, LevéUáj\
LevélparencJUmaj Átsajátüás.
Levél (epistola), írásbeli közléstávollev szemé-

lyekhez, tehát a beszélgetés helyettesítje. Azért a
L. minden múforma közt legközelebb áU a társal-

gáshoz; legszabadabb, közvetetlen és természetes

elöadású. Bizonyosnakvehet,hogy alevelezésma-
gával az írás használatával egykorú. A l^régibb
levelekrtM E^iptomJ)ól van tudomásunk. A görög
hagyományban az els L. az a viasztábla, melyet
Proitos argoszi király ad Bellerophontesnek Li-

kiába lobastes királyhoz s amelybe balsorsot je-

lent szavak voltak vf>8ve. Az anyag, ameljrre és

amellyel a levelet írták, alakjához hasonlóan a
századok folyamában a legnagyobb változásokon
ment kereszttU. Legrégibb idben sima kövekre,
fák kérgére és fatáhlákra, cserépdarabokra, ha-

sonlóképen állatl)rökre é» falevelekre írtak. A
fat&blákat viasszal vonták be és azokba a betket
belekarcolták. Az egyiptomlak már Igen korán,

több ezer évvel Kr. e. készítettek a pi4>iruszbokor

t£&ncsából durva papirt, melyre az írásjeleket

ecsettel festették, mely eljárással tökéletesen

egybevág a kínaiaknak írási módja. Az indiaiak

és kínaiak pálmaleveleket használtak írásra. A
isztábla maradt a görögöknél és a rómaiak-
i a levélírás közege sok századon át. A táb-

lácskák fa-, érc- vagy elefántcsonMapokból áll-

tak, mindkét oldalakon be voltak vonva viasz-

szaí 8 egymásra fektették ket, hogy az írás sér-

tetlenül maradjon. Az ily táblácskákból összeállí-

tott füzet neve a görögöknél pinakes vagy deltoi,

a rómaiaknál pugíllares v. oodlcilli v. tabelláé volt.

A táblák lezárása átkötéssel történt s a zsinór kö-

tését krétai agyagból pecséttel látták el (1. Dipti-
ckon). Az íróvessz vasból, bronzból v. csontból

volt s a másik, lapátalakú végét törlés és javítás

esetében a viasz elsimítására használták. Késbb
az Egyiptonmial való srbb érintkezés révén a
görögök és rómaiak is átvették az ^yiptomi pa-

pirus (charta niliaca) használatát. A középkorban
az egyiptomi papiros feledésbe merült és a per-

gament lépett helyére (már a Kr. u. lII. sz.-tól

fogva). A rongypapirost a XIV. sz. közepétl
kezdték L.-írásra használni Ez id óta egjn'e

közeledik a L. küls alakja mai formájához.
PecsétíU a XV. sz.-ig viasz szolgált, melybe pe-

csétgyrt nyomtak ; azóta a voltakép kínai ere-

det spanyolviasz használatos ; ostyák 1824 óta
(Németország). A L.-borítékot az angol Brewer
találta fel s 1820 óta használják. Legújabb for-

mája a L.-nek a levelez-lap (nyilt, s még újabb
a zárt), mely a levelezés egyszersítésének elvén
alapul. íróeszközül ktilönböz tárgyakat használ-

tak (1. íróeszközök).
Az alkalom és ügy, mely a levélbeli közlést

szükségessé teszi, annyi és annyiféle, hogy ezen

az alapon a L.-ek osztályozása szinte kimeríthe-
tetlen. Fbb fajok : hivatalos L., üzleti L., wia-

gán L. s ez utóbbiak alfajai : baráti, bizalmas,

szerelmes stb. s tárgyuk szerint lehet kér, kö-

szön, részvev, fenyeget stb. Ezeken a valósá-

gos leveleken kívül, melyek gj'akoriati célból

iratnak s elküldésre vannak szánva (ú. n. misszilis

levelek) megkülönböztetünk még múleveleket,

melyek formailag levelek, mert bizonyos sze-

mélyhez szólnak, de különben a L.-forma csak
fikció. Ilyen mlevelek a nyiU levelek, melyek
nyomtatásban, többnyire hírlapokban közzétéve

valójában közérdek kérdést tárgyalnak a nyil-

vánosság számára ; a költi levele (1. o.) szintén

általános jellemüek ; az újkorban végül regénye-

ket (az angol Riehardson, a francia Roosseaa) és

emlékiratokat (pl. a ml Mikes Kelemenünk) Is ír-

tak L.-alakban.

A L. már az ó-korban a fejlettség magas
fokán állott s a misszilis levelek is ijparkod-

tak a L. természetes követelményét, a közvetet-

lenséget, a mflvéezi eladással egyesíteni; en-

nek következtében nemcsak mint irodalmi forma,

hanem mint irodalmi fiy is megalaknlt a L. A
görög retorok iskoláiban sxckiB lett gyakor-

latul leveleket fogalmaztatni egy-egy históriai

személy képében, követte a sxokást a n^naiak

s legkitnbb íróik is nagy kedwd és anddcióval

írtak leveleket, mel3rek az irodalmi L.-lrás Tomt-k

mintáiul szolgálnak. A ^rög .\lkiphron k'v*!-i

erköl(»festö tartaünnkert, Libanios, Julíaaos

Apoetata, Pronto levelei történelmi vonatkozá-

sukért becsesek. (OyQjteményük : Hercker R.,

Epistologn4>hÍ Qraeci. 1873.) A római irodalom

legkiválóbb L.íréi Cicero, az ifj. Plinius és Seneca.

A kö2sépkoron kereszttU s^tén a latin maradt
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a levelezés nyelve (a pápai udvar ma is latinul

levelez), de egészen gyakorlati célok szolgálatá-

ban állott. Mvészivé a renaissance és a huma-
nizmus tette (Petrarca, Erasmus), míg a refor-

máció megtörte ezen a téren is a latin nyelv

uralmát s Luther már nemzeti nyelvén, németül

írta leveleit.

Legkorábban az olasz írók szabadították föl

magukat a levelezés merev, sablonos formái alól

8 közelítették a leveleket az egyszer, szabatos

stílushoz, de igazi mvészetre a franciáknál
emelkedett, kiknél a szalonélet magasabb fej-

lettsége, szellemük frissesége és ízlésük ele-

ganciája rendkívül kedvezett a L.-hang kifejl-

désének. Kitünö levélíróik száma igen nagy, leg-

jelesebbek: Rabelais, Pascal, Voltaire, Balsac,

Fontenelle, Montesquieu az iskolát csináló Let-

tres Persannes-n&l, Sévignóné (levelei leányához),

Ninon de l'Bnclos, D'Alembert, Staelné, Mérimée,
George Sand (v. ö. Crépet, Trésor epistolaire de

la Francé, 1865). Az angol L.-irodalom nem oly

elegáns, de mélyebb s nyilvánul benne az angolok
nemzeti vonása, a humor. Klasszikus L.-íróik so-

rából kiemeljük a következket : Swift, Popé, Ad-

dison, Chesterteld, Richardson, Lady Kachel Hs-
sel, Sterne, Johnson, lord Byron (v. ö. íxoones,

Four centnries of English letters, 1881). A német
L.-irodalom csak a 18. sz.-ban rázta le a hivata-

los stílus feszességének s a franciáskodásnak

jármát ; legszebb leveleket köztük Gellert, Les-

sing, Herder, Gessner, Wieland, Gleim, Jean Paul,

Bettina, Goethe, Schiller, a Humboldt testvérek

és Heine írtak.

A wagfyarL.-irodalom legrégibb emléke Thurzó
Elek szerelmes levele 1525. Ezután csakhamar
fölvirágzott a L.-irodalom (a XVI. sz.-i levelek-

bl Szalay Ágoston 600 drbot közölt) s még a
magyarországi török basák is a magyar nyelvet

használták a mieinkkel való L.-beU érintkezés-

ben. Még jobban fölvirágzott a L.-irodalom a
XVII. sz.-ban s a korszak vezet egyéniségeitl
igen sok L. maradt fönn. Pázmány Péter, Beth-

len Gábor, I. Rákóczi György, Lorántfl Zsuzsanna,
Esterházy Miklós nádor. Zrínyi a költ, Thököly
Imre s a következ korszakból II. Rákóczi Ferenc,

Bercsényi Miklós levelei nem irodalmi célból ké-

szültek, nem is mvésziek, de megérzik rajtiik a
szellem játéka, az értelem lendülete s a valláshá-

borúk, török elleni küzdelmek, a nemzeti fölke-

lések korára megbecsülhetetlen kútforrások. Iro-

dalmi fajjá a L. Mikes Kelemennel lesz (1. o.), aki

Trökországi Leveleiben a hang természetességét
az eladás bájával egyesítette. Irodalmi újjászüle-

tésünk idején újra divatba jött a L., st épen le-

velezéssel tartották fönn legjelesebb íróink az
irodalmi mozgalmat. Els helyen áll köztük Ka-
zinczy, kinek írói képessége, szellemi adományai
épen leveleibon tündököbiek (levelezését kiadta
az Akadémia 21 kötetbon). Kevésbbó jelentsok
a korabeli költi levelek, míg Kisfaludy Sándor
útirajzot írt igen szép levelekben. Az újabb írók
közül a nagy költk (PetM, Arany és Tompa) s

nagy államférfiak (Széchenyi, Kossuth, Deák) le-

velezése becses. — A keleti népeknek, fként a
muhammedán nemzeteknek L.-irodalma Igen gaz-
dag, így az araboké és perzsáké, de els sorban a

törököké, akiknél a virágkor a XVII. sz.-ra esik

(Cselebi) ; a legkésbbi nagy török L.-író Arasim
IzmaU (XVIII. sz.).

A L.-irodalomnak, mint mvészetnek, virág-

kora ma már lejárt. Ami közérdek szerepe volt,

azt ma teljesen átvette a hírlap s csak a magán-
érintkezés céljaira szolgálván, sem tartalmával,

sem formájával nem törekszik általános hatásra.

Egyszerség, világosság, tárgyszerség s rövid-

ség a fkövetelménye, amit még jobban elmoz-
dított az újabban alkalmazott levelezlap : kevés
szóval sokat mondani a modern L. föladata. A le-

velek terjedelmének és tárgykörének apadásával
szemben a L.-írás sohasem sejtett arányokban ntt
meg, olyannyira, hogy atársadalomtudományjog-
gal tekinti az évenkénti levelek számarányát az

illet nép mveltsége egyik fokmérjének.

L. postai értelemben egyrészt a nyitott leve-

lezlappal, nyomtatvánnyal, árúmintával, hírlap-

pal és üzleti papírral, másrészt a postai csomag-
gal szemben a Íe2:árí levélpostai küldemény. A ma-
gyar posta a belföldi forgalomban a levelet 500
g. súlyig és 10, 20, 30 (vagy 5, 15, 35) cm., te-

kercsalakban 15, 30 cm. maximális méretig fo-

gadja el ; a nemzetközi forgalomban nincsen sem
súly, sem mérethatár. A L. postai díja a nemzet-
közi forgalomban (eltekintve egyes kedvezményes
viszonylatoktól) az els 20 g.-ért 25 f., minden to-

vábbi 20 g.-ért 15 f., a belföldi forgalomban 20
g.-ig 10 f., 250 g.-ig 20 és 500 g.-ig 30 f ., helyi for-

galomban 6, 12, 18 f. A L.-szállítás majdnem min-
denütt az állami posták kizárólagos joga (posta-

regále). Nálunk ki van véve a kizárólagos jog

alól a helyi L. -szállítás (hordár, messeuger-boy
intézmény stb.) és a saját cseléddel vagy kül-

dönccel való L.-szállítás, ha ez nem történik üz-

letszeren. A L. tartalma titoktartásának bün-

tetjogi védelmére nézve l. Levéltitok. A postai

L.-nek egyik szokott alakja a zárt levelezlap
(carte-lettre, lettre enveloppe), amely a borítékot

a L.-papírral egyesíti.

Levél, nagyk. Mosón vm. magyaróvári j.-ban,

(1910) 1556 német és magyar lak., vasútállomás,

postahivatal ; u. t. Hegyeshalom.
Levólállás (növ.), az a rend- v. törvényszerség,

amely szerint a levelek a tengelyen helyet fog-

lalnak. Ha a száron egy magasságban csak egye^
len levél van, úgy szórt a L., ha pedig több levél

van, úgy örvös a L. Az utóbbihoz híisonló a lá^

szólagos V. álörv, amikor a levelek nem egy ma-
gasságban jöttek létre, csak késbb, utólagos vál-

tozások alatt közeledtek egjTnáshoz. Az a pont,

ahol a levél a szárhoz illeszkedik, az insertío-

jmnt ; az a sík, amelyet a levél közepén és a szár

ftengelyén fektetünk át, a mediánsík. Ha a kü-

lönböz magasságban álló levelek insertio-pontjai

egymás felett állanak, vagyis mediánsíkjai össze-

esnek, akkor a levelek egy egyenes sorban álla-

nak egymás felett és egy egyenes vonallal (or-

tosticha) összeköthetk. Ha nem állanak vala-

mennyien egymás felett, akkor a mediánsíkok
egymással szöget alkotnak, a dive.rgei\ciát. Ezt

tört számmal fejezhetjük ki, aszerint, hogy a szög

hányadrésze az egész szár kerületének, amely
360°. Ha a szög 180", akkor a divergentia tört-

számjele V«. B szerint lehet V*. Vs* V5 stb. Ezt a
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viszonyt diagrammában (1. o.) ábrázolhatjuk,

melynek középpoutja a nár f/Vteogelye, e körttl

pedig koncentrikus körOk fntiudc (1. Áfra). Bzek

1. ábn. HiromArolcad divergeiiciia lerélálliMAl biró lu^Jtás

aUpnJuL L n. UI. stb. ortoatichák. V. 0. a >. ábrival.

közül a legktllsö kör a legalsó levél felfüggeszté-

sének síkját, a legbels pedig a legfelsét ábrá-

zolja. Az 1. ábra azt a
L.-t matatja, melyen a
divergencia Vs- A dia-

grammát a vastag vona-
lakkal jelzett és számok-
kal ellátott levelek mé-
dián- síkjai (ortoeticbák)

sugarasan 8 részre oszt-

ják (I—VIII). A legküls
kör levele (1) a követ-

kez kör levelétl (2) há-

rom kör-nyolcad távol-

ságra fekszik, hasonló-

képen a ^. a .?.-tól, a 3.

a J.-tl stb. Egymás fölé

kerül az i. és 9., a 4?. és

10., a 3. ée 11. stb. levéL

Ha ezeket a leveleket (2.

ábra) sorszámok, vagyis
keletkeiéeQk sorrendjé-

ben OesKkötjük, az így
nyert spirális vonal

(alapspirális) az 1. le-

vélbl az efölött lév 9.

levélig 8 levelet érintett

és háromszor fatott a
száron kOrül. Ezért a */•

törtszám számlálója a
spirális vonal körbefutá-

sának Oevélfordulat, cik-

lus) 8 a neveaUtje az érin-

tett levdek Qaegéoek a
aiámát adja, amely a
start L. jeUemzéeekor
fontos. Ha a tengely el-

ágaiOc, az alapepirális

az ágon ugyanabban az
irányban fut, mint a
ftengelyen (homodro-

mia), de néha az elloitétcs irányba tér (aiUi-

dromia). Az örvös L. esetében az örv lehet ket-

ts, amidn 2 levél van egy síkban, az efölötti

S. ábn. Bnr aBTáaytaacvly
vialAtw tSOmUmH terv-

iek kel7<Mk fjeiniiá
vei. A teksi* >É»o«wBirt
a BésA tele «6 tavatok k»>
lyci, » poatoaott klMk • tál-

oldaUakA. A \mHIUtntaH
«i aUp^rWUi* kMt
Ai «nb JMOIr •
aorreadJM, a rtmtX titmtík.

ju ortortkUUau JeUdk. V. s.

as 1. ábráTal.

örv 2 tagja rendesen keresztezi az alatta levt
(keresztben átellenes levél, dekosszált L., 3.

ábra). Az örv lehet 3 v. több tagú is (4. ábra).
Az igen sflrú L. (pl. a feny-
toboz pikkelyei) még egyéb
módszerekkel is m^ejtet-
nek, mint a ferde vonalak-
kal (parastichák). melyek a
magasabb insertiókat kutik
összie. A L. tudományos meg-
oldásaival a L.-tan (phyllo-

taxis) foglalkozik, a fejldés-
tani szabályok és mecha-
nikai tényezk egybevetése
révén. Mivel a levelek hón-
aljában rügy van, melybl
ág fejldik, a L. összefüg-

gésben van az elágazással

(1- o.). t. álML A Stadkyi i«ta-

Levélbamuláa (D«T.), lásd •trto«ái»ká^|*to»«.

Szollötoke, Levelfoltok.
Levélbélyeg, 1. Postai értékjegyek.

LeTélbélyeg-antomata, L rostái gépéi.

Levélbélyegragasztó gép, 1. Irodai gépek.
Levólbogarak (Ch)-ysomelidae), L Arcmy-

boganik.
Levélbolhák (Psyllidae Burm., iii»t). a Pél-

födelesszámyú rovarok egyik családja. Hasonlí-

tanak a rokon levéltetvekhez, de a hímek és ns-
tények szárnyas volta, 10 izbl álló csápjaik és
ers ugrólábaik, melyekrl elnevezték ket, meg-
különböztetik azoktól. Gazdanövényük leveleinek

ée gyenge hajtásainak nedvébl élnek s különö-
sen lárvakorukban nagyon falánkok. Szúrásuk
gyakran torzulásokat okoz a növény megtáma-
dott részein. Gyümölcsfáink közül a körtén él a
37mm. hosszú, fekete-piros tarka körtelevélbolha

4. ábr*. A Lgrümckte tbIkvís kiroartafi lavéUrT«kkaL

(Psyüa piri L-). Az almafán él almalevélbolba

(P. moll Pörst.) hímje zöld alapon sárga osikos,

nsténye pedig piros alapon zöldeeaárga ésbarna
csíkos. A telel körtelevélbolba ée az alnudevél-

bolha téli tojiaiaak irtására bevált a téli penne-
tezés 16—20'/.-oe gytUnlcsfakarbcdiiieiuniiiaL

LevélboxitaDBiinaA gte, UvUborm^aó.
levélborUékzáró géf, 1. /roáot gipA.

LeTélcimpa, 1. CimjMi.

LeTéldaraaak (Teníhredimidae^ Aiut). a Hár-

tyá^zámyú rovarok (HymmopUru) egyik osa-
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ládja. A csápok gyakran rövidek, 3, a legtöbb-

nél 9 izböl állók, a hímeknél gyakran féssek.

Lárváik, az álhernyók, tarkák s a lepkék her-

nyóitól a lábak nagyobb számában különböz-

nek leginkább; levélevök s ezért károsak. A
lárvák gyakran csigamódra összetekerödve pi-

hennek, rágás közben testüket többen S-alaku-

lag kifelé s fölfelé tartják. A leveleken vagy a

földben keményebb gubóban habozzák be magu-
kat. Némely fajnak évente több nemzedéke van.

Ide tartozik: a nyir buzogányos levéldarazsa

(Cimbex femorata L.) ; a rózsakertészek hirhedt

«sárga legye» (Hylotoma rosae L., 1. Hylotoma)

;

a két fenyölevéldarázs (Lophyrns pini L. és

L. rufus Latr.), melynek lárvái a fenyk tjét
pusztítják; a rózsafákat bántó Cladius-tajok

(1. Cladius); a köszméte- és ribiszke-bokrokat

pusztító köszmételevéldarázs (Nematus ril)esii

Scop.) ; a füstös szárnyú Eriocanwoides (Erio-
campa) Umacina Retz. (adumhrata Klg.), mely-
nek sötétzöld nyálkás lárvái különösen a cse-

resznyefa leveleit hámozgatják ; a szilvatermést

pusztító poloskaszagú levéldarázs (Hoplocampa
fulvicomis Fab.), mely a szilva zölden lehullá-

sát okozza ; a répán kárt tev repcedarázs (Atka-
lia spinarum Fab.) ; a körtefán pókhálós fészek-

ben pusztító pókhálós körtedarász (Lyda, Neu-
rotoma) flaviventris Ketz. (piri Schrk.) stb. Ha-
zánkban 400-nál több faj ismeretes.

Levéldisz, az építészetben gyakran alkalma-
zott plasztikus, dekoratív elem. Délen az olajfa,

tölgy, babér, szöUö, pálma ; É.-on inkább a tö-

vis, a kóró, a borostyán és a káposztafélék szol-

gáltatják hozzá a mintát.

Levéldudor, 1. Levél.
Levéldugvány, 1. Dugványozás.
Levelek, kisk. Szabolcs vm. nyirbaktai j.-ban,

(1910) 1578 magyar lak., vasútállomás távíróval:
Levelek-Magy, postahivatal.

Levelek körüli vétségek, 1. Levéltitok.

Levelensült, lepónyféle vékony sütemény, me-
lyet káposztalevelen szoktak a kemencébe vetni

8 úgy megsütni ; ilyen a tejjel kukoricalisztbl csi-

nált görhe V. görhöcs, a Dunántúl : prósza.

Levélérc (ásv.), 1. Naayágit.
Levélerezet (növ.), a levélben (1. o.), annak szö-

vetei között futó erek összessége, amelyek kívül-
rl, különösen a fonákon láthatok. Sok növényen
(sok májmoha és lombosmoha) L. nincsen, ezek
az émélküli levelek, amelyekhez hasonlóak a
a pozsgás növények (pl. Aloe) levelei, amelyek-
ben van L., de kívül nem látható. A fenyöfélék,
lombosmohák, korpafüvek leveleiben egyetlen ér
húzódik végig, ezek egyerüek. A valódi L. a sok-
er levelekben látható, amidn a szárból több
ér lép a levélbe, v. csak egy ér, de ez ott elága-
zik. Az elágazás lehet villás, mint a harasztok
levelében, ahol föér nincs, v. közalapos, araikor
erösebb föerot v. föeroket és oldalerekot látunk.
Ez ismét lehet fürtös elágazás (1. Elágazás) sze-
rint, amidn egy ers föér fejldik, amely oldalt
oldalereket boc«ájt ki (szárnyas L., 1. a Levél cikk-
nél a Levélaktkok képmelléklet 4. ábráját), pl.

bükk, szil, tölgy ; vagy bogas elágazás szerint,
amidn a levéllemez és a levélnyél csatlakozásán
a legalsó pár oldalér sarlószerüen újból elágazik

(ölhefogott L.). Ha a föér aljából azzal majdnem
egyenl vastagságú ágak indulnak sugarasan az
ölhefogott L. módjára, de úgy, hogy az ágak,
alaptengelye redukálódik, tenyeres v. ujjas L.
keletkezik (juhar, mályva, 1. u. o. az 5. ábrát)

;

ha a ferek párhuzamosan futnak, párhuzamos
L. jön létre (egyszikek, 1. u. o. a 2. és S. ábrát).

A legersebb, a lemez közepén futó ér a föér
vagy gerinc, ha több egyenrangú van, akkor a
középs a médián ér (szimmetriasíkban), a többi

oldalér. A férbl kiinduló erek a másodrangú,
az ebbl kiindulok a harmadrangú erek, amelyek-
bl a hajszálerek indulnak ki. Ezek együttesen
alkotják a L.-et, amely a legtöbb esetben hÁ-

lózatot (1. u. 0. a 15. ábrát) alkot. Az erek futása.

és csatlakozása több típusba foglalható, amelyek
egyes növénycsoportokra jellemzek. Macerálás
útján eltávolítva a puha levélszövetet, hátra ma-
rad a L., mint levélváz.

Leveles gombák a. m. lemezes gombák Q. o.).

Leveleslábúak (áiiat), 1. Levéllábúak, Rákok.
Leveles láda, a fogalomnak mai, átvitt értel-

mében a. m. a kisebb nemesi családok régi okira-

tainak gyjteménye ; onnan származott, hogy a
fontosabb iratokat (nemesi levél, birtokjogi okle-

velek stb.) régebben többnyire vaspántos, záros
ládákban rizték.

Leveles oszlopf (1. az ábrát). Az építészetben

fleg a gótikában fordul

el. A kehelyalakü fej dí-

szítésére leggyakrabban
használt motívumok : a

tölgy, borostyán, szU, a
juhar és a krózsa levelei

s e plasztikus díszeket nem
ritkán befestve vagy ara-

nyozva alkalmazták.

Leveles szemölcsök, 1. leveles osiiopró.

Nyelv.
Leveles szón, lásd Diszodil.
Leveles tallér, francia éremfaj a XVI. sz.-ból,

egyik oldalán lombokkal és levelekkel éütve,
máskép nagy v. új tallér (écu grand v. écu neuf),

értéke 6 livres, vagyis 5-99 frank = 5 K 83Ví f-

Levelestár a. m. levéltár. Magyar L., régi

levelek gyjteménye a M. Tud. Akadémia ki-

adásában; becsesek mint müveldéstörténetí kút-

fk 8 egyúttal mint nyelvemlékek, melyek a
XVI. 8 XVII. sz.-beli társalgás nyelvét tükrözik.

1. köt. Négyszáz magyar levél a XVI. századból,

azerk. Szalay Ágoston ; 2. köt. Magyar hölgyek
levelei, szork. Deák Farkas.

Levél- és távirdai titoknak megsértése, I.

Levéltitok.

Levelészek, a levélpusztító rovarok gyjtneve.
Legismertebbek a levéltetvek (1. o.) és az Arany-
bogarak (Chn/somelidne) családjába tartózd

levélpusztltó Ixjgarak.

Levélev bogarak (Phyllophaga, *Hat), a le-

mezescsápú bogarak egyik alcsaládja. Ijeginkább

nagyobb termetek, ersek. Csápjaik 7—9 ízbl
állók, a végbunkó legyezalakulag elhelyezked
lemezkékbl alkotott; a csáp lemezes része a
hímeknél sokszor jelentékenyen nagyobb, mint
a nstényeknél s azonkívül több lemezkébl is

áll. Lábaikon a karmok vagy minden lábon egy-
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aránt párosak, vafry csak e^y karom van a hátsó

láhpáron. Fóletr alacsonyabb aövésü fákon, bok-

rokon élnek s a leveleket és világokat rágják.

Jlgyee fajok tömegeeeD jelennek meg s az elle-

pett növényeket egészen le is kopasztbatják, pl.

a közönségéé cserebogár. Lárváik pajorok .s vala-

memayíen a föld alatt élnek, gyökerekkel táplál-

koznak 8 a fejlett bogaraknál sokkalta nagyobb

Icárokat okozhatnak. Egyee fajok fojlódéso igen

las^ú, évekig húzódó. L. még Cserebogarak.
Levélevök, 1. Lemezes csápunk és Levélevö

bogarak.
Levelezés (korrespondencia), egymástól távol

lev felek gondolatainak, szándékainak v. intéz-

kedéseinek közvetítése, illetve kicserélése. Van
1. hivatalos L., 2. kereskedelmi L. (1. o.), 3. ma-
gán- (egyéni) L.

Leveles az, aki mással levélbeli összekötte-

tésiben áll ; így nevezik az újságok vidéki v. kül-

földi munkatársát is A kereskedelmi életben az

az alkalmazott, aki a kereskednek ügyfeleivel

Írásbeli érintkezését vezeti és irányítja. 4 L.

kisebb üzletekben önmaga irja, nagyobbaknál
tollba mondja az üzlet leveleit. A nag>' vállala-

toknál a L. külön osztály élén áll s csakis a

diszpozíciót adja meg hivatalnokainak, a meg-
irott leveleket pedig átolvasásuk után ellenjegyzi,

vagy ha aláírói jogosultsága van, aláírja.

Levelezgép (diktálógép, diktafon, parlofon,

parlográf), oly gép, mely a hengerére rögzített

hangokat tetszés szerint megismétli. Edison szer-

kesztette az els ilyen gépet, mely fonográf el-

nevezés alatt lett ismeretes. Ebbl a gépbl ala-

Jnütak a mai tökéletes diktálógépek. F alkotó

része az érzékeny membrán, mely a hang rezgése

folytán a vele kapcsolatos tvel az alatta egyen-

lete.sen forgó félkemény viaszhengerre a hang-

hullámok rezgéseinek megfelel mélyedéseket

karcolja. A viaszhengert óram avagy villamos

motor mködteti. Legföképen irodákban használ-

ják, ahol a levelez a gépbe diktiUja a szöveget.

A teleírt hengerekrl a gépírók hallás útján leír-

ják a leveleket és teljesítik az utasításokat. Sok
ügyvéd. író és tudós szintén használja, mivel a
L. lehetvé te.szi a megszüleraló gondolatnak bár-

mikori rögtönös megrögzitését, az írással járó

üzikai munka nélkül. A gép használata nagy id-
és munkamegtakarítást eredményez. Legelterjed-

tebbek a parlográf, diktafon és autodikt el-

nevezésüek.
Levelez gyorsírás, a gyorsírásnak ú. n. al-

sóbb fokozata, mellyel mintegy ötször rövidebb

id alatt lehet Imi, mint a közönséges írássaL

Levelez lap (franc, carte postaié, ang, post-

card), rövidebb és kevésbbó kényes természet
közlemények váltására szolgáló keményebb nyi-

tott papírlap (legfeljebb 9X1Í. legalább 7X10 cm.
méret), melynek elöoldalának jobb fele a postai

levéljegy s a cím alkalmazására, túloldalaá hát-

oldala pedig a közlemény megírására való. A L.

kellékeit, elküldési módozataitanemzetközi posta-

egjezmény szabályozza. A L. eszméje ugyan kül-

földi, de legels alkalmazásának érdeme a magyar
és osztrák postáé (1869 okt. 1.). Azóta elterjedt az
egész föld kerekségén ée forgalma évról-é\Te ro-

hamosan emelkedik, különösen amióta képes L.

alakjában az egész világot meghódította, amivel
a sokszorosító iparnak egy külön ágát teremtette

meg. A L. postai szállítási díja a belföldön dara-

bonkint 5 flUér, a nemzetközi forgalomban, el-

tekintve a kedvezményes viszonylatoktól, 10 fillér.

Nemcsak a posta által kiadott, hanem a magán -

ipar útján elállított L.-okat is lehet használni.

Hogy a válaszadás postai költségét a kérdez
maga viselhesse, e célra szolgál a válaszos L. A
magyar posta magánvállalkozók rendelésére hir-

detiuényes L.-okat is ad ki. Ezeket a postahiva

talok nem árusítják, az árusítás épúgy, mint a

hirdetmények reányomatása, a megrendelk ma
gándolga. L. még Zárt levelez lap.

Levelez tag, l. Akadémia.
Levélfestk, 1. llluministák.

Levélfodrosodás (qüv.), crispatio v. undulatio

(fodor levél), a leveleken jelentkez tünemény,
midn az erezet között lev puliább parenchyma-
szövet, bvebb táplálkozás következtében, jobban

fejldik és kiterjed, minek következtében a levél

V. az erezet köze hólyag módjára kidomborodik,

még pedig majd a levélnek az egész felszíne (fo-

lium rugosum), mint pl. egész rendesen és normá-
lisan némely ajakos növényé, így a pemetefé

;

majd csak a széle fodros vagy hullámos és pedig

kisebb mértékben, mint a fodortölgj'é v. a fodor-

mentáé, vagy jobban, mint a fodormályváé v.

a fodorkelé. A L. okozója a kövér föld, de ezt

olykor azután az ivadék is átörökli, mint azt a

kerti káposztafajták, a fodormenta stb. igazolják.

A L. helyi és patológiai jelenség is lehet, ha t. i.

a levélnek állati élsködi : a levéltetvek és atkák

v. pedig élsköd gombák, különösen Exoascus
(Taphrina)-taiok idézik el, pl. az égerfán, ba-

rackon, cseresznyén stb.

Levélioltok mv.) v. levélfoltbetegség, olykor

rovarok okozta sérülésekbl támadnak. A legtöbb

esetben a L.-at élsköd gombák okozzák, ame-
lyek a beteg folton vagy a levélszövet belsejében

teny^znek. így a Sphaceloma ampelinum De
Bary a szUleveleken ; az egész levelet megbar-

nító gombák, mint: Sphaerella, Stigmatea, Chxo-

monia erythrostoma stb. Jellemzk azok a L.,

amelyek a csonthéjas termés gyümölcsfák leve-

lemek likgatottságát okozzák. Ilyeneket idéz el
pl. a Clasterosporium, Phyllosticta.

Levélíorradás, l. Levélripacs.
Levélgyüjtés, 1. Postai levélgyü^tés.

Levélgyjt Bxekrénj, L Postai levélgyüjtés.

Levélhónalj, l. Levél.
Levélhordó (franc, facteur, ang. lettercarrier).

a postának az a közege, aki a poetal levelezést

stb. a címzetteknek házhoz viszi.Budapesten ée a

nagj'obb városokban van külön csomag- ée pénz-

kézb^ít és külön levélkézbesít L. ; kisebb he-

lyeken a két szolgálat egyesítve van. Falon a

poetameeter rendeeen saját cselédjével végezteti

e szolgálatot Olyan helyeken, ahol nincs poeta-

hivatal, a postai kézbeeítóst és rendesen egyúttal

a gyjtést is háromféle módon látják el. Vagy
van külön erre a célra alkalmazott ú. n. faluzó

L. (facteur rural, Landbriefte'ágw), aki gyalog,

lóháton vagy kocsin naponta rendszeresen bejárja

kerületét, vagy a községek küldenek be a postára

küldöncöt (községi L.-t) hetenkint néhányszor, v.
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pedig egyéb alkalmatosságok használtatnak fel e

célra (lovasrendörök, tanítók ós tanítványaik stb.).

A két utóbbi rendszer nálunk fleg a magyar al-

földi városok nagy kiterjedés tanyáin még most
is számottev szerepet játszik.

Levélhordó galamb, 1. Madárposta.
Levélhullás, 1. Lombhullás.
Levélhüvely, vagina foliorutn (növ.), 1. Levél.

Leveli béka (áiiat), 1. Leveli békák.

Leveli békák (Hylidae), a korongos ujjú, far-

katlan kétéltek (Anura) egyik családja, melyek-
nek legfbb jellemvonása,hogy az idetartozó fajok

lábujjainak végén kis tapadó korongocskák van-

nak 8 ezeknek segítségével ügyesen tudnak a
fákon, st még a sima talajon is mászkálni. Ez-

idöszerint mintegy 13 nembl 122 fajt ismerünk
a föld különböz részeibl. Hazánkban egyetlen

faj él : a közönséges leveli béka (Hyla arborea L.,

képét 1. a Békafélék cikk IL képmellékletén,),
háta élénk zöldszíníi, hasa fehéres ezüstfónyü

;

szivárványhártyája aranysárga, orrán egy feke-

tés sáv vonul végig a hátsó lábáig ; a vedlés ide-

jén, ami 14 napi idközökben történik, elveszíti

élénk színét ; a hím torka feketés, a nstényé
fehéres ; hossza 4 cm. Fákon és cserjéken a lom-
bok között él; rovarokkal táplálkozik, április- és

májusban a vízben párzik, petéit csomókba rakja

;

télire az iszapba vonul. A hím hanghólyagja az

álla alatt van. Mint idjóst üvegekben is tartják

és legyekkel táplálják. Braziliában honos a ko-

vácsbéka (H. faber Wied.) ; teste esetlen, feje

lapos és a törzsnél szélesebb ; testének fels része

halvány agyagsárga vagy világosbarna, fekete

vonásokkal tarkítva, hasa sárgásfehér; hossza
8—9 cm. ; bádogosok kalapácsolásához hasonló
érces hangja van. A kovácsbékánál valamivel
kisebb a Guyanában honos evezs béka (H. cre-

pitans Wied.), melynek hangja a vízbe csapódó
evezk okozta zajhoz hasonlít.

Levélilleszkedés (levélhorulás, aestivatio, fo-

liatio, praefloratio, praeflorescentia, növ.,), a le-

veleknek egymáshoz való kölcsönös helyzete, ki-

váltképen a virágrügyben, tehát fleg a csésze-

levelek és szirmok flatalkorbeli helyzete egymás-
hoz. Lehet nyüt (operta), ha az egy körhöz tar-

tozók nem is érintkeznek, érintkez (f . valvata),

ha csak szelkkel érintkeznek, zsindelyez (f . im-
bricata), sodort (f. contorta) és átölel {t amplexa).

Levélirodalom, 1. Levél.
Levéljegyek, 1. Postai értékjegyek.

Levélkacs, 1. Kacs.
Levél-kaktusz, 1. Phyüocactus, Epiphyllum
Levélkancsó (phyllocaniharus, növ.), forró-tar-

tományi növények sajátságos levélképzdéso.
A levél lemeze kacskaringóval végzdik, ez ki-

öblösödött kancsót v. "tömlt visel, a széle cson-
kított és nyitott, fedcskéje van. A töml bogár-
fogásra van berendezve (Nepenthes) ; 1. Húsev
növények.
Levélkéi, a káposztafélék alcsoportjába: a

kol-félók közé tartozó konyhakerti növény, mely-
nek leveleit fogyasztják, fleg télen és kés sz-
szel. Mívelése a kési káposztákéval megegyez.

Leyélképlet (2)hylloma, növ.) elnevezés alatt

müidazt a szervet foglaljuk össze, amely a levéllel

(1. 0.) fejldéstani szempontból azonos, homológ.

Levélkorcsulás (hemiteria, növ.), a levélképle-
tek korcsképzödóse, vagyis a leveleknek satnya és
abnormális alakulása.

Levélkorona (növ.), bizonyos egyszik fa-alak-

nak csupán levelek (nem gallyak és ágak) alkotta
koronája, pl. a pálmáké.
Levélkrt (pálhacsö, ochrea, növ.), csöves v.

kürtalakú darabja bizonyos növények (lósóska,

göcsfü, Potamogeton) levelének. A szárat a levél

felfüggesztése helyén mint hártyás, néha hasadt
hüvely fogja körül. A L. tulajdonképen a pálhák
módosulása. (L. a Levél cikknél a Levélalakok
képmellékleten a 33. ábrát.)
Levéllábúak (Phyllopoda&n&t), aBÁkok(Crus-

tacea) osztályában, az alsóbbrend rákok (Ento-
mostraca) alosztályának egyik rendje. Három-
száznál több faj ismeretes ; hazánkban mintegy
120 faj él. A legtöbbnek páratlan pajzsalakú,
vagy páros, kagylóhoz hasonló védhéja van,
amely a testet a végtagokkal együtt beborítja.

Testük fejre, torra és potrohra tagolódik, e ré-

szek azonban az alsóbbrendeknól össze is olvad-

hatnak egymással. Két pár csápjuk jól fejlett.

Az els sokszor kétágú és evezésre való (ágas-

csápuak), máskor hatalmasan kifejlett ölelvé
módosult (Branchivus). A második csáp tapin-

tásra, szaglásra és ezenkívül a hímeknél öle-

lésre is szolgál. Lábaik mind lapítottak, lemez-
V. levélalakúak, ezért hívják ezeket a rákokat
L.-nak. A levélalakú lábak elssorban evezésre
valók, de egyúttal lélekzésre is, amiért a L. egyik
csoportját Kopoltyúlábuahiak(Branchiopoda) is

nevezik. Váltivaruak. A hímek igen gyakran csak
bizonyos idszakokban jelennek meg, rendesen a
pocsolya kiszáradása eltt, vagy sszel a tél be-

állta eltt. Az év többi részében a nstények vé-
konyburkú szzpetékkel szaporodnak, amelyeket
kikelésükig hátpáncéljuk alatt hordanak ; csak
a hímek megjelenése és a párosodás után tojnak
vastagburkú, ú. n. téli petéket, amelyek a víz ki-

száradását vagy befagyását túlélik. Végtagjaik
és egyéb szervezeti bélyegeik alapján két al-

rendbeosztják. 1. alrend: Kopoltyúlábúak(Bran-
chiopoda). Pontosabb idetartozó hazai nemek:
Branchipm, Artemia (1. Sóféreg),Apu3, Esthe-
ria. 2. alrend : Ágascsápú rákok v. vízi bolhák
(Cladocera). Közönségesebb idetartozó hazai ne-

mek : Daphnia (1. Vízi bolha), Moina, Geriodo-
phina, Bosmiua, Alona, Sida, Leptodora stb.

Levéllábú rákok, 1. Levéllábúak.
Levellcrs v. levelers (ang. a. m. egyenlösí-

tk), egy vallásos politikai felekezet tagjai Angliá-
ban, kik az indei)endensek közül eredtek s 1647
körül különösen Cromwell seregében voltak nagy
számmal. Nevüket onnan vették, hogy a nép-
fenség 8 minden egyesre nézve a föltétlen lelki-

ismereti és kultuszszabadság elveinek hangsúlyo-
zása mellett a törvény eltti teljes egyenlséget
hirdették. Cromwell által üldöztetve, 1658. össze-

esküvést szítottak ellene. A restaurációval eltn-
tek. V. ö. Weingarten, Die Revolutionskirchen
línglands (Leipzig 1868). L. névvel neveznek egy
Írországban régebben fennállott titkos szövetsé-

get is (1. White boys).

Levélmásolatok. A kereskedelmi törvény úgy
intézkedik, hogy a beérkezett üzleti leveleket.
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valamint az elküldöttek másolatait meg kell

rizni. A btirkezott leveleket eredetiben kell el-

tenni. i\/. tlkiüdött leveleket pedig másolatban.
M ;t csak azok a tovóbnáaolatok önen-
ávr. tetloDül, amelyek a kereskedelmi Ogy-
lettel valamikcpen kapcsolatosak. A másolatokat
kisebb sietekben másolati könyvben gyjtik,
másolópréssel vagy másológéppel készítik. Na-
gyobbssabásó üzleti forgalomban, ott, ahol a dos-

sier-rendszer járja, sokszor írógépes másolatot
kéeziteoek, vagyis a levelet egysserre két vagy
több példányban gépelik.

Levélmódosoláa (bAt.), a levelek különleges
élettani feladatok céljaira való kialakulása, ami-
dn a levél nem egyszer lapos, lemezes kifejlö-

désft, banem ettl eltér. így a levél védszervvé
alakulhat, mint levélíöris (l a Levél cikknél a
a Levélalakok képmeliékleten a 26. ábrát), ka-

pasdcodó-szervve, mintfcacs(l. u. o. a 25. ál/rát),

szervesanyagokkalvaló táplálkozás céljaira, mint

fogó- vagy emésztlevél fejldik ki (1. Húsev
nnr^nupJci A Drosea, Dionaea, Aldrovanda,
V . Sanacenia, Cephalotus, Nepenthes,
Lr ^ (íi levelei különfeleképen ali^oltak a
rovarok megfogására és megemésztésére. A levél-

njél úszókészülékké alakulhat (1. u. o. a 14- ábrát),
vagy lemezszerén kiszélesedik (1. u. o. a 12.
ábrát/. A hagymát bontó pikkelylevelek húsosak,

táplálók, raktározásra valók (1. u. o. a 28. ábrái).
L.-nak tekintjük az ivaros szaporodás céljaira

megalakult vinigleveleket is (L o.).

LÜBTélnövények inSv.i, olyan növények, amelye-
ket leveleiicnek szép alakja v. színe miatt kertek-

ben, növényházakban és szobákban tenyésztenek.

Alkalmas viszonyok között virágoznak is, a vi-

rágaik azonban többnyire jelentéktelenek. Ez
utóbbiak fk' - " í Imák, Araceae, Liliomfélék,

Ananaszfel' itxirfélék családjába tartoz-

nak; miudiu ......... ouk kétszik növénycsalád
is szolgáltat szép L.-et, pl. Araliaceae, Begonia-
ceae, Urticaceae, Lauraceae, nemkülönben még a
Fenyfélék és a Páfrányok is. A mívelésük leg-

jobbJÉin sikerül K.-nek, DK.-nek v. DNy.-nak fekv
szobákban, a tisztán északi fekvéeüekben csupán
edzett pálmák, Dracaena-kée Araceae-k mivelhe-
tk. Pö feltétel sok világosság, a hmérsékletnek
pedig 10—15 C«-nak kell lennie. A legtöbb levél-

növény olyan talajkeveréket kedvel, amely lomb-
és hangaföldet, homokot és kevés agyagot tar-

talmaz megfelel arányban.
A leghálásabb L. a pálmák, mivel legkönnyeb-

ben gondozhatok és mivel termetük ée leveleik

szépségével tnnek ki. Különösen igánlatos fajok
ezek: Trackycarpm (Chamerops) excelsa és

Ch-humilifi. amelyek kevéebbé kedvez viszonyok
között is a szobákban sokUg megmaradnak ; Co-
rypha australis, Phenaciy Latanioj Bapis stb.

fajai. A Pandanaceae közfU a Panaanua furca-
tus és a P. utüis, valamint a P. javamaa igen
ajánlatosak. A Dracaena-k. között is több szép le-

vélnövény van, de azok kevéebbé tartósak, mint a

pálmák, érzékenyebbek, különösen megsínylik a
nem rendszeresen történ öntOzést. A CordyUne
riihra. conge'iUi. iudivisa, australis nem okoz-

nak gondot, mig a szép tarkalevelú C. terminális
nem könnyen tenyé^ztbetö. Az Ananász-félék

(Bromeliaoeae) közül szép levélnövényt szolgál-

tatnak ezek : Billbergia, Piicaimia, lillandsia^

Nidulariumj Aechmea, némelyikük szépen virág-
zik is. A legpompásabb alakúak a banánok, ame-
lyek több faja egészen jól tenyészik a szoléban.
A Canna-fajok közül némelyek egészen jól bevál-
nak a szobai ápolásban, azonban sok világosságot
követelnek. Fajokban igen bvelkedik az J.rateae-
család, sok közülök a szobai levegt jól túri ; egye-
sek, mint pl. &Philodendronpertusum (Monstera
deliciosa) a legelterjedtebb piaci növények közé
tartoznak ; igen ajánlatos a Ph. bipinnatifidum is.

Sokféle alakúak és szlnpompájukkal feltnk az
Anthurium-ok, amelyek közül talán a legszebb
faj az A. magnificum. Figyelmet érdemelnek a

Dieffetibachia-k is, melyek közül a D. Seguine
picta gondos ápolással erteljesen fejldik. Nagy
színpompájuk van a C^odíMm-ok leveleinek. Köz-
ismert szobai levélnövény a Callaaethiopica, mely
sok nedvességet kivan és szépen virágzik. Gyors
növekedés ós élénk-zöld level a Cyperus cd-

temifoliiis. Közkedvelt szobai növény a fenyfák
körébl az Araucaria excelsa. A Kétszikek kö-
zül gyakran láthatjuk a Fícus elastica-t, kívüle
még a F. australis szerepel ; mindakettö edzett

természet. Szebb fajok a F. Cooperi és a P.
Porteana, de gondosabb ápolást kivannak. Gyors
növekedés és szép level az Arcdiapapyrifera és

az A. Sieboldii. Ajéú&tosazEucalyptus glóbulus,
mely hvös, de fagymentes szobákban is jól te-

nyészik. Sajátszer szép növények továbbá a Be-
gonia-k ; kiváló levélpompát fejtenek ki a JB. rex
fajtái és változatai, egyéb fajai, mint a B. holi-

viensis, B. magnificcu, gyönyören virágoznak. A
tarkalevelú L. közül említendk: Coleus, Aphe-
landra, Eranthemum, Peperomia, StrobueuUhes.
A páfrányok a legpompásabb ée legdiuesebb L.
közé tartoznak. Ajánlatosabb figok : Adianiiim
cuneatum,Blechnumbrasiliense, Gymnogramme
Laucheana, Lomaria gibba, Piatyceriutn grandé,
Polypodium aureum. Pompás L. a Selaginella
egyes fajai is, így különösen a gyönyör aoólktt
színben csillogó level S. caesia arborea (laevi-

gata).

A futó vagy kúszó növények, valamint az ám-
polnanövények szobai növényasztalok csoporto-

sítására változatosság szempontjából kiválóan al-

kalmasak. AYepkényborostyánon (Hedera helix)

kívül e tekintetben igen értékesek : a Mikania
scandens és különösen a Cissus discolor. Az ám-
polnanövények között, mint L. sanepelnek: Ficus
sHpulata, Tradescantia viridis, T. discolort

Chlorophytum Stembergianum, Saxifraga sor-
mentosa.
A növényházakban v. télikerteldien tenyéflitett

L. S2aáma rendkívül nagy; különösen meleg-
hái^Mm találhatni pompás Maranta-kat, ^önyö-
rüen színezett (>o<on-fajtákat, Oyano^yüttm
magnificum-ot, ÍSUonia-, Bertoloniar, Vukorir
sandra-fAjk&t.
Levélnyomnjaláb v. levHm/cm^ a szár nya-

ltjától elágazó és a levélbe inonló nyalábnak az
a része, mely az elágazási helytói a levél illesz-

kedési helyéig terjed s amely onnan a levélbe

fut ée elágazásával a levélerezetet alkotja. Közös
nycUábohuik is nevezik ket, hogy megktllünböz-
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tossük a tulajdon nyaláboktól, melyek csak a szár-

ban vagy csak a levélben vannak.

;
Levélölés, a középkorban dívó zsidó törvény,

jnely jogot ad a királyoknak, hogy a zsidóknak

adott adósságleveleket semmisnek nyilvánítsák,

111. megüljék. A jogcím az, hogy a király a zsidók

személyével és vagyonával tetszése szerint rendel-

)<ezhetik. Nálunk Nagy Lajos élt ezzel a joggal.

Levélparenchima (mesophyll, mesenchyma,
chlorenchyma, diachyma, növ.), a levelek alsó és

fels epidermisze között lev puha parenchimás
Bojtokból való szövet, melybe az erezet van be-

ágyazva. Legtöbb levélben a mezoflU 2 külön

rétegre különül, a fels epidermisz alatt fekv
oszlopos, pálcikás, cölöpös v. paliszád parenchi-

mára és az alsó epidermisz alatt lev szivacsos

parenc/iimííra. Az utóbbiban nagy sejtközök van-

nak, nölg az elbbi oszlopalakú, szorosan egymás
mellett álló sejtekbl áll. Az ilyen levél a dorzi-

ventrális levél. Ezzel szemben vannak levelek

{Iris, Eucalyptus, Asphodelus), ahol a levél mind-
két oldala egyforma szerkezet, mert az egész

mezoflll V. egynem sejtekbl áll, vagy a pali-

szád mindkét oldalon megvan, amelyen belül

kloroflllban szegény, vagy színtelen parenchima-
réteg foglal helyet. Ezek az izolaterális levelek.

Levélpárna (pulvinus, növ.), 1. Levél.

Levélpillangok, 1. Levélutánzó lepkék.

Levél pirja, 1. Éritrofill.

Levélporto, 1. Postai díjszabás.
Levélposta, 1. Postai szolgálat.

Levólrák (áiiat), a petébl éppen hogy kikelt

ílatal langusta (1. o.) lárvája. Sokáig a L.-okat
külön fajnak tartották és Phyllosoma néven le

is üták. A L. teste nagyon eltér a kifejldött

langusta testétl ; lapított vékony levélszer ós

liárom részre különült. Az egész test hossza 1—

4

cm. A parti övben él kifejlett langustákkal ellen-

tétben a L. a nyilt tengerben lebeg életmódot
folytat. L. Langusta.

Levélripacs (levélforradás, cicatrix, növ.), a
fás növények ágain azok a beforradt helyek,

ahonnan a levél levált. A L. határozott alakú,

égészen v. részben párával van fedve és benne a
.levélnyomnyalábok (l. o.) foglalnak helyet.

Levélrózsa (rosula foliorum, rosetta, növ.), a
leveleknek a földalatti ág csúcsán v. más meg-
kurtult száron a csomó között fejletlenségük miatt
való összoszonilása. Alakjára nó^ve teljes zöld

rózsához hasonlít ; általában a fünem növények-
nek kitelel szerve, gyakran a növény tövén látni,

okkor tölomb, trózsa (rosula basalis) is a neve.

Középpontján rügy telel ki s ebbl fejldik esz-

tendre a növény. Némely L.-t a kertész szapo-

rításra használ (kövi rózsa, Saxifraga). A levelek

rózsás helyezkedését is nevezzük L.-nak, pl. a
daravirágon (1. Draba), vagy a levólkoronás fák
leveleit is.

Levélrözsás ia v. levélkoronás fa, oly fás nö-
vény, mely alig vagy egyáltalán nem ágazik el

ós csücsrügyeiböl néhány nagy levél fejldik,
levélrózsát alkotva. Ilyenek a pálmák, fatermet
liliomfélék, faharasztok, czikaszok stb. (V. ö. Fa.)
Levélrgy (növ.), 1. Rügy.
Le^élakaks:(Phyllium siccifolium L., állat), 1.

Vándorló kvél.

Levélsodrók (Tortricidae, áiiat), a Kislepkék-
nek egyik népes családja. L. Sodrólepkék.

Levélsorrend, l. Levél.

Levélsürgöny, 1. Táviratlevél.

Levélszedés v. lelevelezés, némely gazdasági
növény alsó leveleinek leszedése takarmánynye-
rés végett, így a répafélékröl, a burgonyáról, a
káposztáról stb. A L. sohasem válik a növény
hasznára, mert a növény tartalmának, pl. a cu-

kornak, a keményítnek kifejldését hátráltatja;

legkevésbbó káros még a növény megérésekor,
a letakarítás eltt.

Levélszekrény, 1. Postai levélgyüjtés.

Levél színe (növ.). A levelek zöid színét a klo-

rofill (1. Kromatofóra), a sárga színt a xantofill

(1. 0.), a vörös színt az éritrofill (1. o.) adja. sszel
a klorofill eltnik és csak a xantofill és éritrofill

marad vissza. Ezek okozzák sszel a levelek gyö-
nyör tarkaságát.

Levéltáj (növ.), a különböz szik-, al-, lomb-, fel-

levelek és viráglevelek felfüggesztésének helye.

Ez vagy mind rajta lehet egy száron vagy több

száron is szétoszolhatik. Ez utóbbi esetben le-

hetséges, hogy a száron csupa allevél azaz pik-

kely van (aranka, Orobanche), v. csak lomblevél

V. csak viráglevél. Sok fás növényen idszakon-
ként a lomblevelek allevelekkel váltakoznak. Haj-
tásuk mint rügy egyszer rügypikkelyékkel kez-

ddik (1. a Levél cikknél a Levélalakok képmel-
léklet 24. ábráját), melyeket, mint fedrésze-
ket, alleveleknek tekinthetünk. Miután egész se-

reg lomblevelet fejlesztett, az ág vége ismét
rüggyel végzdik, amelyen ismét rügypikkelyek
képzdtek. Csak késbb, de nem mindegyik haj-

táson, keletkeznek a fellevelek. Ezek a levél-

fajták eredetileg mind a levélképletnek vagy
az eredetileg hasonló alap-szervnek eltérései.

A növény életcéljainak megfelel eme eltéré-

seken épült fel a növények átalakulásának az
ismerete, melyet már úgy ahogy Linné és

Wolff (Theoria generationis, Halle 1759) fejte-

gettek. Teljes világossággal azonban csak Goethe
(Versuch, die Metamorphose der Pflanzen zu er-

kláren, Gotha 1790) fejtette meg, kivált azon
az alapon, hogy a virág elzöldülésekor a külön-
ben színes viráglevelek zöld levelekre szoktak
visazahanyatlani. Ma már a fejldéstan vizsgála-

tai alapján is kiderítették, hogy a különböz le-

vélképlot morfológiailag összetartozó (homológ).
Az egy alapszervbl azonban, az életcéllal össz-

hangzóan más-más alakok tiiraadtak.

Levéltar (archivum), az a hely, ahol az írott

okmányok, levelek, iratok riztetnek. A rómaiak
eleinte a tomplomokban rizték okleveleikot: Jupi-

ter kapitoiiumi templomában a béke- v. szövot-

ségkötés okmányait, Lil)ertas templomában a tör-

vényeket, a Nimfák templomában a cenzori jegy-
zékeket, Libitina templomában a halottak névjegy-
zékét, a kincstárban (aerarium) pedig az állami
iratokat rizték. A római császároknak külön két

osztályos L.-a volt. Az egyik a mozgó L. (scriiiia

viatoria), melyet mindig magukkal vittek ; ebbe a
legfontosabb állami okmányokat és a családi vo-

natkozású iratokat sorozták : másik osztálya az

állandó v. helyhez kötött L. (ser. stataria) volt. \
római császárok példáját követték a barbár feje-
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delmek 8 a késbbi német császárok. Ezek mellett

«z egyee egyháiaknak, káptalanoknak és sze^ze^
rendeknek voltak nagj'obb L.-ai, s minthogy ezek
legkevésbbó voltak feldulásnak kitéve, örizetükre

magánjelleg iratok is bízattak ; ebhez járult az

is, hogy egyee káptalanok ée konventek a küzóp-

korban több országban, így nálunk is, mint hiteles

h^lfdc(lo.) közjegyzi ügykörrel bírtak, oklevele-

ket állítottak ki. amelyeknek egy példányát saját

levéltáruktól elkülönítve kellett* megörizniök.
A legnagyobb L.-ak: A vatikáni pápai L.,

melynw eredete egész az V. sz.ig nyúlik vissza,

a sok pusztítás ée kiállott viszontagság dacára
— így Napóleon egy részét Parisba szállíttatta,

amelyet késbb azonban (1814) visszavittek — ma
is a leggazdagabb L., melyet újabban XIll. Leo
pápa a szabad kutatásnak is megn3ritott s azóta
magyar történeti anyagából Monumenta Vaticana
címen több kötetet adtak ki. A teleméi L. mint-

egy 14 millió kötet és csomag oklevéllel. Szintén
igen gazdag a spanyol éHl&nú L. (Archivo generál)

Simancas várában. A párisi nemzeti L. (Archives
natiitnalee) 4 fosztállyal, ú. m. közigazgatási,

történeti, iguságilgyi és titkársági osztállyal. A
bécsi házi, udvariés állami L. stb. Nagy és gazdag
L. volt a német birodalmi L. (Deutsches Reichs-

Archiv) is, melyet késóbb négy részre osztottak

8 Bécsben, Wetzlarban. RegensburgbansMatozban
helyeztek el. Az angol állami L. Londonban (E*ub-

lic Record-Oífice), melynek óriási épületét 1855.

kezdték tü 8 csak újabban fejezték be, nemcsak a
leggazdagabb, de egyszersmmd a legrendezettebb

L.-ak egyike, nyomtatott tárgymutatókkal és lel-

tárakkal. A skót L. (General Bn^ister House) Edin-
biir2hban, az irlandi (Public Record-Offlce) Dub-
linban van elhelyezve.

MagyanMTBzágnagyobb L. -ai : A magyar k irályi

országos L., melynek felállítását az 1723-iki

orBzágg3rúlé8 XLV. t.-c.-e mondta ki s az 176.9-iki

XII. t.-c. valósította meg. Egész a l^újabb idkig
inkább r-sak az országgyfiléei iratokat és törvénye-

kot, hitlrvoloket. ors^ágoe bizottságok, nádorok ée

országbirák irományait foglalta magában. 1872.

azonban újjászervezték, s ugyanekkor több L.

beleolvasztásával gazdag anyagot is nyert Ilyen

új alakban 1875. nyílt meg s helyiségéttl Budán
a belügyminisztériumi palota egy réeae jelöltetett

ki. Alkotó részei lettek : a régi országos és nádori
L. ; a magyar udvari kancellária ; az erdélyi kan-
cellária ; a magyar királyi holj-tartótanács ; az
erdélyi fkormányszék ; a mag>ar kincstár, ka-
mara ; az erdélyi llskus ; a mag>-ar Kúria ; az er-

délyi királyi tábla; az 1848-49-iki magyar ki-

rályi hadügyminisztérium ; a fiumei fókormány-
zóság Lu-a (1848-ig); a gyulafehérvári és a
kolozsmonoetori erdélyi országos L. ; a magyar
udvari kancelláriának 1860—67-iki elnöki irat-

tára: a temesvári (bánsági) kormánvok L.-a

(1716—89) ; a képviselház L.-a (1865-tl). Újab-
ban került vissza s az országos L.-ban helyezték
el az eddig Münchenben rzött Hunyadi-L.-t. Le-
tétben van ezenkívül s külön kezeltetik több csa-

ládnak a L.-a. A L. legrégibb oklevele Kálmán ki-

rály oklevele 1109-böl a veszprémvölgyi görög
apácák részére. Az oklevelek száma a mohácsi
vész eltti korszakból, a családi L.-ak okleveleit

Récai Ma^ xn. tín.

is beleértve, ma kb. 50.000 drb. Új palotájának
építését, melyre 3.200,000 K van elirányozva,
1913 nov. havában kezdték meg Budán, a Bécsi-

kapu-téren. Az Országos L.-t behatóan ismertette

Taaáuyi Károly (Századok 1897. és 1898.).

A Magyar NemseH Múzeum L.-a, melynek
alapját Jankovich, Szédienyi, Kovachich stb. ok-

levélgyjteménye képezi, szintén a legnagyobb
L.-aink közé tartozik. Osztályai : alaplevéltár, két
alosztállyal : ajmohácsi vész eltti, bj mohácsi vész
utáni oklevelek ; családi L., 99 letéteményezett

családi L.-at foglal magában. Az 1848—49^iki
szabadságharcra vonatkozó államokmányok, le-

velezések, falragaszok, röplapok stb. gyjteménye,
melyet kiegészít a Kossuth Lajos 100,000 forinton

vásárolt hagyatékának idevonatkozó része, a gr.

Kreith Béla- és a Vörös-féle gyjtemény (mintegy
3000 drb.). Továbbá szintén külön kezelt gyjte-
mények : városi iratok (városok szerint rendezve)

;

személy szerinti okiratok ; karaarai iratok, címe-

res levelek ; céhiratok ; levelezések ; a Tunyogi-
gyüjtemény; külföldi oklevelek stb. A mohácsi
vész eltti oklevelek összes száma kb. 25,000
drb., az egész L. darabszáma félmillió körül van.

Legrégibb oklevele 1109-bl való, Kálmán király-

nak a veszprémvölgyi apácák részére kiadott ok-

levelének párja; legrégibb papiroklevele 1325.,

címeres levele 1327., céhszabálya 1466., magyar
nyelv levele 1504. évbl való. A múzeumi L. is-

mertetését a Nemzeti Múzeum alapításának száza-

dik évfordulójakor kiadott emlékkönyvben (1902)

Schönherr Gy. irta meg.
Nagy L.-ak továbbá a leleszi konvent L.-a, mely

csaknem teljes épségben fenmaradt s gazdagsá-
gáról fogalmat nsnjt az, hogy csupán a birtokba

beiktetó okleveleinek száma 12,000-re rúg; az

esztergomi, egri, veszprémi L.; &jászi hiteles

hely, a zágrábi, pozsonyi, szepesi káptalan L.-a

stb. A városi L.-ak között legnagyobb a fvárosé^
mely magában foglalja Pest, Buda, Ó-Buda vároei

ée törvényszéki levéltárait. Legrégibb eredeti ok-

levele csak 1538-ból való. Nagyobb városi L.-ak

még a pozsonyi, soproni, beszterczebányai, kassai,

körmöczi, brassói, beszterczeí stb. A családi L.-ak

közül nagyobbak a Batthyány-L. Körmenden, her-

ceg Esterházy-L. Kismartonban, a Pálfly-L. Po-

zsonyban, a gr. Zichy-, gr. Károlyi-, gr. Teleki-,

gr. Erddy-, br. Radván^ky-, gr. Sztáray- stb. L.

Levéltárjog, 1. Archiiiog.
Levéltárnok (archivarim), levéltár kezelje.

különüs«3n mint a vármegyei levéltár kezelje a
vármegye központi tisztviselje; az újabb sza-

bályzatok (pl. 1902. évi vármegyei ügyviteli sza-

bályzat) iraüárnoknak nevezik.

Levéltávirat, l. Táviratlevél.

Levéltetü (iiut) I. Levéltetvek.

Levéltetvek (Aphidae, *n«t). a Félfödeles-

számyú (Bkynchota) rovarok rendjének egyik

családja.A^, gyengetest rovarok, 5—7 íz oaá-

pokkal. háromizA szipókával a növények nedvei-

nek szivogatására és 4 hártyás, átlátszó számy-
nyal. Utóbbiak a nstényeken gyakran, a hímeken
ritkábban hiányoznalc Különböz növényeken
élsködnek s gyakran gubacsos eltorzulásokat

okoznak (Chermes, Schizoneura, Bsmphigus).

Rae^ós, édee, méztartalmú ttrülékttkkel (méz-
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harmat) a növények szárának és lombjának föl-

szinén «korompené8z» keletkezésére adnak alkal-

mat s evvel is gyengítik a megtámadott növényt.
Soknak a potroha végén két, védelemre s takaróul

szolgáló, viaszt kiválasztó (azeltt mézcsönek
tartott) nyúlványa is van. Az óv legnagyobb ré-

szében szzen (parthenogenetikusan) szaporodnak

szárnyatlan nstények útján. A faj terjesztésérl

idszakosan megjelen szárnyas nstények gon-

doskodnak. Az ivaros nemzedék rendesen sszel
jelenik meg s kitelel tojásaiból csak tavasszal

kelnek ki a szzen szaporodó nemzedék anyái.

Ismertebb fajok a fllloxera (Fhylloxera vastatrix
Pl.), a vértet (Schizoneuralanigera H.), a feny-
tetü (Chermes abietis L.) stb. Úgyszólván minden
termesztett és vad növénynek akad köztük éls-
ködje, egyike-másika több gazdanövényen is

elél. Legtöbb fajban él az Aphis nem, melynek
fajai általában hamufóreg, penészbogár, korpa-
féreg, kóregtet stb. néven ismeretesek ; nevüket
többnyire gazdanövónytiktöl kapják, pl. ismer-
tebb fajok: almalevóltet (Aphis Mali Fabr.),

szilvalevéltet (A. pruni F.), baracklevéltetü (A.
persicae Fons) stb. Irtásukra permetezés ajánl-

ható szappanos nikotinos lével.

Levéltitok, másnak szóló levél, távirat vagy
más lezárt küldemény felbontásának tilalma és

tartalmuk bizalmasságának büntetjogi védelme.
Újabban a L. védelmét a dolog természetében
rejl módosításokkal a telefonbeszélgetésekre és

a drótnélküli táviratozásra is kiterjesztik. L. és

távsürgönytitok megsértésének vétségét követi el,

aki másnak szóló levelet, lepecsételt iratot v. táv-

sürgönyt jogosítlanul felbont; aki másnak szóló,

habár le nem pecsételt levél v. távsürgöny birto-

kába helyezi magát avégett, hogy annak tartal-

mát megtudja v. azt hasonló célból másnak jog-

talanul átadja; aki az ily módon tudomására ju-

tott titkot közzéteszi v. azt a levél, irat v. táv-

sürgöny küldjének, vagy a címzettnek károsítá-

sára használja fel (Btk. 327. §.). A L. védelemben
részesül még a posta- ós táviróhivatalnok v. szolga
ellenében is ; ezek bármelyike ugyanis szintén vét-

séget követ el, ha a postára, illetve távirdára bí-

zott levelet, küldeményt v. táviratot a törvényben
megbatározott eseteken kívül felbontja, vissza-

tartja, megsemmisíti, tartalmát mással közli v.

másnak ily cselekményt megonged(Btk. 200—201.
§§.). A L. védelmét szolgálják ezenfelül a Bp. vo-
natkozó rendelkezései is, melyek csak a legszigo-

rúbb feltételek mellett engedik meg a levelek le-

foglalását és felbontását. L. még Titok.
Levéltövis (növ.), 1. Tövis.
Levéltragánt (növ.), 1. Astragdus.
Levélújítás a. m, úiított adomány (1. o.).

Levélutánzó lepkék, nappali lepkék, melyek-
nek .szárnya pihenéskor összecsapva, fonnyadt, át-

lyukasztott vagy megrágott, sokszor üszökgom-
bával és penésszel fertzött levélhoz hasonlít.

Ilyenek pl. a Kallima nembe tartozó lepkék
L. Kallima.

Levélvar möv.), többnyire fekete, érdes, gom-
bák okozta foltok a zöld leveleken, aminek kö-
vetkeztében az ilyen levelek id eltt lohullanak,
néha azonban él állapotukban a rendes lombhul-
lás idejéig megmaradnak, L.-t okoz pl. a ffélék

levelein a Phyllachora-gomha ; a juharfák leve-

lein elforduló szénfekete, sárgán szegélyezett

varas foltokat a Rhytisma acerinum idézi el

;

az almar és körtefalevelek levélvarát a Fusida-
dium okozza.

Levélváz, 1. Levélerezet.

Levélzöld v. klorofill, 1. Kromatofóra.
Leven (^d: liven), város Fife skót countyban,

(1911) 6559 lak., leniparral és vasöntéssel.

Leven (Loch L., ejtsd: lokk líven), tó Kinross és
Fife skót grófságokban, 91 m. magasban. Le-

folyása a Firth of Forthba a L. folyó. Hat szigete

egyikén, a Castle Islandon láthatók annak a vár-

nak romjai, amelyben 1567. és 1568. Stuart Má-
riát fogva tartották.

Levendula (növ.), 1, Lavatidula.
Levendula-olaj, 1. Lavandula.
Levendula-virág, 1. Lavandula.
Levensau, tanya Schleswig porosz kerületben,

a Vilmos császár-csatorna mellett. Itt vezet át a
csatornán a kiel-flensburgi vasútnak 1894 szén
megnyílt nagyszer hídja, melynek magassága
42 m,, Ivtávolsága 165 m.
Levenshulme, elbb önálló város Lancashira

angol countyban, 1908. Manchesterrel (1, o.) egye-
sült.

Levente, az Árpádok házában két magyar her-

ceg neve

:

1, L., vagyis Liuntin, Árpád fla, vezette az etel-

közi magyarokat 894 táján Simon bolgár fejede-

lem ellen. Átkelt a Dunán, három csatában meg-
verte a fejedelmet, egészen a Presztova-szorosig

kalandozott hadaival s foglyokkal és zsákmány-
nyal megrakodva tért vissza Etelközbe, hol fog-

lyait a szövetséges VI. Leo görög császárnak adta

el. Mikor azonban VI. Leo kibékült a bolgá-

rokkal, nem állhatott ellen ezek s a besenyk
ketts támadásának s úgylátszik, maga is el-

esett az etelközi magyarok romlását okozó had-

járatban.

2, L., Szár László hercegnek egy orosz herceg-

ntl született fla, András és Béla magyar királyok

öccse. 1031 táján Cseh-, majd Lengyelországba, s

1034- Oroszországba menekült, honnan 1046- jelen-

ts orosz had élén kisérte be magyar királlyá vá-

lasztott bátyját, Andrást, Midn 1047, elhunyt,

pogány módon temették el Taksony helységben,

Leventina, Valle, a Tessin völg>'e, a hasonló
nev svájci kantonban, Airolótól a Brenno tor-

kolatáig. A völgy 36 km. hosszú, DK-felé húztxiik

és jobbról a Tessini Alpok K.-i láncolata, balról a
Gotthardcsoport egyik kiágazása zárja be.

Levéqne (ejtsd : lövék), Jean Charles, francia

író, szül. Bordeaux-ban 1818 aug. 7., megh. BoUe-
vue-sous-Meudonban 1900 jan, 5. A Collége de
France-on az ókori bölcsészet tanára volt. Fleg
esztétikai kérdésekkel foglalkozott. Kiválóbb mü-
vei: Platón fondateiu" de l'esthétique (1857); La
science du beau (1873, 2 köt.); Le spiritualisme

dans Tart (1864) stb.

L.ever (franc, eütad: lövé) a. m, fölkelés, a XVII,
és XVIII, sz.-ban a francia királyoknak reggeli m
audienciája

; jelenleg némely udvarnál a déleltti H
fogadás, L. de rideau, rövid, egyfelvonásos szin-

darab, a mely más nagyobb színdarab eltt kerül

eladásra.
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Lever ejud ; iitS), CharlesJame?, angol regény-
irM.>zui. I>ublinbanl806Mig. 81., megfa. Trieszt-

U'u 1872 jún. 1. Etoö nagy sikerét The Confes-
xi'jns of Harry Ijomqxt&e (1839) cimQ regényé-

vel aratta. Hasonlókép nagyon kedveltek még

:

Charles OHaUey (1841); Jac>k Hintón (1843) és

Tom Boito of Oure (1844). Nagjon termékeny
iró. Az irorsiági társadaloin alapos ismerje, eb-

ból meriti regényeinek tárgyát. Magyarul meg-
jelent: Viharban, ford. György Aladár (Budap«est

1882). Összegyjtött regényei (Novels, 33 küt.)

1876—1878. jelentek meg. V. ö. FUzpatrick, Life

í Ch. L. (New York 1892).

Leyerrier Mtaá: iftTeijé), XJrbain Jean Joseph,
francia csillai^&sz, szfll. 8t. Ldban 1811 márc.

11., mogh. Parisban 1877 szept. 23. A párisi École

polytochniqoe-on tanult Miután két évig a do-

hányjovedéknél kémikns mérnök volt, a Collége

Stanislas-on tanár lett; 1846. a Faculté des

scienoes-on az ég mechanikájának tanszékére ne-

vezte ki. Els tudományos kutatásai a kémia
körébe tartoztak, de Arago ösztönzésére a csilla-

gászattal keadett foglalkozni és az 1846-iki Mor-
kur-átvonulást, a Fa3re-féle üstökös pályáját

számította, mnjd az Uranus mozgását kezdto ta-

nulmányozni, mely vizsgálatai 1846. arra az

eredményre vezették, hogy az üranusnak mozgá-
sában felttinö rendelleneseket egy az Uranu-
son túl lev bolygó okozza. L. számításai alapján

Gallé Berlinben meg is találta ezen új bolygót,

melyet késbb Neptunnak (1. o.) neveztek el. L.

1846. a párisi akadémia, 1849. a törvényhozó tes-

tületnek tagja, 18Ö2. szenátor és 18ö4. a párisi

csillagviaBgáló igazgatója lett.A Conseil supérieur

de rinslmetian pnbliqne-nek tagja és a Bureau des

longitadee astroiKmie adjoint-ja volt ; alapította

1864. AssodÉtfon adentiílque de la Franoe címen a
fraoda tennácoetlDdományi társulatot. 1870-ben

a csillagvlsgálö igazgatásától elmozdították, de
Delaonay halála után 1873. viaasahetyezték. 8z&-

mos, a bolygók pályameghatározására és hábor-

gatásaira vonatkozó kiváló munkája az Annalee
de rObservatoire-ban jelentek meg.

LeTertin, Oskar. svéd költ és irodalomtörté-

nész, szili. Norrköpingbeo 1862 júl. 17., megh.
Stockholmban 1906 szept 22. 1889-ben Upealá-

ban, ahol tanulmányait is v^zte, magántanár.
1894. a stockholmi fiskolán a svéd irodalomtör-

ténet rendes tanára lett. Egyaránt kitnt a szép-

irodalom, kritika és tudomány terén. Elteiör no-

vellákkal lépett fel, nagyobb sikert azonban csak
költeményeivel aratott, melyeknek els gyjte-
ménye Legender och visor (Legendák ée dalok,

1891) c. jelent meg. Késbbi mvei közül a for-

mailag és mvészileg rendkívül ílnom Rokokó-
noveller (Rokokó-novellák, 1899) és a tárgyukat
Svédország múveldéstrténelm^>l vev Magis-
trame i (Meras (Tanítómesterek Ö.-ban, 1900) c.

elbeszélései említendk. \z irodalomtörténet kö-

rébe vágó müvei közül leghíresebbek Frán Gus-
tav III-s dagar (III. Gnsztáv korából, 1897) : Dik-
tare och drömmare (Költk és ábrándozok, 1898)

;

Svenska gestalter (Svéd vezérférflak, 1903) : va-
lamint Lagerlöf Selma élet- és jeUemrajza (1905).

Leves, a gyomor izgatására szolgáló elétel,
mely azt elkészíti a többi eledel befogadásán.

Legízletesebb a bús-L., mely sós vízben zöldség-

félékkel és fszerekkel ftt húsból készül A ki-

ftt hús tápláló értékének 10— 12Vo-a átmegy a
L.-be s azért a felvetd ée megolvadt fehérje-

habot, mely a további fzésnél feloldódik, nem
szabad leszedni. A L. tápláló értékét belebabart
tojássárgájával v. beftt, rizzsel, darával gyúrt
tésztafélékkel növelhetjük. A rántott v. árva L.

tápláló értéke a belehabart rántástól és a tészta-

nemüektól függ. Tejfellel is táplálóbbá tehetjük.

Levescsik (dSv.), 1. Levisticum.
LevesfBzerek száraz és friss növényrészek,

melyeket a leves ízesítésére használnak. Frissek
a petrezselyem gyökere és levele, a sárgarépa
gS'ükere, a póréhagyma, a zeller, kalarábé, kel,

esetleg gomba. Szárítottak a bors, gyömbér, sáf-

rány, paprika (esetleg friss állapotban), metél
hadina (belevagdalva).

Leveshúsok. Legjobbak a marhának kevéssé
sr, inkább a csont mellett lev, zsírral átsztt
ízomrészei, így a vékony hátszín, a szegy, tarja,

fart stb. ízesítik a levest a csontok is és pedig
az ú.n. ritka csontok, melyek az izületeknél van-
nak. A velóscsontot a vel miatt kedvelik, de a
levest nem javítja. A borjahús nem ad jó levest
a vén tyúkból flnom levest fzünk. A lúdaprólék
levese jó, de nagyon zsíros.

Leveskonzerv, srített levesbl készült tészta

hüvelyes veteményekkel vegyítve ; forró vízben
feloldva, kész eledelt nyújt.

Levesosztó-intézet, 1. Népkonyhák.
Levétel a keresztrl (aepositío). Az evan-

géliumi elbeszélések nyomán Krisztus levétele a
keresztrl a keresztény mvészet legkedveltebb,

leghatásosabb ábrázolásainak egyike. A L. már
X—XI. sz.-i evangéliumok miniatrjeiben el-
fordul és — egyes változatokkal — lényegében
változatlan nuurad. A XV. sz.-tól kezdve a mvé-
szek sokszor igen mozgalmas patetikus módon
átaráioltákaL.fmotivumait: a hotttest leeresz-

tését, Arímatiai József és Nikodemus tevékeny-
ségét, Mária és János gyászát. Híres L.-képek

:

Rogier van der Weyden (Escorial), Fra Angelico
(Firenze, Accademia), Daniele da Volterra (Róma,
S. Trinitá de' Monti) és fleg Rubens (.Antwerpen,

székes^yház) mvei.
Levetsow, TJlrike, bárón, szül. Lipcsében 1804

febr. 4., megh. trziblitzi birtokán (Csehoarsság)

1899 nov. 13. 1822-ben Karlsbadban megtemer-
kedetl a 73 éves Goetiievel, kiben szenvedélyes
vonzalmat keltett. Goethe a Trilogie der Leiden-
schaft és Blegie c. költeményeiben rizte meg
utolsó idillikus szerelme emlékét V. ö. E. ElsUr,
Goethe u. L. (1885).

LevesetAaMarek^dientwi/iaA 1. Elvonószerek.
Lévi. Jákobnak ée Leának harmadik fla, Mó-

zesnek és Áronnak a tamatyja. L Lívüák.
Lévi Alfréd, francia nagyrabbi (grandrdbbin),

szül. Lunevilleben 1840. 188a lyoni frabbi,

1908 óta párisi nagyrabbi. Mvei közfll megemli-
tendök: Le Denil et les Cérémonies fanébrescfaea

lee Israélites (Paris 1879) ; Notioe sor les leraé-

lites dn Duché de LonalDe (n. o. 1885) ée Notice

sur les Israélites dn Lyon (o. o. 1894).

Levi, 1. Hermann. német karmester, szQl.

Giessenben 1839 nov. 7., megh. Münchenben 1900
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máj. 13. 1872— 1894r-igfözeneigazgató volt Mün-
chenben. Wagner Richárdhoz meleg barátság

fzte, mveinek egyik legkiválóbb interpretálója

volt, ö vezényelte a többi közt 1882, Bayreuth-

ban a Parsifal els eladását is. Egy zongora-

versenyt és számos dalt komponált.

2. L., Leone, angol nemzetgazdasági író, szül.

Anconában 1821 júl. 6., megh. Londonban 1888
máj. 7. Olasz származású volt ós 1847. nyert an-

gol állampolgárságot. 1852-ben a londoni King's

College tanára, 1859. ügyvéd lett. Legnevezete-

sebb müve : Commercial law of the world (1850—
1852, 4 köt., 2 kiad. : International commercial
law 1863), melyben a kereskedelmi jog nemzet-

közi egységesítéséért emelt szót és amellyel az

angol kereskedelmi törvények egyszersítését

eszközölte ki. Egyéb müvei : On taxation, how it

is raised and how it is expended (1860) ; Wages
and earnings of the working classes (1867) ; His-

tory of British commerce and of the economic
progress of the British nation 1763—1878 (1879)

;

International law, with matériái for a code (1887).

Leviatán, a bibliában egy nagy tengeri állat-

nak, Jób könyvében (4K). fej. 25. 1.) valószínleg
a krokodilusnak neve. Az apokrifokban, különö-

sen Enok könyvében meg a talmudi mondában
mesés szörnyeteg. A kabbalában az a hal, mely
a megváltás napján az igazságosaknak eledeliil

jut a menyországban.
Lévi ben Geraon, 1. Gersonides.
Levico, község ós látogatott vasas-kénes fürd

Borgo tiroli ker. kapitányságban, a hasonlónevü
mintegy 4 km. hosszú tó partján, (igio) 6682 lak.

Levien, Ilse (llse Frapan-AJcunian), német
írón, szül. Hamburgban 1852 febr. 3., megh. Genf-
ben, ahol egy barátnje t saját kívánságára, s

azután önmagát is agyonltte, 1908 dec. 2. Kezdet-

ben szülvárosában tanítón volt, késbb Stutt-

gartban, Münchenben és Zürichben élt. Realiszti-

kus novellákkal (Hamburger Novellen, 1887) tnt
föl. Ezt követték: Bescheidene Liebesgeschichten

(1888) ; Zwischen Élbe u. Alster (1890) ; Bekannte
Gesichter (1893); Enge Welt (1890); Bittersüss

(1891); Wehrlose (1900); Die Retter der Morál
(dráma, 1905); Brich Hetebrink (regény, 1907)
8tb., melyeket a közönség nagy tetszéssel foga-

dott. Irt még költeményeket is : Gedichte (1891).

Levin, Ráhel, Varnhagen v. Ense (1. o.) felesége.

Leviratikns házasság (jibbum : sógorházas-
ság) a. m. a levir-rel, az elhunyt férj fivérével

való házasság. A zsidó törvény (Mózes 6. k. 25.

fej.) arra az esetibe, ha az elhunyt férj gyermeket
nem hagyott, a L.-ot kötelezleg Irta el, nehogy
a ílvómok magva szakadjon. A L.-ból szárma-
zott els flgyermek viselte az elhunyt férjnek

nevét s mindenben az ílának tekintetett, de a
többiek már nem, ezek nemcsak tényleg, de jogi-

lag is a második házasságból származottak vol-

tak. Ha a sógor sógornjét elvenni nem akarta,
az özvegy a vének elé idézte, s ha vonakodása
mellett akkor is megmaradt, az ú. n. khalizának
volt helye, vagyis a n lehúzta lábáról a vona-
kodónak saruját s arcába köpött, mondván: «így
járjon az, aki fivérének házát felépíteni vonako-
dik.). Egyes keleti népeknél a L. — különböz
módosulásokkal — még most is dívik.

lievirostreis (áiiat), 1. Könnyiicsrüek.
I^evis (lat.), a. m. könny, kicsiny; állha-

tatlan. — L. nóta, feddés ; L. notae maculu, hir-

hedtség.

Leyia (PointLevi), L. county székhelye Québec
kanadai államban, a Szt. Lrinc jobbpartján, (laio)

7300 lak., kereskedelemmel ós erdítményekkel.
lievisticum Koch. (növ.), az Umbelliferae

(Emyösök) család génusza ; egyetlen faja L. offi-

cináié Keh. (Ligusticum levisticum L., lestyán,

levescsík, libistök, löböstök) magas termet kórós
növény. Dél-Európában honos, de messze fel

északig szokás kertbe ültetni. Levele többször

hármasán szárnyas, a zelleréhez hasonló, virága
zöldessárga, termése hosszas tojásdad, keskeny-
szárnyú. Valamennyi része ersen fszeres íz és

szagú. Világos bamaszürke gyökere puha, ers
balzsamos illatú, csíps, édeses. Illanó olajat,

gyantát, cukrot stb. tartalmaz. Radix levistici

(gyökere) és frmtus levistici (termése) néven ez

a növény ma is offlcinális, mint heves izgató és

vizelethajtó. A középkorban ezt gondolták a ré-

giek ligusticum-á.nak (l. Laserpitium). Nag>' Ká-
roly a császári kertekben termesztette. Hazánk-
ban a levelével a tejes fazekat mossák, hogj* a

tej jobbízü legyen, gyökerét a tehénnel otetüc.

Levita, Elia ben Aser, kit Bachur névvel is

jelölnek, híres zsidó nyelvész, szül. Neustadtban
(Nürnberg közelében) 1472., megh. Velencében
1549. A XVI. sz. elején Olaszországba vándorolt.

Rómában telepedett meg, hol Egidio di Viterbo

bíbomokot héberre oktatta. Itt írta Habachur (héb.

grammatika, Róma 1518), c. nyelvtani dolgozatát.

1525-bon Velencébe ment, itt írta Maszóret hama-
szóret (1538) mvét. 1540-ben az Ulm melletti

Isnyben telepedett meg ; itt keletkezett Tisbi c.

rabbinikai és Meturgaman cím khald szótára

(1541). Visszatérvén Velencébe, folytatta irói te-

vékenységét és egyúttal mint héber nyelvtani

munkák korrektora és kiadója is mködött.
V. ö. Buher, Lében u. Schriften des Elias Bachur
(Leipzig 1856) és Bmher V., Elija L.-'s wissen-

schaftliche Leistimgen (a Zeitschr. d. deutsch-mor-
genl. Gesellsch. 43. köt. 1889).

Lévita, a magyarországi protestánsoknál a
leányegyházak tanítóinak népies neve, kik a
szakramentimiok kiosztásán kívül minden más
istentiszteleti cselekményt végeznek. Hívják elö-

köuj/örgnnek is.

Léviták, Lévinek, Jákob fiának utódai. A törzs-

nek, amely a Lévi nevet viseli, legrégibb története

igen homályos. Tagjai Izrael többi törzsei között

elszóródtak. A Kr. e. VIII. sz. táján kezdik a forrá-

sok mint áldozópapokat említeni. AVI. sz.-ban még
nem tettek különbséget L. éspapok között. A papok
ós L. teendinek szigorú elkülönítése a tudósok né-

zete szerint a babilóniai fogság korában keletke-

zett és ekkor jutott a pentateuchus ezidöben kelet-

kezett részeiben kifejezésre. A második templom
korában minden kétségen felül állott, hogy az ál-

dozatok bemutatása a papok, a templomi szolgá-

lat (zene, ének stb.) egyéb részei a L. teendi közé

tartoznak. A L. történetét megírta Gráf (Gesoh.

des Stammes Levi) Merx Archív für alttesta-

mentliche Wissenschaft cím folyóiratának els
kötetében. A második templom koráról v. ö. Schii-

I
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rer, Geech. des jUd. Volkes im Zeitalter Jeeu
Christi (2 küt.) ; Büchler. Die Prieeterechaft und
der Culnis im letzten Jaarzehnt des Tempels zu

J«ni8ftlem (Wien 1895).

I<eTitleas, Mózee 3-ik könyve, 1. Biblia.

Levitschnigg, Heinrich, lovag, osztrák-német
kültó, szül. Btxvsbon 1810 szept. 25., meghalt u. o.

18G2 jan. 25. Eleinte katona volt, késbb egészen
az irodalomnak élt. .Munkatársa Majlátfa János
gróf pesti almanachjának, az Irisnek. A magyar
asabadságharc idejében mint a félhivatalos Pester

Zeitung tárcaírója, a mag^^ar törekvések elkese-

redett ellenfele. Költi mveiben Heine, Rückert
es Freiligrath taníts'ánya. Költészete eredeties-

ked utánérzés. Politikai múvei: Kossuth und
seine Bannenohaft (18ö0) és Soldatenfibel (182)
a gyzelméé Anaitria dicsítése.

LeTkass, sziget ée város, 1. Leukadia.
I>¥lio|e (ném., nCv.), 1. Matthiola.
LeTkosia (Leukozia, NikoziaK Ciprus sziget

fvárosa és göri^ érseki székhely, (i9ii) 16,062
lak., élénk iparral ée kereskedeleméi ; régi erdít-
ményekkel. Az angol kormányzó székhelye.

Lévna, kisk. Nyitra \'m. nyitrazsámbokréti
j.-ban, 11910) 239 tót Itc ; a. p. Nádlány, u. t. Nagy-
sándori.

Levonás. A kereskedk elszámolásaikban két-

féle L.-t ismernek, ú. m. érték L.-t ée súly L.-t.,

aszerint, amint a L. nag>'sága a súlytól vagy az
értéktl ftigg. Súlylevonások : tara, sopratara,

pótsúly, káló, leckage stb. ; értéklevonások : ra-

batt, skontó, alkuszdij, jutalék stb.

Levnka, 1881-iga Fidzsi-szigetekfvárosa (l.o.),

Ovalaun jó, nagyforgalmú kikötvel.
Levolinsav (^-acetílyrovionsav). A nádcukor-

ból, eAümölcsctücorból, keményítbl hígított só-

savval V. kénsawal való fzéskor képzd egy
bázisú sav ; képlete C,H,0,. A L. vízben, borszesz-

ben és éterben igen könnyen oldódik ; op.= 33 5"

fp. = 239<*. Bázisokkal a megfelel sókat alkotja,

melyek vízben többnyire oldódnak.
Levulós, 1. QyümÖlcscukor.
Levy, 1 . Jákob, német sémi nyelvész, szül. Dob-

rzyze helységben (Poeen) 1819 máj., megh. Bo-
roszlóban 1892 febr. 27. Boroszlóban mint rabbi

mködött. 1875-ben a tanári címet nyerte. Leg-
fontosabb munkái : Chaldáisches Wörterbuch über

die Targimiim (Leipzig 1867—68, 2 kötet) ée Neu-
bebr&ischee imd chaldálschee Wörterbuch Uber die

Talmudim und Midraschim (u. o. 1876-89. 4 köt.).

2. L. (Leicy), Siegtnund, 1. L^>ert.
Lévy Béla, jogi író. szül. 1873 dec. 4. Tanul-

mányai végertével Budapesten nyitott ügyvédi
irodát. 1899— 1904-lg a budapesti kereskedelmi
akadémián tanár volt. A szaklapokban megjelent
számos cikkén kívtil önálló municái : A magyar
szabadalmi jog rendszere (Budapest 1898) ; A ke-

reskedelmi jog elhatárolásának kérdése (n. o.

1900) ; Az ipari mtntáröl s»fl törvávtervezet
bírálata (a. o. 1902) ; A szabadalmi törvény el-
adói tervezete (Kása Zsigmonddal, n. o. 1909).

Borchardt Handelsgesetze des Brdballs c. nagy
mvében a magyar kereskedelmi, váltó- és csd-
törvényeket állította össze.

Lévy. 1. L., késbb Calmann-Lévy, híres párisi

francia könyvkeresked-cég. Alapítója L. Michel

(szül. Pfalzburgban,Lotharingiában, 1821 dec. 20.,

megh. Parisban 1875 mAJ. 4.) 1836-ban s felvette

1845. társakai testvéreit : Calmannt (szül. u. o.

1819 okt. 19.. megh. Parisban 1891 jún. 18.) és
Náihánt. 1875-ben az üzlet Calmanné lett, mi-
után Náthán már 1850. visszavonolt. öt fiai kö-

vették, akik hivatalosan a Calmann-Lévy nevet
vették fel, úgymint Paul (megh. 1900 febr. 3.),

öeoi^es és Gaston. Az üzlet 1850. lett nagyjelen-
tségli, kivált színdarabok s más híres szépiro-

dalmi múvek (Balzac, Dumas ée Domas-flls, Jnlee
Janin, George Sand, Feuillet, Gautier, Renan,
Quinet, Loti) kiadásával: Bibliothéque <<mtem-
poraine, Théatre contemporain, Musóe littéraire

contemporain, Bibliothéque dramatique stb. Éven-
ként kb. két millió kötetet adnak ki.

2. L; Aitguste Mirhei francia geológus, szüL
Parisban 1845 aug. 17., megh. u. o. 1911 szept. 25.

Mint bányamérnök kezdte mködését. A mine-
ralógiában és geológiában s különösen a kzettan-
ban nagy érdemeket szerzett s mint a Service de
la carte géologique de la Francé igazgatója m-
ködött élete végéig. 1896-ban a francia akadémia
tagjává választották. Ijegismertebb mve : Intro-

dnction á l'étude des roches éruptives fran^aises

(1879), továbbá a Lacroix-val együtt 1888-1890
között Parisban kiadott Lee minéranx des roches
cím tanulmánya.

3. L., Maurice, francia matematikus, szül. Rap-
poltsweilerben (Blszász) 18S8 febr. 28.. megh.
Parisban 1910 szept. 30. Elvégezvén a párisi École
polytechnique-ot, 1858. magánmémök lett, 1874.
Bertrand asszisztense a Coll^ de Francéin,
1875. az École centrale tanára és 1885. a Collég
de France-on Serret utódja az analitikai és^
mechanika tanszékén. 1883-ban a párisi tudomá-
nyos akadémia tagja lett. Számos matematikai
dolgozata a differenciál-egyenletek elméletére, a
geometilára, a mechanika legkülönbözbb részeire

és a htanra vonatkozik. Mint mérnök alkalma*
zott mechanikával foglalkozott.

Lévy-Calmann, francia könyvkeresked c^,
L Léi-y. 1.

Lévy-Dhnrmer, Lucien, francia fest, szdl.

Algírban 1865. CoUin, Vion ée Wallet tanítványa.
Különösen az arcképfeetés terén tnt ki. Jelesebb
festményei : Tangeri vakok (a párisi Luxembourg-
múzeumban) ; Spanyol koldusok ; Marokkói tánc;
.Anyaság; képmásai köztü: Kodenbach, Emilé
Ollivier, Léon Boorgeois, Poix herc^n, Cazalis
asszony stb. Mint szobrász is kiváló.

Lewal (q)tad: idirtí), Jules Loms, francia tábor-

nok ée katonai iró, azOL Parisban 1823 dec. 13.,

megh. a. o. 1908 jan. 24. Béeztvett a krimi hábo-
rúban, az 1859-iki olasz hadjáratban ée 1862. a
mexikói expedícióban. 1885-ben hadügyminiszter
volt. Mvei : La reformé de l'armée (Paris 1871)

;

ÉtDdee de gtierre (u. o. 1875—1890); Tactíqae
(u. o. 1875—83); l'AgoDistique (a. o. 1890).

Lewald, íhnny, német írón, Stahr Adolf író

(1. 0.) felesége, nüL Königsbergfoen 1811 márc. 24.,

megh. Drezdában 1889 aug. 5. írói fejldéee az Ifjú
Németország (1. o.) jegyében indul. Els nagyobb
müve (Clementina 1842) tipikus irányregény az
érdekházasság ellen irán3raló éllel. Mfaja a re-

gény, melyet nagy prodnktivitással mvelt hala-
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Iáig. Elsrend problémája : a modern asszony.

Ó a német «ni regény)) megteremtje. Fbb
mvei : Jenny (184.3) ; Diogena, Román von Iduna

Gráfln Hahn-Hahn, névtelenül megjelent szati-

rikus m (1847) ; Prinz Louis Ferdinánd (1849)

;

Erinnerungen aus dem Jahre 1848 (1850) ; Meine
Lobensgeschichte (6 kötet, 1861—63) ; Von Ge-
Bchlechtzu Geschlecht (8 kötet, 1863—65); Er-

záhlungen (3 kötet, 1866—1868) ; Nella (1870)

;

Die Eriöserin (1873) ; Benedikt (1874) ; Benvenuto

(1875); Helmar 1880);Vater und Sohn (1881);

Stella (1884) ; Die FamiUe Darner (1887) stb. Válo-

gatott müvei: Gesammelte Werke (Berlin 1871—
1874, 12 köt.) ; Gefühltes und Gedachtes (1900,

hagyatékából kiadta L. Geiger). V. ö. Kari Fren-
zel, Erinnerungen und Strömungen (1890). Ma-
gyarul megjelent : L. Fanni levelei a nk munka-
képesítésérl. Ford. Bévay Sándor (Pest 1872).

Lewandowsky, Louis, német zeneszerz és

karnagy, szül. 1823 ápr. 3. Wreschenben (Posen),

megh. 1894 febr. 4. Berlinben, ahol 1866 óta a
zsinagóga karnagya volt. A zsidó templomi zene
egyik reformátora. Sok zenekari és kamarazene-
müvet írt.

Levreiíha.upt(Löwenhaupt), 1. Adam Ludwig,
svéd hadvezér, szül. a kopenhágai svéd táborbán

1659., megh. Moszkvában 1719 febr. 26. Hadi pá-

lyáját Magyarországban kezdte, hol rósztvett az
1685. és 1686-iki török háborakbau. 1700 óta

XII. Károly seregében szolgált kitüntetéssel s a
király öt 1706. Riga kormányzójává nevezte ki.

Innen vezetett 1708. egy 10,000 fnyi segít sere-

get az Ukrajnába nyomuló XII. Károlyhoz, de
útközben Ljesna mellett vereséget szenvedett s

csak seregének romjait vihette a király táborába.

A poltavai vesztett csata után ö vezette a svéd
sereg maradványait a Dnyeprig, ahol seregével
együtt orosz fogságba korült s ott is halt meg.

2. L., Charles Emil, gróf, svéd államférflú és

hadvezér, az elbbinek unokatestvére, szül. Stock-

holmban 1691., megh. u. o. 1743 aug. 15. XII. Ká-
roly hazatérése után annak oldala mellett küzdött
1716— 18. A béke helyreállása után a harcias
francia-barát a kalap-párt vezére lett s miutíin

Horn Arvidot megbuktatta, pártjával együtt
hatalomra jutott 1788. Ó vitte keresztül, hogy a
svéd országgylés 1741. hadat üzent Oroszország-
nak. Ekkor átvette a finnországi svéd hadak ve-
zérletét, de 1742. oly ügyetlenül vezette a háborút,
hogy a fontos Frederikshamn várral együtt
Finnország nagy részét kardcsapás nélkül en-

gedte át az oroszoknak. Ezért letették s a béke
megkötése után egy rendkívüli bíróság halálra
ítélte Ó8 lefejeztette.

8. L., Kari, svéd diplomata ós államférfiú,

szül. Herrovadsklosterben (Schonen) 1835 márc.
19., megh. Helsingborgban 1906 dec. 10. 1889-ben
külügyminiszterré nevezték ki. Hlvataloskodása
alatt élesedett ki a norvég kérdés, melynek meg-
oldi'isában L. a mérsékeltebb felfogás híve volt.

Ezért 1895. meg kellett válnia állásától s Lon-
donba mont követnek, hol 1902-ig maradt.
Lewenklau, 1. Löwenklau.
Lewes (^t«d: lyaisi V. luisz), 1. Sussex angol

county szókhelye, (i9ii) 10,972 lak., mezgazda-
sági gép-, br- és sörgyártással ; egy régi kas-

tély romjaival. 1264 május 14. Montfort Simon,
Leicester grófja itt fogta el III. Henrik királjt.

2. L., alaskai folyó, 1. Yukon.
Lewes (ejtsd: lyaisz v. luisz), George Henry, an-

gol filozófiai író, szül. Londonban 1817 ápr. 18.,

megh. u. o. 1878 nov. 28- Széleskör irodalmi tevé-

kenységet fejtett ki, írt novellákat, drámakriti-
kákat, természettudományi dolgozatokat, politi-

kai tanulmányokat stb. 1865-ben megindította a
híres Fortnightly Reviewt. Európai hírt fleg két
mve szerzett neki: Goethe életrajza (magvar
ford. Szász Károlyt<il, 1877) ; továbbá a filozófia

története Thalestl Comteig (magyar ford. Bá-
nóczi Józseftl, 1876—78). E mben Comte hívé-

nek vallja magát, abban az értelemben mint Littré,

a francia filozófus szociális és vallás-elméletét

nem tévén magáévá. Mindkét mvében nem any-
nyira a kutatások mélységével és alaposságával
timik ki, mint szép, világos, könnyed, összefog-

laló, az egészet tekint eladásával; L. kitn
író, igen világosan gondolkodó f, egyetemes
mveltség, széles ismeretekkel rendelkez. Sea-
side studies cím müve ; Physiology of common
life, Studies in animál life nem pusztán népsze-

rsít munkák, tele vannak számos önálló érde-

kes megfigyelés és gondolkodás eredményeivel.
Aristotle c. mvében fleg Aristoteles természet-

tudományi dolgozatainak összefügg kópét adja.

Legkomolyabb mvei az önálló kutatás terén:

Problems of life and mind (1872—1879, 3 kötet)

;

The physical basis of mind (1877). Dramatiu-giai

müvet is írt : On actors and the art of actíng

(1875) és néhány regényt meg drámát. Els sze-

rencsétlen házassága után nül vette Mary-Ann
Evanst, aki George Eliot (1. Eliot, 1.) írói neve
alatt világhírre tett szert. A M. Tud. Akadémiá-
ban, melynek kültagja volt, Szász Károly tartott

L.-ról emlékboszédet (Budapest 1881).

Lewin, Louis, német toxikológus, szül. Tu-
chelben 1850 nov. 9. 1894-ben a pharmakológia
rendes tanára a berlini egyetemen. Különböz
gyógyszerek hatásával végzett vi^gálatokat

;

több kiváló tankönyvvel és dolgozattal gyarapí-

totta a tudományos irodalmat. így Lehrbucli der

Toxicologie (1897, 5. kiad.) ; Die Nebenwirkimgen
der Arzneimittel (1899, 2. kiad.) ; Die Wirkungon
von Arznoimitt*»ln u. Giften auf das Auge (1905).

Lewin-Funcke, Artúr, német szobrász, szül,

Drezdában 18(i6 nov. 9. A berlini mvészeti aka-
démián tanult, de fejldésére nagy hatással volt

Stephan Slnding norvég szobrász mvészete is.

Szobrai : Vereked fiuk ; Táncosn (a német csá-

szár birtokában) ; A forrásnál (a berlini nemzeti
képtárban) ; Anya stb. Számos kisplasztika! müve
is van és mint mvészeti oktatónak is jelenté-

keny szerepe van.
Lewinsky, Joseph, német színész, szül. Bécs-

ben 1835 szept. 20.. megh. u. o. 1907 febr. 27.

Els föllépte 1855. a bécsi An der Wien-szinház-
ban nem járt sikerrel s L. vidékre került. 1858.

vették észre tehetségét s a bécsi Burg-szinház-

hoz szerzdtették, melynek mindvégig tagja ma-
radt. Küls hátrtínyait — igénytelen alakját és

tompa hangját — feledtette nagy tehetségével.

Mindig az egyszer, természetes l)eszódmodorra

törekedett s a német színészet egyik legjobb jel-
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leaminéazéiiek tartották. Többször megfordult

Magyaromágon, melynek Irodalma iránt külö-

nOaen érdeUMött ; szavaló estéin többezör adott

«iö Arany-, Petöíl- ée Kiss József-veisekirt német
fordításban kiUföldön is. Ebbeli éfdemetért a
PMöfl-társaság tagjai sorába választotta. Fbb
anropei : Sbylock. Bölcs Náthán. Moor Ferenc,

Anton mester (Mária Magdolna) stí).

Lewia («fM: Uii«). Boes ée Invemess skót coun-

t>-khoz tartozósaKillsö-Hebridáknaklegmagasab-

b&ü fekvó szigete, Skócia partjától a North .Mincli

választja el. Területe 1969 km*. L. szigetén van
Nagj'-Britannia megalith-emlékeinek egyik leg-

nagyobbika, a Grey Stones of Callemisb. F-
helye: Stomoway.
Lewia (ejted: laisi), George Comewall, sir, an-

gol államférfiú ée tudós, szül. Londonban 1806
okt. 21., megh. Harpton-Courtban 1863 ápr. 13.

Az ügyvédi pályára készült s 1847. beválasztot-

ták nz alsóházba. Palmerston els és második
! 'on mint kincstári lord (1855—58), bel-

;»—61) és hadüg>Tniniszter (1861—63)
niukv.<utt. Tudományos munkái közül említendk

:

luquiry int the credibüity of early Román his-

tor>- (1855, 2 köt) ; Essays on the admimstration
of üreat-Britam from 1783 to 1830 (1864).

Lewisham (catod: iniaem), London egyik köz-

igazgatási kerülete, (i9ii) 160,843 lak.

l.ewisim Pursh. (nSv.), a Portulacacea (Por-

csinfélék) család génusza ; 2 faja Kaliforniában

honos. Vastag rhizomájuk vöröses gyökereket, a

tidajra terülve pedig húsos szálas levelekbl álló

törtesát visel, melybl néhány virág emelkedik
ki. A L. redii'iva Pursh (újraéled L.) keményít-
tartalmú gyökere az indiánusok kedvelt táplá-

léka, ioaUttm-nak hivják és nagy mennyisége-
ket szednek belle. Maga a növény a szárazságot
kitnen elbírja. Gjiijteményben elhelyezett pél-

dányok még két év múlva is elültethetk, még ha
elzleg leforrázzák is.

Lewiston i^M: tvjaM'n), város Maine észak-

amerikai államban, az Androecoggin seliinél,

vasút mellett, (1910) 26,247 lak., pamut-, gyapjú-
szövéssel és gépgyártással. Gyáriparának villa-

mos hajtóoröit a vizierökböl nyerik.

Lewy, Emgt. német nyelvész, berlini ^yetemi
mag^tanár, szül. Boroszlóban 1881 szept 19.

Köz^tiakoláit ée ^yetemi tanulmányait u. o. és

lipcaében végeste, Winkler, Fmck és Sievers ta-

n^k vezetése mellett. Egy esztendt töltött

Magyarorozágoo is, hogy magyar tanulmányait
tökéletesítse. uidogerm;Éúi. flnn-ogor és egyetemes
nyelvészeti kérdésekkel fo0alk(»ó cikkei német
és magyar folyóiratokban jelentek meg. Fbb
munkái : Zur flnnisch-ngrischen Wort- und Satz-

verbindung (Göttingen 1911); Zur Sprache des

altén Goethe. Ein Versuch Uber die Sprache der

Binzelnen (BerUn 1913).

Lex (lat.) a. m. törvény, legea a. m. törréaydE.

A római jogban eredetiig a. m. az egész népcoég
{populUS)alkotmányos képrlaelelB által hozott ha-

tározat, mely valamely magisztrátus indítvanyara
jön létre (lex rogata, lata). Eredetileg a tí^rtéoe-

lem eltti korszakban a comitia onriatán hozták
az összes lexeket, majd a comitia centuriatán. Ké-
sbb a comitia tributa hatáskörébe jutott a lex-

alkotás (idpont bizonytalan ; Livius Kr. e. 357-bl
említ esetet). A lex Hortensia (Kr. e. 286—289
közt) óta a tribusok szerint egybegylt concilium

plebis határozatai (plebiscita) is lex erejével bír-

tak ; ez Idtl kezdve legtöbb magánjogi tör\'ény

ily módon jött létre s így ezeket is tágabb érte-

lemben lexeknek hívták. Az indítványozó magisz-
trátusok szerint megkülönböztetendk a lex con-

sulares, tribuniciae és praetoriae és a lex nevét
az illet magistratus nevétl kapta, pl. lex Aqui-
lía, amihez azonban gyakran a törvény tartal-

mát jelz toldatot is hozzátették, pL lex Comelia
de falsis, lex Júlia de adulteriis. A sanctio, azaz
a lex megszegésének következményeire vonat-
kozó rendelkezés szempontjából megkülönbözte-
tendó : a) lex perfecta, amely lex-szel ellentétes

cselekmény semmis; b) lex minus quam per-

fecta, amellyel az ellentétes cselekmény nem
semmis, de büntettetik ; c) lex imperfecta, amely
m^ büntetéssel sem jár. Liegnevezetesebb lex a
római jogban a iizenkéttábíás törvény (I. 0.). A
császárság korában a szenátus-konzultumok (1. o.),

majd a császári konstitúciók (edicta, rescripta,

decreta, mandata principis) bírtak tön-ényerövel
s neveztettek lexeknek. (V. ö. Fernice, Zeitschr.

für Rechtsgeschichte, Abt. XXII. 64. ; Kipp, Ge-
schichte der Quellén, 3. köt, 1909 , 29—50. old.).

Egyes lexek : Lex A^mtia, római törvény Kr. e.

II. sz. közepébl, l. Formula és Legis actiones.
— Lex Anastasiana, Anastasius császárnak az

a törvénye {Ki. u. 506), mely szerint az, aki

valakitl követelést megvesz, csak a vételár ér-

tékéig perelheti az adóst, ez utóbbi tehát a tar-

tozás ezen felül es többletétl szabadul. — Lex
annua a praetori edictum (1. Edictum), mert a
praetor hivatalévének leteltéig bir formális ér-

vénnyel. — Lex Aquilia, 1. Aquilia lex. — Lex
Cincia, római tör\-ény (Kr. e. 204), mely a túlsá-

gosan bkez ajándékozást (az értékhatárt nem
ismerjük) tiltotta (^yes okivételee személyek»

:

házastárs, rokon stb. kivételével), azonban sanc-

tio nélkül Oex imperfecta), azaz az ajándéknrts
érvényben maradt. Késbb a praetori jog 8W*
rint az ily ^'ándókozási Ígéretet meg letett
támadni, illetleg a megajándékozott követelésé*

vei szemben az exceptio legis Cinciae-vel lehetett

védekezni. Ha azonban az ajándékozás alapján a

tnlajdonáttuházás már m^trtént, akkor már
végérvényes maradt az ügylet; ugyanez állott

a klasszikns korszak vég^, ha az ajándékozó,

anélkül, hog>' a megtáma^dás jogával élt volna,

meghalt. (Morte Cincia removetur.) A lex egészen
Constantinus Chlomsig (Kr. n. III. sz. v^n)
volt alapja e kérdés sz^iályosásának. V. ö. Mit-
teis. Röniischoe Privatreofat. Lépig 1908, 1. köt
153—167. old.). — Lex commissoria. a római
jogban a vét^ és kédrttog 8aenödésiiá8s<dcá308

mellékkikötés (paetum adíectom) : a) véfeeiiiél

:

annak kikötése, hogy valamely fél késeddme
esetében az illet kárára és terhére szflnik

meg a szorzödés (D. 18. 2. L); b) a zálogjog-

ban az a megállapodás, hogy ha az adós kell
idben nem tegesit, a zálogttrgy tnlajdouj<^a a
hitelez javára vé^ogceon odavész. Az ily kikö-

tés különösen a bbrodal(»n gOrOg és eg>'iptomi

lakossága körében volt szokáísos, amint ez fleg
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apapyrusok jogában található típusokból (yTzo&r^xri,

tjraXXaYp.a etc.) kitnik. Constantinus a Lex pigno-

rnmot betiltotta (319—321 Kr. u.) s ezt a tilal-

mat a Corpus Juris is fentartotta. (C. 8, M, 3)

ugyanígy a modern jogfejldés is. — Lex dm-
decim fabularum, 1. Tizenkéttáblás törvény. —
Lex Falcidia, 1. Falcidia lex. — Lex Frisio-

num, 1. Friz jog. — Lex fundamentális a. m.
alaptörvény (1. o.). — L^ Júlia Campana,
római földosztó törvény (Kr. n. 50.), amely a
oampaniai állami telkeket Caesar ós Pompeius
katonái között felosztotta. A törvény következ-
tében csak oly családapa kapott telket, aki-

nek legalább három gyermeke volt. — Lex
Júlia et Papia-Poppea, Augustus császár két
törvénye, — az elbbi (Lex Júlia de maritandis
ordinibus) Kr. u. 4-böl, az utóbbi 9-böl, — 1. meg-
tilja a szenátoroknak és ezek gyermekeinek, hogy
szabadon bocsátottakkal és infámis-okkal, úgy-
szintén a szabad embereknek, hogy infámisok-
kal házasságra lépjenek ; 2. a házasságkötést és

a gyermekek születését prémiummal jutalmazza

;

3. az ú. n. coelibes (akik ok nélkül nem házasod-
nak meg) teljesen, a gyermektelenek (orbi) pedig
részben képtelenek a végrendeleti öröklésre (in-

capaces) ; 4. asszony csak akkor lehet egyedüli
végrendeleti örökös, ha 3 vagy 4 gyermeke van
(ius trium v. quattuor liberorum). Constantinus
császár a caolibes et orbi-ra vonatkozó rendelke-

zéseket, Justinianus pedig az összes házassági
tilalmakat eltörölte. — LexPoetelia (313. Kr. e.)

római törvény, amely az si és túlságosan ke-

gyetlen törvényekot a nemflzetö adósokra nézve
(mely szerint ezek rabszolgaságra vitessenek)

megszüntette és a vagyoni felelsséget hozta
be. — Lex posterior derogat priori a. m. az
utóbb hozott jogszabály (az ugyanazon tárgyra
vonatkozó) korábbi egyenl rangú jogszabályt
hatályon klvüI helyezi. (L. Törvénymagyará-
zat). — Lex Qidsquis, Arcadius és Honorius
császárok törvénye (397. Kr. u.) a felségsér-

tési bncselekményekre; kegyetlen szigorúságá-
ról hírhedt. — Lex Uhodia de iadu a római
jognak a rhodusi jogb<')l átvett szabálya (D. 14,

2) : ha a hajót veszély fenyegeti és ennek elhárí-

tására akár magán a hajón (pl. az árboc levá-
gása), akár az utasok árúin (azok vízbedobása,
iactus) kell szándékosan kárt tenni, a hajósnak,
ill. az lUetö utasnak e kárát mindazok közösen
viselik, kiknek érdekébon o cselekmény törtónt.

V. ö. Ashburner, The Rhodian Soa-Law (Oxford
1909) ; a modem tengerjogra nézve Hararia. —
Lex Romána Burgundioritm, Gundabad bur-
gundlai király törvénye (600 körül Kr. u.), mely
a római jog feljegyzésén alapszik ; hasonlóan a
nyugati gótokra nézve a Lex R. Wisígothorum
(V. Edictum Alarici, 606. Kr. u.). L. még Tjeges
címszavak a. is.

Lexa von Aehrenthal Alajos gróf, állam-
férflú. 1. Aehrenthal
Lex Dániel, 1. Dániel Gábor báró.
Lexer, Frich, német sebész, szül. Freiburgban

1867 máj. 22. 1892-ben Bergmann sebészeti klini-

káján tanársegéd lett Berlinben ; 1898. magán-
tanár és a polikllnika vezeMje, 1902. rendkívüli,
1906. rendes tanára a sebészetnek Königsberg-

ben, 1910 óta pedig Jenában. L, irodalmi doU
gozatai felölelik a sebészeti patológia csaknem
minden ágát. Nevezetes munkája : Lehrbuch der
allgemeinen Chirurgie (1904, 2 kötet, mely 1911-ig

öt kiadást ért).

L.ex Falkenbayn, 1. Falkenhayn.
IjCx Heinze, 1. Heinze-féle törvény.

Lexiarchok, athéni tisztviselk, kiknek fel-

adata volt ellenrizni, hogy a népgylésekre ille-

téktelenek be ne tolakodjanak, hogy a polgárok

a gyléseken kell idben jelenjenek meg s azo-

kat id eltt el ne hagyják. Számszerint hatan
voltak és 30 segéd közremködésével végezték
tisztjüket.

Lexikon (gör.) a. m. szótár, dimsA magyar nyelv-

szokás szerint leginkább az enciklopédikus szótár,

1. Enciklopédia. — Lexikográfus a. m. szótáriró.

Lexikon-oktáv, ma ritkán használt kifejezés a
nagy 8-r könyvek jelölésére, melyek kb. 20 X 28
nagyságnak, amilyen nagyságban a lexikonokat

szokták nyomatni ; ma a francia jelzés grand in-8"*.

Lexikon-pör, 1. Conversations-lexikonipör.
Lexington (ejtsd: lekszingtn), 1. Fayette county

székhelye, Kentucky államban, az Élkhom mel-
lett, (1910) 35,099 lak., fémiparral, szoszégetéssel

;

1782. alapított Transylvania egyeteme igen láto-

gatott ; nagy gabona-, dohány- ós lóvásárokkal

;

Henry Clay emlékszobrával. — 2.L., Rockbridge
county székhelye Virginiában, a Blue Mountains
egy völgyében, kb. 4000 lak., kénes ásványvíz-
forrásoldal, Washington alapította (1798) egye-

temmel és állami katonai iskolával. — 3. L.,falu^
15 km.-nyire Bostontól, kb. 4000 lak. ; itt történt

a szabadságharcban 1775 ápr. 19. az els véres
összeütközés az angolok és az amerikaiak közt.

Lexis, Wilhelm, német nemzetgazdasági író,

szül. Eschvveilerben 1837 jíü. 17., megh. Göt-
tingenben 1914 aug. 24. Miután egy ideig Paris-

ban folytatott nemzetgazdasági tanulmányokat,
1872. rendkívüli tanár lett Strassburgban, 1874.

rendes tanár Dorpatban, 1876. Freiburgban, 1884.
Boroszlóban, 1887. Göttingenben. Fbb müvei

:

Einleitung in die Theorie der Bevölkerungs-
statistik (Strassburg 1875) ; Zur Theorie der Mas-
senerscheinungen in der menschlichen Gesell-

schaft (Freiburg 1877); Erörterungen über die

Wahrungsfrage (Leipzig 1881) ; Die Wirkung der
Getreidezölle (Tübingen 1889) ; Abhandlungen zur
Theorie der Bevölkorungs- und Moralstatistik

(Jena 1898). A st.-louisi világkiállítás alkalmából
másokkal együtt kiadta : Das Unterrichtswesen
im Deutschen Reich (Berlin 190-*, 4 köt.). Ugyan-
csak másokkal adta ki a Handwörterbuch der
Staatswissenschaften (2. kiad. Jena 1898—1901,
7 köt.) c. kézikönyvet ós 1891 óta a Jahrbücher
für Nationalökonomie und Statistik cím gyj-
teményt.

I.ex Kardorfl, 1. Kardorff.
Iiex l*acoa, olasz törvény, amely Pac^a bíbo-

rostól vetto nevét (1819) és amely szerint m-
tárgyakat az egyházi államból csak a hatóság
beleegyezésével volt szabad a külföldre vinni.

E tctrvényt 1870. az olasz államra nézve léptet-

ték életbe, 1902. azonban az emlékek és mreme-
kek védelmérl szóló törvény lépett helyébe.

Lex Salica, 1. Germán népjogok.
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I^z TlsBA. 1. Tisza féle javaslat.

Lex V»<iAa&, szú szorint a. m.V'adász-féle tör-

vény. A képviselháznak 1912 jn. 8-án dr. Va-
dász Lipót munkapárti képvisel, késbbi igaz-

ságügyi államtitkár indítványára hozott határo-

mta. amellyel azokat a szigorúbb házszabály-

readeUceaéeeket, amelyeket a koalíció a horvát

képviselk obstrukciójának leküzdése végett az
elz 1906— U-iki országgylési idszakra al-

kotott, a házszabályok függeléke gyanánt újból

hatályba léptette b oz által az ellenzék obstruk-

cióját meshiusította,

Leybach, Ignace Xavier Joseph, francia zene-

szerz, szül.üambeheimban(Blszá8z) 1817 júl. 17-,

megb. Toulouseban 1891 máj. 23., ahol a székes-

egytiáz orgonása volt. Kiváló volt mint zongora-
mvész (Chopin-tanítvány) és rendkívül kedvelt

szalonkomponista. Müvei: L'oiganiste pratique ;

Méthode théor. et pratique pour Tarmonium.
Lejrd^ latin állatnevek mellett Leydig Praoz

(1. o.) nevének rövídítóee.

Leyden, város, 1. Leiden.
Leyden, 1. Ernst von, német orvos, szül. Dan-

zigban, 1832 ápr. 20., megh. Berlinben 1910 okt 5.

Orvosi tanulmányait Berlinben végezte. Kezdet-
ben mint katonaorvos mködött, 1865. a belgyó-

g>'á8zat tanárának hívták meg a königsbergi kli-

nikára. 1872-ljen a strassburgi, majd 1876. hajdani

mesterének, Traubenak atódjául a berlini egye-
temre nevezték ki. 1886. átvette az ottani I. sz.

^I?y<^?yászati klinika igazgatását. L. legkiválóbb

munkái a gerincvel m^betegedéseivel foglal-

koznak, különösen a megbetegedések kapcsán fel-

lép érzési zavarokkal ; nevezetesek még a bul-

báris pMtüízist, agyvelnyomást, beszédzavaro-
kat, ideggyiüadásokat, tüd-, szív- ós vesebajokat
tárgyaló dolgozatai. Nevezetesebb munkái : Die
grauo Degeneration der hintem Rückenmarks-
stránge (Berlin 1863); Über Rettexláhmun?en
(Leipzig 1870); Klinik der Rückenmark.<:krank-
heiten (2 köt. Boriin 1874—1876); Handbuchder
Emahrungstherapio (2. kiad. Klemperrel 1903—4)

;

Die Erkrankungen d. Rückonmarks u. d. Mednlla
oblongata (2. kiad. Wien 1901—04) ; Die Tabee
dorsaUs (2. kiad. 1901).

2. L., Jan van, 1. János, 2. (leideni).

3. L., John, angol költ, szül. Denholmban
(Roxburgbsbire) 1775., megh. Batáviában 1811
ang. 18. Költi munkássága teljesen Walter Scott

hatí'isa alatt áll. Összegjüjtött költeményei : Poe-

tica! Remains (1819) eok kitn balladát (pl. The
Mermaid) tartalmaznak.

4. L., Lucas van, fest, L Lucas van Leiden.
Leydeni palack, 1. Leideni paiack.
Leydig, Franz, német zool<^s, szül. Rothen-

burgban 1821 máj. 21., megh. u. o. 1908 ápr.

13. 1849-ben Würzburgban magántanár lett;

1857. Tübingenbe ment át rendes tanárnak és

1875 óta haláláig a bonni egyetem orvosi ka-
rának volt tagja. Számos anatómiai és hisz-

tológiai munkát irt. Nagyszámú munkáival az
összehasonlító szövettan alapjait rakta le. F-
leg a csigákkal, Rotatoriákkal, nadályokkal, al-

sóbb rákokkal és halakkal foglalkozott. Nagyobb
munkái : Lehrbuch der Histologie des Menschen
u. der Thiere (Frankfurt 1857) ; Naturgeschichte

der Daphniden (Tübingen 1860) ; Das Auge der
GUederthiere (u. o. 1864); Handbuch der ver-

gleichenden Anatomie (u. o. 1864); Der Eier-

stock und die Samentasche der Insekten (Dresden
1866) ; Die ín Deutschland lebenden Arten d. Sau-
rier (Tübingen 1872) ; Über die ailgemeinen Be-
deckungen der Amphibien (Bonn 1876) ; Die Haut-
decke und Schale der Gastropoden, nebst einer

Übersicht der heimischen Limacinen (Berlin 1876)

;

Die anuren Batrachier der deutschen Fauna (Bonn
1877); Die augenáhnlichen Organe der Pische
(u. o. 1881) ; Untersuchungen zur Anatomie und
Histologie der Tiere (u. o. 1883) ; Zelle u. Gewebe
(u. 0. 1885) ; Das Parietalorgan der Amphibien
und Reptilien (Frankfurt 1890) ; Zur Konntnis der
Zirbol u. d. Parietalorgane (u. o. 1896) ; Horae
zoologicae. Zur vaterland. Naturkunde(Jena 1902).

Leye, a Schelde mellékfolyója, 1. Lys.
Leyland (ejtad: liiend), város Lancashiro angol

countj'ban, (i9ii) 8090 lak., pamutiparral.
Leys, Hendrik, báró, belga fest, szül. Anvers-

ben 1815 febr. 18., megh. u. o. 1869 aug. 26.

Szülvárosában Ferdinánd de Brackeleemek volt

tanítványa, azután Parisban a romantikus irány-

nyal keriilt érintkezésbe, majd 1839. Amsterdam-
ban járt és a régi hollandi mesterek, fleg Rem-
brandt és Pieter de Hooch hatása alatt kezdett
festeni és nagy sikereket ért el, 1852. azonban
Németországba tett útján megismerkedett a régi

német festk mveivel és ezeknek, valamint a
régi németalföldi mestereknek mintájára fejlesz-

tette ki szigorú, archaizáló stílusát, mely a tár-

gyakkal összefüggött ésamely retrospektív iránya
mellett is ersen eg>'éni. Legnevezetesebb müvei,
a korábbiak köziil : A löweni városatyák le-

mészárlása ; Six polgármester Rembrandtnál

;

Családi ünnep (1845, lipcsei múzeum) ; Hollandi
istentisztelt (1850) ; XVII. sz.-i hollandi társa-

ság (1847., mindkett a berlini Nationalgalerie-

ben) ; a késbbiek közül : Séta a kapu eltt ; Dü-
rer és Erasmus (1857, u. o.) ; Burgundi Mária ala-

mizsnát oszt; Luther mint gyermek Eisenach
utcáin énekel ; Az aranygyapjas rend alapítása

;

A harmincnapos mise (brüsszeli múzeum). Lieg-

kltünbb mvei közé tartoznak saját anversi há-
zának ebédljében festett freskóképei (lakodalmi
menet), melyeket az anversi városházba vittek

át. Ugyanitt van négy falképe a város történeté-

bl medtett ábrázolásokkal (1864— 1869). V. ö.

Sulzberger, Henri L. (Briisszel 1885).

Mjmjum^ latin növénynevek mellett Leysser
Priedrich Wilhelm (1731—1815) német botanikus
nevének rövidítése.

Lejte (Leite), a Filíppi-szigétek egyike a Vi-

sayas-c8oporti)an, Szamár töaomsiédságában, te>

rUlete 7923 km>, 390,000 lakoesaL Alacfiony he-

gyei fleg vulkánok : Pico de Ástam, Manakajan
stb. Manillakender- és rizstermelóaael. Legna-
gyobb helyei : Dagami és Ormoc. MagelhaSs fe-

dezte föl.

Leyton (4itwi: hVo), város Bssex angol county-

ban, London külvárosa, (iMi) 124,736 lak.

Leiajsk {^taá-. ien»iask), város Laöcut galíciai

kerületi kapitányságban, (i9io) 5304 lak., posztó-

szövéssel ; szép templommal, amelyben egy nagy
orgona és csodatev Mária-kép látható.
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Lezárás a könyvelés keretében a számadások
formaszer befejezését jelenti. Beszélhetünk egy-

egy könyv vagy számla L.-ról, vagy a teljes

elszámolás L.-ról. A könyvek vagy számlák L.-a

a könyvvitelben olykép történik, hogy megálla-

pítják a befejezett idszak elszámolásának ma-
radványát, egyenlegét. Ezt kiegyenlítésül az el-

számolás kisebbik oldalához írják, s így forma-

ezerint, elvégezvén a zárási mvelet próbáját, a

számla két oldala egyenl összeget mutat, amit
az oldalak levonalozása és összeadása által tün-

tetnek fel. A megkezdett új számadást mindig az

«lözö elszámolás egyenlegével kell megnyitni. A
rendszeres könyvelés L.-án az egyszer könyv-
vitelben az egyes könyvek önálló L.-át és a va-

gyonállapot megállapítását (Leltár és Mérleg)

értik. A ketts könyvvitel könyveinek zárása a
ketts könyvvitel szisztémája szerint olykép tör-

ténik, hogy a veszteség- és uyereségszámlán
egyesítik a számlákon mutatkozó összes üzleti

eredményt, a mérlegszámlán pedig a leltározás

által ellenrzött vagyonrészeket. A veszteség-

és nyereségszámlán végeredménykép mutatkozó
tiszta nyereséget a tkeszámlán elkönyvelt kezd
tiszta vagyonhoz csatolják s az akkóp keletke-

zett záró tiszta vagyonnak a mérlegszámlán sze-

repl aktívák és passzívák különbözetével kell

megegyeznie. Mivel a tkeszámlán a tiszta va-

gyon a kezd vagyon ós a könyvelés alapján ki-

számított tiszta eredmény összegébl alakul, a
mérleg szerint pedig a valóságban konstatált és

a könyvek által ellenrzött aktív és passzív va-

gyonrészek különbözetekép mutatkozik, a két

összeg egyezése azt mutatja, hogy az üzletben

annyi vagyon van, mint amennyinek elszámolá-

sunk szerint lenni kell, tehát a vagyonkezelés,

ellenrzés és elszámolás a lezárt idszakban he-

lyes volt. A könyveknek most jellemzett lényeg-

beli zárását természetesen a formai zárás ke-

resztülvitele céljából el kell készíteni. Ilyen el-
készít munkálatok a fkönyv és folyószámla-
könyv havi kivonatai, a segédkönyvek és f-
könyvek egybevetései és az ú. n. zárókimutatás
(1. 0.) elkészítése. Bár a tulajdonképeni L. a ketts
könyvvitelben csakis a fkönyvben történik, az

ott végzend könyveléseknek az alapkönyvekbe
való bevezetését is gyakran nevezik az alapköny-
vek L.-ának.

Lezáró záradék (ném. Arretierungsklausel),
az a feljegyzés, amely a váltómásoíaton meg-
jelöli, hogy meddig terjed a másolás s honnan
kezddnek azon az eredeti váltónyilatkozatok (for-

gatmányok). Az új (191-i. évi) váltótörvény 66. §-a

elrendeli, hogy a másolaton meg kell jelölni, hogy
mint másolat meddig terjed.

Lezárt állomáff, vonatok keresztezésére alkal-

mas egy V. több vágánnyal bir ugyan, azonban
arra való tekintettel, hogy a vonal gyenge for-

galmú, az állomás nincs kellen benépesítve, azaz
nem bir önálló forgalmi szolgálattevvel. Knnek-
íolytán a váltaik lelakatoltatnak (legnagyobbrészt
ScheboUa-zárral), ennek kulcsa pedig a szomszéd-
állomások egyikén riztetik. Ha kocsi-beállítás

szükségessége áll be, akkor a váltózár kulcsát
az illet vonat vezetje kapja, ki a kulcsot hasz-

nálat, illetve a mvelet befejeztével történt váltó-

lezárás után a megrz állomásnak ismét vissza-

küldi. A lezárt állomás — ha arra szükség van —
bármikor megfelel személyzet odahelyezésével
rendes állomássá tehet.
Lezárt verseny az olyan futam, amelynek a

föltételekben esetrl-esetre kittültetett nevezési

zárórája már eltelt. Az ezután beadott nevezések
csakis a versenyszabályokban rendszerint taxa-

tíve felsorolt kivételes esetekben fogadhat<ik el

8 tekinthetk érvényeseknek.
Lézignan (ejtsd: lézinyan), város Aude francia

départementben, vasút mellett, (1911) 6787 lak.

;

bortermeléssel és szeszégetéssel.

Leiimir, adók. és pk. Szerem vm, mitrovicai

j.-ban, (1910) 1535 szerb lak. ; u. p. és u. t. Calma.
Lézno V. Leszno, város, 1. Lissa, 3.

Lézsa (azeltt : Lezsjaczkó), kisk. Turócz vm.
stubnyafürdi j.-ban, (1910) 222 tót lakossal ; u. p.

Znióváralja, u. t. Pribócz.

Lezser, a vágó durbincs (1. Durbincs) népies

neve.

li. fii., növénynevek után a. m. Linnaei filins

(Linné íla), 1. Linné Carolus, ifjabbik.

Lhassza (Lassza, Hlassza, a. m. az istenség

laka), Tibet fvárosa, a buddhisták egyházi fejé-

nek, a dalai-lámának székhelye, 15,000 lak. és

18,000 szerzetessel, a zarándokokat is beleszá-

mítva 50 —80,000 lak., akik közt elég sok a mes-
terember. A város közepén van a Dzsio-templom,
a kínai kormányzó háza mellett pedig a Dzsaini-

Lhakanga nev. L.-tól Ny.-ra egy negyedórányira

van egy egyedül álló 100 m. magas, 2 km. kerü-

let hegy, a Pota-la ; ezen épült egy pompás palota,

a dalai-láma lakóháza. E palota több különböz
nagyságú és szépség templomot foglal magában

;

a középen álló legnagyobban van a 22 m. magas
dzsamba-szobor. A város körül elterül síksá-

gon nagy számmal vannak a buddha-kolostorok

(gomba), amelyek közül egyedül a Lia vagy La-lu

nevben 5500, a Debang nevben pedig 6—7000
szerzetes él. L. az európai utazók ell zárva van.

Huc és Gabet francia hittérítk 184i. látogatták

meg ; azóta csak a hindu panditok juthattak lielé,

míg 1904. egy angol katonai misszió Younghous-
band vezetése alatt, hogy a dalai lámával tárgyal-

hasson, kierszakolta a belépést. De azután ismét

elzárták. V. ö. Waddell L. Austiné, A rejtelmes

Lhassa, átdolg. Srhu-alm Amadé (Budapest 1909).

Lhassza-Bzerzdés, a Nagybritannía és Kína
közt 1904 szept. 7. Lhasszában kötött szerzdés,

amelyhez az 1906 ápr. 27. Pekingben kötött szer-

zdés kiegészitésképen járul. Ez a két szerzödf^s

más államok kizárásával biztosítja Nagybritannia
gazdasági érdekeit Tibetre vonatkozólag. Meg-
szorítja jogot Nagybritanniának 1907 aug. 31.

Oroszországgal kötött szerzdése.
I-.. H. C. (ang.\ a Lord High Chancellor rövi-

dítése, 1. Chancellor.
li'Hér. V. L'Hérit., növénynevek után Char-

les Louis L'Héritier de Bruteüe (ejud : lérítjé dö

bruteii), nevének rövidítése, szül. Parisban 1746.,

meggyilkolták u. 0. 1800 ápr. 16. Munkái : Stirpes

novae aut minus cognitae (Paris 1784) ; Comus
(a somfáról, 1788); Sertum anglicum (u. 0. 1788).

L'Hermitte (ejtsd : lermit), Léon, francia fest

és rézkarcoló, szül. Mont-St.-Péreben 1844 júl. 31.
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Lecoq de BoLsbaudran tanínánya. Képeinek tár-

gyát rendesen a paratiztok életébl merití. Neve-
jratesebb mvei : Saoret : Aratás (a carcassonnei
képtárban) : Birkamosás ; A ploumanachi búcsú
(a t>t.-guentini múzeumban) ; Szénagyüjtés (a buí-

íaloi múzeumban) ; A halál és a fav^ö (az amiensí
múzeumban) stb. A párisi egyetem réezére két
dekoratív képet festett: Claude Bernard és Ste.-

Claire Deville. A rézkarcolás terén is mködik
«s gralikai lapjainak egyréeze a Szépmvészeti
Múzeumban is megvan.

Lhers. folyó 1. Hers.
Lherzolit, durvaszemú oUvinközet; elegjTé-

azei : ulivin, diallag és rombos piroxén. A Lberz-

tö környékén a Pinoenaokban forávl el.
Ij*hombre (fraoc^ «itMi: Uttbri ma már kevéssé

ismert francia erodetfl tánas kártyajáték. Két
csomag francia kárával játszák, de a tízeseket,

kileooeeeJrot ós nyolcasokat kiszedik, úgy hogy
egy-egy csomag csak 40 lapból áll. Ketten, hár-

man, söt négyen is játszhatják.

I^*lhomme» masqae de fer (franc), 1.

Vo sála re.

L'HöpitaI(^iMi: iopitái),l^Ae2 de, francia állam-

féröú, szül.Aigueper8eben(Auvergne) 1504., megh.
1573 márc. 13. Párisi ögy\'éd volt és a francia

udvar megbízásából 1547. részt vett a tridenti

zsinaton. 1554-ben Franciaország pénzügyeinek
vezetését bizta reá II. Henrik király s önzetlensé-

gével nagy erdemekot szerzett. 1561-ben kancel-

lárrá nevezte ki ót Medici Katalin kormányzó
királyné. A nemsokára bekövetkez valláshábo-

rúkban türelmességével és humánus érzésével

tnt ki, azért a buzgó katolikus párt 1568.
megbuktatta. Ezután vignai-i jószágára vonult

vissza, hol irodalmi tanulmányainak élt. Össze-
gyjtött munkái Oeu\Tes címen jelentek meg
(lH2t- 1825, 5 köt). V. ö. Villemain, Vie de L.

(Paris 1827, új kiad., 1874) ; Amphoux, L. et la

liborté de conscience au XVI. si^le (u. o. 19(X)).

Lhotzky, Heinrich, német író, szül. 1850 ápr.

21. Claosanitzban (Szászország). 1886—90. német
lelkész volt Beaszarábiában, 1901-ig Krímben, ez-

után visszatért Németországba. Müvei: Lében und
Wahrheit (1897, 2. kiad. 1903); Der Weg zum
Vatrr (1903, 6. kiad. 1911); Religion oder Reich
üottes (1904, 3. kiadás 1906) ; Die Zukunft der

Meoschheit (1907, magyarra ford. Schöpfiin Ala-

áár: Az emberiség jövje, 1913) ; Die Seéle deines
Kindes (1908, 70. ezer); Das Buch d. Ebe (1911,

60. ezer) ; Vom Ich u. vom Du, Gedanken über
Liebe, Sinnlichkeit, Sittlichkelt (1913, 10. ezer).

I*. H. T. (ang.), a Lord High !l\-easurer
rövidítése, 1. Treasurer.

Lhoillier (ejM. luiiyé), CHoMde Emmamel.
francia költ, 1. Chapelle.

L'hoillier István, kertészeti író, szül. Csehiben
(Komárom vm.) 1865 jan. 25. Több gazdasági
tanintézetben mködött s 1905. a magyaróvári,
1914. a kassai m. kir. gazdasági akadémián f-
kertész, a kert és szUtelep k^dje s a kerté-

szeti, ssUmlyelési szakok s a kisebb tenyész-

tési ágak eladója. A szaklapokban m(^lent
számos dolgozata mellett önállóan megjelent
munkái: A konyhakerti magvak terme8zté9e(Ko-
márom 1893) : A káposztafélék termesztése (a. o.

1904): A konyhakert {Bü^j^X 1911, a földmív.

min. kiadv.).

U, a litium kémiai jele.

Li, kinai bosszmérték =180 csang a 2 pu =:
442 m. Továbbá u. o. arany- ós ezUstsúly. L. Cask.

Liadov, Anatol, orosz zeneszerz, szül. Szent-

pétervárt 1855 máj. 12. Rimszkij-Korszakoff ta-

nítványa. 1878-ban a szentpétervári konzOTvató-
rium tanára. Mvel: zongoradarabok(Arabealcelc,
Tabatiére á musique, preludiumok, intermezzók,
keringök, mazurkák), zenekari múvek (Scherzo,

CJsárdajelenet, Polonaise, Puskin emlékére) gyak-
ran szerepelnek a hangversenyek msorain.
liimison (franc, ^tad: liezoo) a. m. összeköt-

tetés : átvitten szövetség, frigj-, viszony, különö-
sen pedig szerelmi viszony.

Liakhov-szigetek, 1. Szibíria.

Liakura. a Parnasszus (1. o.) mai ne\'e.

Liambú, a Zambezi fels folyásának a neve.

Lián (nsv.) a. m. liána (1. o.).

Liána (nSv.), közös elnevezése a forró-földségi,

különösen Amerika erdeiben term, nag>'obbré8zt

fás kúszónövényeknek, melyek csavargódzó szá-

rukkal V. kacskaringójukkal a fákra fölkapasz-

kodnak és azokat fent-lent úgy befonják, hogy
az erd miattuk szinte átjárhatatlan.

Liancoort (ejtsd: liaSkun, város Oise francia

dép.-ban, (i9ii) ^28 lak. A Plessis hercegek si
fészke volt, 1659.aLarochefoucauId hercegeké lett.

Liang, kinai súljTnérték és pénz, 1. Tad.
lÁxnqhaÁíHu-kuangJ.^neÁ. fökormányzóeág,

fvárosa Vu esang. Hu-peés Hu-nan tartományo-
kat foglalja magában.

Liang-kiang, kinai fókormányzóság, Kiang-
szu, Ngan-huei és Kiang-hszi tartományokból áll,

fhelye Nanking.
Liang-koang (Kuang-nan), Kuang-tung és

Kuang-hszi kinai tartományok együttes neve,

közös helytartójuk KantonlMUi van.

Liao-jang, mandzsúriai város, 1. Liau-jatHf.

Liao-txing, félsziget, 1. Liau-tung.
Liard (^twi: Nerd), a Mackeauie baloldali mel-

lékfolyója Kanadában.Vízvidékét esQst- és arany-
ércei tették híressé.

Liard, Louis, francia íilozófus és pedagógus,

szül. Falaiseben 1S46. Lyceumi tanár volt, 1879
óta a Facolté des lettres tanára Bordeaoxban.
1880-ban a caeni akadémia rektora lett, 1884. pe-

dig a közoktatási minisztériumban az egyetemi
(Igyek eladója. A filozóflában L.achelier és Re-

nouvier tanítványa, kiváltkép azonban Kanté.

Az Institut ti^a. Akadémiánknak is 1907 óta

ktUs tagja. Munkái: Des détlnitioos géomé-
triqnes et des déíinitions empiriques (1874, 2. kiad.

1888); De Democrito philosopho(1874); Lieslo-

giciens angUs contemporains (1879) ; Deocartes

(1882); Lectnree moralee et Uttóraíre6(1883];

Morale et enaeigiiemmt civique (1883); Logiqae

(1884) ; Universitée et faeiütós (1890) ; L'enaeig-

nement supórieor en Francé 1789—1893 (3 köt.,

1889-94.) ; Pages ópaises (1902).

Liaas (ang. kas, ^i*^ - laiaa, k«oI.). E név Michel

J.-töl származik (1760), aki ezzel a jura alsó

szekcióját jelölte meg. .

Liaa-ho, folyó Kina EK.-Í részében ; a Pe-csa

h^ységben ered, Dél-Mandzsúriát va^rls Song-
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king kínai tartományt Liau-hszire és Liau-

tungra osztja, Pecsilinek ez a folyó az E.-i határa

;

Jing-ce alatt torkollik a Liau-tung-öbölbe. Mongol

neve Sara-muren (a. m. sárga folyó).

Liau-hszi, 1. Liau-ho.
Liau-jang (Liao-jang), kb. 70,000 lakosú vá-

ros Mandzsúriában a Tai-ce folyó partján, a Niu-

csuang, Hai-csöng ós Szi-jüen felöl jöv utak itt

találkoznak össze, ezért hadviseléskor fontos ope-

rációs bázis s a tle 60 km.-re E.-ra lev Mukdent

is védelmezi. Az oroszok 1904-ben megersítet-

ték a várat, hogy a visszavonulás alkalmával

hasznát vegyék. Az aug. 23—30-iki csatavesztés

miatt a japániak elöl innen is kénytelenek voltak

meghátrálni s a városba szept. 4-én a japániak

bevonultak.

Liauteyíejtsd: lioté) , franciatábornok, 1. Lyautey.
Lian-tung (lAao-tung, Kuan-tung), Söngking

kinai mandzsúriai provinciához tartozó félsziget,

a L.-üböl s a Sárga-tenger közt. 900—2000 m.
magas hegyvidék, leginkább gránitból és gnájsz-

ból álló régi hegység. DNy. felé az angol tér-

képeken Regents Sword néven jelölt kisebb fél-

szigete van, amely a Lau-tie-san kvarcitheggyel

végzdik, ez védi Port-Arthur kikötjét is. A L.

félszigetet a simonoszekii béke Japánnak engedte

át, de ez az oroszok ellenzése miatt .30 millió tael

fejében lemondott róla. 1898-ban az oroszok bérbe-

vették a kínaiaktól.

Lib, sziget, 1. Elib.

liib. (lat.), a liber (könyv) rövidítése.

Liba, a lúd flókája, átvitt értelemben tapaszta-

latlan, együgy asszony v. leány.

Liba, kisk. Vas vm. szentgotthárdi j.-ban,(i9io)

374 német lak., postaügynökség, u. t. Gyana-
falva.

Liba, a Zambezi (1. o.) egyik forrásfolyója.

LibabT, 1. Cidis anserina.
Libáció (lat. libatio), az istenek s a megholtak

tiszteletére a régi rómaiaknál és görögöknél szo-

kásban volt istenáldozat. Abban állt, hogy evés

eltt, útrakelés eltt, egyezségkötésnél stb. a jó

szellemnek, hosszabb lakomák alkalmával pedig

Juppitemek és a hsöknek is vízzel kevert bort ál-

doztak. A legtöbb istennek tiszta bort áldoztak. Az
alvilági istenek és a nimfák viszont csak a bor

nélküli L.-t fogadták szívesen : leginkább vizet,

mézzel keverve, melyhez néha tejet is öntöttek.

A halottak emlékének felajánlott L. rendesen tej,

méz és bor keverékébl állott, melyhez ritkábban

olajat is vegyítettek.

Libád, kisk. Esztergom vm. párkányi j.-ban,

(1910) 714 magyar lak., u. p. és u. t. Muzsla.

Libadogleszt (nsv.), 1. Ranunculus.
Libáka (azeltt : Lihichova), kisk. Nyitra vm.

nyitrazsámbokréti j.-ban, (i9io) 125 tót lak., u. p.

Slssó, u. t. Ribény.

Libánfalva, kisk., Maros-Torda vm. régeni alsó

j.-ban, (1910) 3553 oláh ós magyar lak., posta-

ügynökség, u. t. Görgényszentimro.
Libanios (Libnniiiít), görög szofista, szül. An-

tiochiában 314., megh. u. o. 393. Kr. után. 336.

Athénbe ment, 340. Konstantinápolyban tanított,

de kollegái gylöletbl üldözték és mágiával vá-

dolták, mire a városból kiutasították. Ezután
350-ig Nikomediában tanított, majd 354-ig ismét

Konstantinápolyban tartózkodott s végre szül-
városában telepedettmeg.BeszédeitReiske (Alten-

burg 1791—1797), leveleit Wolf (Amsterdam
1738), újabban felfedezett iratait Siebenkees

(Anecd. graeca, Nürnberg 1 798), Boissonade Anecd.

graeca (Paris 1829) és Förster (Hermes 1875) adta

ki. V. ö. Sievers, L. (Berlin 1868) ; Förster, Fr.

Zambeccari u. d. Briefe des L. (Stuttgart 1878).

Libánka, az Eperjes-Tokaji hegység Simonka
csoportjának egyik hegye Sáros vmegyében, opál-

bányászattal.

Libanon (latinul : Libanus, héberül Lebanon,
a. m. Fehér-hegység), a szíriai fensíkból kiemel-

ked, srégi, lekopott hegység Szíriában. Tle
D.-reterülela Palesztinai plató, amely a Szuezi-

és Akabai-öblök közt kezddik a Sinai és a Hóreb
hegyekkel. A L. a Nahr-el-Kazimije v. Nahr-el-

Litani völgyébl emelkedik ki, kb. 30 km. széles

és 150 km. hosszú, K.-en Cölesziria, Ny.-on a
Földközi-tenger felé lejt; középs része a tkp.

Dzsebel Libnan, amint az arabok nevezik, mint-

egy 45 km. hosszú fensík, legmagasabb pontjai

D.-en a Dzsebel Szannin (2608 m.), É.-on a D.

Makmal (3047 m.), Dhor el Chodib (.3067 m.) és

D. Timarun (3212 m.). Ez utóbbinak 2324 m. ma-
gas nyergén visz át a tripolisz-damaszkuszi út

;

a nyeregtl kb. 400 m. -nyíre egy kis maronita
kápolna körül vannak a különben kopár vidéken

az egykori híres és gazdag cédrus-erdk marad-
ványai, körülbelül 4W fa, köztük 12 srégi. A L.-

nal párhuzamosan húzódik az Antilibanon (1. o.).

A L. alján krétamészk van, erre krétahomokk,
Libanon-mészk (1000 m. vastagságban) és har-

madkori nummulites-mészk következik. Bazalt-

erupciói kréta- és alsó harmadkoriak. A hegj'ség

mészköves része karsztosodott, meredek oldalfalú

völgyekkel, amelyekben csak terraszosan lehet a
földet mvelni s ezeken és a völgyekbon búzát,

árpát, dohányt, olajfát, szllt, gyümölcsöket ter-

mesztenek, eperfa-ültetvényeik is vannak s a se-

lyemtormelés tormékeit Olasz- és Franciaországba

szállítják el. Legnépesebb a Ny.-i lejtje. L. tarto-

mány ter. 3100 km« s 700 községében kb. 200,000
ember él.Vallás szerint legtöbb a maronita (64%),
É.-on, D.-en pedig a drúz (llVo)' melchiták (gör.

kat. 8"/o), gör. kel. (UVo)- mohammodán ós ke-

vés protestáns. Legjelentékenyebb helység Der-

el-Kamar és Szahle. A L. sohasem volt teljesen

a törököké. Amikor Szíria 1840. a szultán fen-

hatósága alá került, az európai hatalmak az ott

lakó keresztények részére kiváltí;ágokat kötöttek

ki. A törökök félve, hogy a kiváltságok, amelyek-

ben a maroniták így részesülnek, a franciák be-

folyását biztosítják, a kedvezményeket a drúzok-

uak is megadták s az ezért támadt viszályok

miatt 1845. a területet 2 kajmakámságra osztot-

ták. De ismét forradalmi mozgalom támadt a

maroniták közt, akik ellen a törökök a dríizok-

nak fogták pártját (1860) s az így támadt viszály-

nak ismét csak az európai hatalmak tudtak vé-

get vetni. Azóta L. egy keresztény helytartó alá

van rendelve és 36 járásra van fölosztva.

Libanoni cédrus, l. Cédrus.
UbHiiotis (növ.), l.Rosmorinus.
Libarii (lat.), báb- és lepénysütk, iparosok a

régi Rómában, akik a libttm-ot (1. o.) készítették.
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Libatalp v. libatop UAr.i, 1. Chenopodium.
Libaton, kisk. Szolnok-Doboka vm. magyar-

láposi j.-ban, (1910) 1126 oláh lak. ; a. p. Domokos,
n. t. Oláhlápos.

Libatop V. libatopp (bOt), 1. Chenopodium.
Libatopfélék (novj, 1. Chenopodiaceae.
Libau (L iba va, Ijeepaja), másként lII.Sándor

kikötje, város Kurland orosz kormányzóság-
ban, vasút mellett, (1910) 84.400 lakossal, osztrák-

magyar konzulátus székhelye; kémiai iparral,

gyufa-, gép-, dohánygyártással, olajprésekkel.

Nagyobb jelmtöeégfl a kereskedelme. A kivitel

tárgyai : gabona, szesz, petróleum, olajpogácsa,

ló és fa. A bevitel : kszén, mezgazdasági gé-

pek, gjarmatárük, fémek és építanyagok. 1839
aug. 24. az orosz cár jelenlétében ünneplésen le-

tették az alapkövet nagy hadi kikötjéhez és 1894
dec. az orosz kormány a várost III. Sándor ki-

kötjének nevezte el. 1914 aug. 2., nov. 17. és

1915 ápr. elején német církálóhajók bombázták
és nagyrészben elpusztították a kikött.

Libavirig v. zsibavirág (nfir.), 1. Ranunculits.
Libay, 1. Lajos, fest és rajzoló, L. 2. fla, szül.

Beezterczebányán 1814 máj. 13., megh. Bécsben

1888 jan. 16. Elbb at>-jánál, Sámuel ötvösnél

tanulta annak mesterségét, majd 1835. Bécsbe ke-

rülvén az akadémiát látogatta. 1848-ban Ischlben

kiállított akvarelljei jó nevet szereztek neki s L.,

miután Olaszországban tanulmányutat tett, Egyip-

tomba és Nubiába utazott (1855) és az ott készített

rajzokat Reisebilder aus dem Orient (60 karton-

lap) címen adta ki Bécsben. Ezt követte az 50 lap-

ból álló Album von Tirol, Salzburg u. Salzkam-
mergut. Azonkívül nagyszámú igen tlnom ceruza-

rajzot készített, naeyobbára tájképeket, ilyene-

ket bir tle a Szépmvészeti Múzeum is. Olajfest-

ményei közül felemlítjük: Az angyalvár, Ga-
stein. Zólyomi mészégetk stb.

2. L. Sámuel, ötvös, szül. Modorban 1782.,

megh. Beszterczebányán 1869 nov. 20. Pozsony-

ban tanult, 1807. Beszterczebányán mesterré avat-

ták. Korának kiváló é.s sokoldalú mestere, de Ízlé-

sét a mindinkább elterjed g>'ári munkák ellen való

küzdelem téves utakra sodorta. Filigránból dísztár-

gyakat, boguakat, de szobrokat is készített, mint
a min Ferenc császár mellképe és Napóleon álló

alakja az Iparmvészeti Múzeumban, ^sek bravú-

ros technikája tette híressé nevét. Néhány müve
a bosztorczebi'inyai múzeumban is látható.

Iilbbra (ol.) a. m. font (1. 0.).

Libella (lat.), 1. a. m. \lzmérték, hengeralakú
üvegcs, amelj-nek belseje acs hosszában, annak
fels oldialán igen lapos (nagy sugarú) körív sze-

rint van köszörülve ; a cs majdnem egészen tele

van igen könny, kis sürtiség és nagyon
tiszta folyadékkal (rendesen borszesszel vagy
éterrel), úgy, hogy amikor a csövet beforrasztják,

a csben légüres tér, ú. n. buborék marad. A csö-

vet fémbl készült házba foglalják és pedig úgy,
hogy a köszörült rész felül legyen. Ennek a tog-

lalatnak közöns^es használatú libellákon sík

talpa van, amely^ párhuzamos az üvegcs kö-
szorult részének középs pontját a cs hosszában
érint vonallal (1. ábra : LL), mivel a buborék
mindig a cs legmagasabban fekv részére he-

lyezkedik, tehát középre csak akkor áll be, ha ez

a középs pont (0) van legmagasabban, amihez
okvetetlen szükséges, hogy eimek a pontnak a
hoeszérintje vízszintesen legyen. A L. talplapja

párhuzamos a középs pont hosszérintjével, tehát

ha ez vízszintes, akkor a talplap is (hosszában)

vízszintes. A L. ilyen berendezése folytán meg-
ítélhetni vele (fizikai) vonalaknak vag>' (mivel

a sík két vonalával mindig meg van határozva)

síkoknak vízszintes voltát : ráhelyezvén pl. egy
lécre a L.-t, ha a buborék középre áll, úgy a léc

vízszintes, ha pedig jobbra vagy balra kitér, úgy
a léc jobb vagy bal vége magasabban áll, mint a
másik. A legtöbb épít munJ^ban szerepe jut az

ilyen durvább, talpas L.-nak. Sokkal fontosabb

szerepe van a L.-nak a csillagászati, mérnöki és

egyéb tudományos mszereken. Rendesen az a
célja, hogy a mszer vízszintes forgástengelyét

csakugyan vízszintessé és a függélyes tengelyt

Libella.

csakugj'an függélyessé tegyük. Az erre szolgáló

libelláknak rendesen nem lapos talpa, hanem két

lába van. ezeken a lábakon \ alakú kivágása,

amelyekkel a vízszintes tengelyre precízen felfek-

tethetk. Az egj'ik lábon igazító csavarok vannak,

hogy a L. középs pontjának hosszérint^jét lehe-

tleg párhuzamossá tehessük a L. lábainak kivá-

gását érint hengerrel. Ha a L. így van igazítva

(rektiflkálva), akkor ráhelyezvén az illet ten-

gelyre, a mszert (pl. teodolitot) rendesen talp-

csavarjaival addig igazítjuk, míg a buborék kö-

zépre beáll és ekkor a tengely is vízszintes. A füg-

gélyes tengelyeknek valóban függélyessé való té-

tele nagyobb körülményességgel jár. Szintezéskor

a szintez(lejtmér)mszer távcsövének irányten-

gelyét tesszük vele vízszintessé (1. Szintezés).

A L. üvegjére kívülrl rendesen beosztás van
karcolva, ami a buborék kitérésének mértékéttl

szolgál. Mivel az üvegcs körív szerint van kö-

szörülve, a buborék kitérése (amíg az osztályzaton

belül marad) arányos a vizsgált vonal ferdeségé-

nek szögével és így a beosztás egyenletes. Uyen-

kor mindig a buborék két végének helyét olvas-

suk le és az ebbl vett közép lesz a buborék kü-

lönben meg nem jelölhet közepének a helyzete.

A mérasztal táblájtoak vízszintessé tMUktm
talpas L.-t használunk. Régente haazoAIták a
szdmce-aiakA L.-t (Dosen-L), amely nem hen-

geralakú OBÖböl, hanem kerektalpú szelencébl

áll, nagy sogarú gömbfelület szerint köszörült

üveglappal lefedve s éppen úgy mint a rendes L.,

egy buborék hiján könnj- folyadékkal megtöltve.

A szelence talpa párhuzamos a L. középs pondját

érint síkkal. .\ mszeren korrekció aUg lehetsé-

ges és a gömbfelület csiszolása sem maizható.
Használják még ma is olyan esetekben, amikor
nem nagy pontosságra van szükség, mint pl. mú-
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szerek elleges felállításához, szintezés és tachi-

raeteres lécek megközelítleg függélyes tartása

végett, újabban fényképez kamarákon is. A leg-

újabb reverzis v. ketts L. alul is ós felül is

köszörülve és osztályozva van, mindkét oldalán

egyformán használható ; elnye, hogy a kétoldali

használat folytán a L.-cs keresztmetszetének
egyenetlenségei miatt származó hiba így kikü-
szöbölhet.

2. L., a legkisebb római ezüstérem, a dénár
tizedrésze (libella argenti) ; késbb mint érem nem
veretett, de mint számítási fogalom használtatott

s egyenéiiéket jelentett a trientális lábra redukált

rézas-szal.

3. jL., a mineralogiában az ásványok folyadék-
zárványaiban lev lógbuborék, mely rendesen
élénk mozgásban van. A L. leveg-, széndioxid-

V. más gázból állhat.

Libellanegyedl (ném. Libellenquadrant), a
lövegek irányzására használják azon esetekben,
melyekben a löveg-irányzék nem használható,
mint pl. az igen nagy távolságokra, a nem tisztán

V. egyáltalában nem lát-

ható célokra való lövés-

nél stb. A L. (1. az ábrát)
a háromszögalakú h fö-

lemezbl és a libellából

m áll ; az ez utóbbit tartó

libella-tok küls végén
nonim van. A fleme-
zen 0—50 fokig terjed,
5—5 fokonként megszá-
mozott fokmér van. A
bal végén lev csavar
körül forgatható L. min-

liibellanegyedlO.

den helyzetében a fölemez egy körívalakú hasi
tékán keresztül ér megállító csavarral az irány-

zásnak megfelel szögmértékre rögzíthet, mire
a negyedlöt a cs fels falára teszik s a csövet
addig emelik vagy sülyesztik, míg a libella lég-

buboréka pontosan a libella közepére ért. L. még
Irányzék.

lii'bellatlci (lat.), I. Lapsi.
liibelll pacis (lUterae commendatitiae), 1.

Békelevél.
Libcllnla (állat) szitaköt. — Libellulklae

(Szitaköt-félék), az Alrocésszámyúak rendjének
egyik családja, 1. Szitakötök.

liibellus (lat.) a. m. kis könyv, a rómaiaknál
keresetlevél ; továbbá gúnyirat.

Libelt, Karol, lengyel filozófus, szül. Poson-
ben 1808 ápr. 8., megh. 1875 jún. 9. Gollancs mel-
letti birtokán. Sokat politizált s élénk tevékeny-
séget fejtett ki különböz lengyel egyesületekben.
Fbb munkái : Filozoíia i krytyka (1845—1850) és
Estetyka czyli Umnictvvo pi^kna. Ossz. müvei

:

Dzlela L. elmen 1875. jelentek meg (Posen, 6 köt.).

Libényi János, csákvári származású szabó-
legény, Bécsben 1853 febr, 18. merényletet köve-
tett el I. Ferenc József ellen s koponyája hátsó
részét egy konyhakéssel meg is sebezte. A me-
rénylt O'Donnel törzstiszt és Ettenreich mészá-
ros gátolták meg tervének végrehajtásában s
fogták el. A haditörvényszók halálra Ítélte s febr.

26. akasztófán végezték ki. Azon a helyen, ahol
a merénylet történt, épült a Votivkirche.

Liber v. Liber páter (lat. a. m. bkez ; b-
kez atya), a régi latinok vallásában a földmi-
velés és különösen szUömivelés sikerét biztosító,

jóságos istenség. Ni párja Líbera. A görög isten-

világgal való megismerkedés óta a szöllömívelés
görög istenével, Dionysosszal azonosították s
ettl kezdve L.-t mint a korlátokat nem ismer
vigalom istenét ünnepelték. További fejldéssel
általában a szabadság istenévé vált (a L. szónak
is megvan ez az értelme) s ezért az ünnepén
(Liberalía, márc. 17.) vették fel az ifjak elször
a nagykorúságot jelz férfl'togát (tóga líbera).

liiber (lat.) a. m. könyv.
liiber (növ.), az edénynyaláb (1. o.) háncs-

szövete.

Líbera, Liber (1. o.) latin isten ni párja.

lilbera (lat.) a. m. szabadíts meg ; az énekes
gyászmisét (rekviemet) követ halotti szertartás.

Nevét kezdetétl : Libera me Domine stb. nyerte^

E szertartás a templom hajójában felállított gyász-
ravatal (castrum doloris, katafalk, tumba) eltt
megy végbe, imákból és a ravatalnak szentelt víz-

zel való meghintésébl és megfüstölésébl áll.

liibera CbieNa in liberó Stato (olasz)

a. m. szabad egyház szabad államban, a haldokló
Camillo di Cavour gróf olasz államfórílú utolsó

szavai, melyeket a szerzeteshez intézett, ki öt
a vallás vigasztalásában részesítette. Már halála
eltt hangoztatta ez egyházpolitikai jelszavát a
parlamentben.

Liberale da Verona, olasz fest. Atyja után
Liberale di Giacomonak nevezték. Szül. Veroná-
ban 1451., megh. u. o. 1586 aug. 12. Eleinte mi-
uiatürfestészettel foglalkozott, fként Sienában.
Majd szülvárosában mint fal- és oltárképfest6
mködött. Mvészi egyénisége a veronai iskola
fejldésébe kapcsolódik. Mveit részletez, ílnom
megmintázás jellemzi ; miniatrjei élénk színe-

zésükkel tnnek ki, mlg olajfestményei, mint
a veronai iskola mestereinél általában, tompa
tónussal bírnak. Miniált kódexeinek nagyrészét a
sienai székesegyház könyvtára rzi, míg oltár-

képei közül egy Szt. Sebest>'én a milanói Brera-

képtárban, egy ugyanilyen tárgyú kép a berlini

Kaiser Friedrich-Museumban és a Három kirá-

lyok imádása a veronai székesegyházban van.
liiberalia, Liber (1. o.) latin isten ünnepe.
Liberális (lat.), eredeti értelme szerint bkez,

adakozó, politikai értelemben szabadelv, ha-
ladó; ellentéte az iUiberális. A L. jelz, mint
pártelnevezés, elször Spanyolországban fordult

el, hol 1811. a cadizi cortes magát L.-nak ne-
vezte. Az 1813— 14-iki felszabadító háborúban a
L. elnevezés Németországban is használatos lett

8 az alkotmányosság és a reformok baiátjai ne-

vezték így magukat. Nálunk az 1832—36-iki or-

szággylés óta szerepel a L. párt, mely a kon-
zervatív párttal szembon a magyar alkotmány-
nak nemzeti-demokrata szellemben való átalakí-

tásáért küzdött 1848-ig. Angliában a XIX. sz. kö-
zepe óta a trhig-párt nevezi magát L.-nak.Vannak
még L. pártok a spanyol, belga, nómetbirodalmi,
porosz, dán és svéd törvényhozó testületekben.

Eiiberalitas (lat.) a. m. bkezség. A L.

allegorikus alakja (a bség szaruját tartó nö) gyak-
ran jelenik meg a római esiiszárok érmein.
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Liberalizmus a. m. szatiadelvüség, L Libe-

gi 'ís.

Libera prattiea, I. Praüka.
Uberator, a Gibraltári szóróéban elforduló

«y.-i szél.

Liberatore, feetó, 1. Niccolo di Liheratore.

LiberaioriBflt (új-lat), a pénztárkezel és

számadást vewtö ffkaaesktééib a megbízó, illetve

eUenörzA köaeg rénéröL
I^ibcr concordI»e, 1. Formula Concordiae.

liiber dlarnuN Komanorum pontifl-
enm O&t.) a. m. a runiai pápák napikonyve ; a
pápai kancellária legrégibb mé^ létez iratminta-

gyjteménye, amelyet a régi minták felhaszná-

láÍBáTal a Vili. sz. vége felé állapítottak meg és

II. Sándor haláláig (1073) naponkint használtak.

Mintaptidákat tartalmas minden lehet okiratra,

amelyeiDBt abban az idben a pápai karián kiállí-

totok. Biért rendkívül fontos forrás a pápa-

ság tlbrténetét és a régibb pápai okiratok isme-

retét illtl^. L^jobb kiadását Sickel rendezte

sajtó alá 188®.

Liberec, város, 1. Reichenberg.
Liber extra (lat.) a. m. külön könyv, vagy

csak Extra, a Corpus juris canonici (1. o.) egy
része. Gratianos szerzetes (1. o.) az 1139-ig kép-

zdött egj^zi joganyagot gjüjtötte össze Decre-

tuniában. De mihamar szükségesnek mutatkozott

új gyjtemény kéezltéee annyival is inkább, mert
a XII. sz. közepe óta a pápai ügylevelek roha-

mosan gyarapították az addig tulnjomólag zsi-

nati határozatokból képzdött joganyagot. Ezért

IX. Gergely pápa a Oratlanus decretnmán kívüli

egyházi törvényeket egy külön gjüjtemenybe
foglaltatta össze pennafortei Raymund spanyol

dominikánus szerzetes által s ez a munkálat Gre-

goriana (t. i. coUectío) vagy L. elnevezést nyert.

A mú öt könyvre oszlik : judex, judicium, clerus,

connubia, crimen feliratokkal és számos gyjte-
mény (köztük a Quinque compUationes antiquae)

fölhasználásával 1234. készült el, amikor a Rex
padflcus keadetfl p<^ bulla kíséretében a párisi

és bolognai egyetemrtceii egyhási tOr\-énykönyv

Syanánt kihirdettetett. V. ö. SchtiUe, Die Gesch.

pr Quellén u. Litter. dee kanon. Etechts (Stuttgart

1H771

Libéria, néger kitáraaaág Afrika ENy.-i

partján, az ú. n. Bors-parton, a Tumer-félsziget

és a San Pedro torkolata közt, 95,iOO km* terü-

lettel 8 mintegy 16—2 millió néger lakos-

sal. Part\-idéke meglehetsen lapályos s a kö-

rülötte elterül szirtek miatt jóformán meg-
közelíthetetlen. Csupán a folyók torkolatánál

vannak allfAimaa kikötk (Jónk, Rio Gallinas,

Nipua, Cavally stb.). \ lapos parttal párhuzamo-
san mintegy 80 koL hosszúságban serdkkel
borított mngas hegyvidék terül A, mely az ország
belseje felé lassan ereszkedve,egési a Niger folyá-

sáig rendkívül termékeny víd&et foglal magá-
ban. Éghajlata európai emberre nézve elvisel-

hetetlen 6 az évi középhmérséklet meghaladja a

27 Cot. Termékek : pálmaolaj, kókuszdió, cukor,

kávé, kaucsuk és elefántcsont L.-t az 1816-

Washingtonban alakult íUantröp társaság léte-

sítette 1817., illet\e 1821. s az Egyesült-Államok
akkori elnökének tiszteletére Monroviának nevez-

ték el. 1848-ban függetlennek nyilvánították s

1860. Maryland néger köztársaság csatlakozott

hozzá. Az lij szabad állam függetlenségét az euró-

pai hatalmak csakhamar elismerték, de a mint-

egy 18—20,000 amerikai származású telepes és a
benszülött négerek hatalmi versengése az új ál-

lamut majdnem a tönk szélére juttatta. 1871-ben

államkölcsönért folyamodtak az európai államik-

hoz. A 100,0(X) font sterlinget meg is kapták, de
már a rákövetkez években még a kamatokat
sem tudták törlesztem. 1908-ban az államadóssá-

gok összege már 1-7 millió font sterlingre rúgott.

Végre a i^met, francia, angol és északamerikai

államok együttesen vették kezükbe az ország

ügyeinek szanálását s az államadósságok törloez-

tésére a vámjövedehneket kötötték le, melyeket
egy nemzetközi bizottság szed be a bevitt és kivitt

áník után. 1911 óta az északamerikai Egyesült-

.Államok diplomáciai védelme alatt áll. A törvény-

hozó hatalmat a szenátus és a képviselház együt-

tesen gyakorolják. Az elbbi 8, az utóbbi 13 tag-

ból áll. A közigazgatást az elnök, alelnök és állam-

titkár vezeti. Állandó hadserege nincs, veszély

idején azonban minden 16—50 éves férfl had-

köteles. A bels rendet 400 rendr tartja fenn.

1911/1912-ik évi költségvetése 2V« millió koro-

nára rúgott: ebbl 2*2 millió vámbevétel. -\ ben-

szülött néger törzsek egyrésze keresztény, leg-

nagyobbrészt azonban pogányok ós mohammedá-
nok. kz amerikai származásúak nagyrészt angli-

kánok. Egyébként teljes vallásszabadság van.

A hittérítés munkáját 123 misszió-iskola látja

el. 1911. évi bevitele 60 ezer £, kivitele 88 ezer

£-re rúgott. Az ország fvárosa Monrovia, kb.

6000 lak. V. ö. H. Johnston, Libéria. The Negro
Republic in West- Africa (London 1906) ; Jore, La
République de Libéria (Paris 1912).

Liberi natorales, liberi quaegUi, liberi

spurii (lat,), 1. Ágyasság.
Liberitis pápa, szent, római születésú, 3d2.

választatott az egyház fejévé, megfa. 366 szept.

24. Pápasága az uíánusok mozgalma núatt igen

zavaros volt. Miután L. sem Athanázt kárhoz-

tatni, sem az ariánusokkal a közösséget fentar-

tani nem akarta, Constantius császár 355 Beröába
(Trákia) számzte ée helyébe Fellxet tették. (L.

Félixpápák IL). Valószbiflleg hozzájárult a 3.

szlrmlai formulához, miszerint a Fiú az Atyához
lényegben és mindenben hasonló ée így 368.

visszatérhetett, de a püspököknek meghagyta,

hogy a nicoai hitvallást írják alá 8 kerflljeiiek

minden közösséget az ariánBHOkkal. A rtoiai egy-

ház szept. 23. tartja emlékéi, a görög pedig aog.

27. V. ö. Savio, La queetioiie dl papa L. (1907).

Liiber MTStcriorwH (latX L Agenda és

Sa/rammiarium'
Uber offletoram, a ssOTtarlásoe ktayv^

eg>ik elnevezése. L. Agenda és Bihtale.

Llber Poiitificalbi(lat.), címekétfontoe tör-

ténelmi munkának. Az egyik LibearponttflcaliB sive

vitae Fontíflcom BaveD]ialenaÍiim,yagyÍ6araYen-

nai pttepe^ök tOrtéDele, melyei a DC ss. köaepto
AgnelliuspreebiteraKnettAmáaikarémaipápák

tönénelme (Gesta pcmttfleom romanomm) és roi-

desen ez értend, lia egy másik L.-rM van szó. A.

L. egészen a köádpkorig uralkodott pápák életle-
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írásának gyjteménye. Folytatólagosan keletke-

zett. Az életrajzokat egyenkint, részint csopor-

tonkint állították össze. Azért több szerznek, de

mégis egységes terv szerint való munkája. A
XVI. sz.-ban fölmerült vélemény, hogy a L.-t a

IX. sz.-ban Anastasius római könyvtáros szer-

kesztette, teljesen alaptalan. Az eredeti L. csak

V. Istvánig (891) terjed ; a továbbit késbb tol-

dották hozzá. A legújabb kiadás 1431. évvel vég-

zdik. Kiadta Bianchini (1718—35, Róma), Vig-

noli (1724—43, u. o.), legújabban Duehesne (2 köt.,

1886—1892) ós Mommsen (1898). V. ö. Duehesne,
Étude sur le Liber Pontiflcalis (Bibliothéque des

Écoles fran9ai8es d'Athénes et de Romé 1. 1877)

;

Zeitsehrift für kath. Thoologie (1887).

liiber sacrameutornia (lat.), 1. Agenda
és Sacramentarium.

Libertad (La), l.departamento PerM délameri-

kai köztársaságban, a tenger és a K.-i Cordil-

lerák között, 26,441 km* ter., 250,931 lak. Part-

vidéke száraz, folyóvizei a Maranon, Chicama,

Moche, Viru, Chao és Santa. K.-i hegyei ezüst-,

réz- és vasércekben bvelkednek. 5 járása van

;

fvárosa Trujillo (1. o.). — 2. L., departatnento

San Salvador középamorikai köztársaságban, te-

rülete 720 km», 49,956 lak. Fvárosa Niieva San
Salvador vagyis Santa Tecla, kikötje Puerto

de la L.

Liibertas (lat.) a. m. szabadság, a latinok val-

lásában szerepl számos megszemélyesítés (1. Bó-
mai mitológia) egyike. Szép nalaknak ábrázol-

ták, kezében csúcsos föveggel, amilyet a rabszol-

gák fölszabadításuk alkalmával kaptak.

Libertás, II. Rákóczi Ferenc rózpónze,l. Kongó.
liiberté, Ég»lUé, Fratemité (franc.)

a. m. Szabadság, Egyenlség, Testvériség. A fran-

cia forradaloninak híressé vált jelszavai. Elször
1793 jún, a Cordelier-klub használta. A rémura-
lom alatt még hozzá tették : ou la mórt ! (vagy a
halál !).

liibertin (franc, ejtsd: überteH) a. m. feslett

élet, bujálkodó ember; libertinage, kicsapongás,

léhaság.

Libertinok (lat. libertini), az Apostolok törté-

netében (6, 9) egy jeruzsálemi zsinagóga község
tagjai. Zsidó hadi foglyok utódai, akiket Pompe-
jus Rómába hurcolt, de késbb szabadon bocsátva,

Jeruzsálembe visszatértek. Ellenségei voltak Ist-

ván diakónusnak. — A reformáció korában L.-nak
neveztek egy pantoisztikus szektát, mely azt ta-

nította, hogy mindenben csak isten lelke nyilat-

kozik meg. E szekta fképviseli voltak : Coppin

(1529) 8 utána Quintln (innen Quintinisták) és

Antoine Pocquet. Ellenük írt Kálvin e címen:
Instructio advorsus fanaticam ot furiosam soctam
Libertinorum. Részben rokonságban voltak velük
a genfi L. («Perrinistes»), Kálvin ellenfelei, akik
1556. rövid idre kezükiio kerítették a hatalmat.

LibertinuB és libertás, a rómaiaknál eredeti-

leg azt jelentette, hogy az elbbi az utóbbinak
fia, késbb a szabadok ós nemszabadok kölcsönös
viszonyára alapított két jogi kifejezés lett, me-
lyek közül a libertus a szabadon bocsátott rab-

szolgát jelentette urához való viszonyában, a
libertinus viszont a felszabadultat az államhoz
való viszonyában. A rabszolgák szabadonbocsá-

tása ünnepélyes aktus, a manumissio által történt,

melynek következtóljen a szabadon bocsátott

olyan polgárrá lett, amilyen az úr, aki szabadon

bocsátotta. Az adott szabadságnak különböz fokú

megszorítása és kiszélesítése által a L.-oknak

négy osztálya keletkezett, még pedig : cives, La-
tini Juniani, dediticii, statu liberi.

Liibertas (lat.),l. Rabszolgaság és Libertinus.
L.iberum arbitriam (lat.) a. m. szabad

akarat.

liiberum ¥eto (lat.), a m. szabad tiltako-

zás. A lengyel országgyléseknek 1652 óta az a
törvényszer intézménye, melynek értelmében

egyetlenegy követ tiltakozó szavával (nye po-

zvolam = nem akarom) megakadályozhatta va-

lamely javaslatnak törvényerre való emelke-

dését. E végzetes intézmény, mely az egyéni sza-

badság túlhajtásából keletkezett, 1652-tl kezdve

48 országgylés törvényhozó munkásságát hiú-

sította meg. 1764-ben és 1791-ben eltörölték, de

már késn.
Libetbánya (LiMhen), na,gyk. Zólyom vmegye

beszterczebányai j.-ban, (leio) 1813 tót lak., kik je-

lentékeny kádáripart znek; régi vára, frész-

telepe, m. kir. vasércbányája és vasgyára, vasúti

megállója, postahivatala és telefonállomása van.

L. azeltt sz. kír. város volt; királyi várossá

1382. lett és gazdag aranybányái miatt, melyek
azonban tökéletesen kiapadtak, Zsigmondtól, Má-
tyástól és Ulászlótól, továbbá II. Lajostól, I., II.

éis III. Ferdinándtól s I. Lipóttól különböz ki-

váltságokat nyert. L. 1876. rendezett tanácsú

város lett, utóbb nagyközséggé alakult.

Libethenit (ásv.), bázLkus rézfoszfát, képlete

(CuOH)CuPO,

;

rombos rendszerbeli hagymazöld vagy feketés-

zöld oszlopos kristálykákban terem ; áttetsz,

zsírfényú. Legelször 1811. találták Libetbányán,

Zólyommegyében, innen kapta nevét (Breithaupt).

Egyéb termhelyei : Nisne Tagilszk az Uraiban,

Colorado-bánya Arizonában, Loanda Afrikában,

UUersreuth a Reuss-hercegségben. — A pseudo-

libethenit több vizet tartalmaz, képlete

(CuOH)CuPO^+H,0.
Lelhelyei : Libetbánya ós Ehl a Rajna mellett.

Libethrion, a Helikonnak nyugati része ókori

Görögországban.
Libia (lAbya), Afrikának ókori neve, mellyel

elször Homerosnál találkozunk. Kezdetben L.

alatt csak az Egyiptommal Ny.-ra közvetlen ha-

táros területet, késbb egész Észak-Afrikát, a

Nilus és Atlasz között, értették : míg a déli tar-

tományokat Etiópiának nevezték. Csak Eratos-

thenos foglalta össze L. gyjtnév alá az egész

afrikai szárazföldet.

Líbiai nyelvek, 1. Afrikai nyelvek.

Libiai sivatag, a Szahara (l. o.) K.-i része.

Libiczkozma, kisk. Somogy vmegye marczali

j.-ban, (1910) 914 magyar lak., u. p. Pusztakovácsi,

u. t. Somogyfajsz.
liibidibi (növ.). a. m. Dividivi (1. o.). L. még

Cserzömhvnyek.
liibido etexnalis (lat.), nemi vágy, ösztön.

Libistök (növ.), 1. Lemsticum.
Libitina, si itáliai istenasszony, a szüreti jó-

kedvnek, de egyúttal a halálnak is az istensége.
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Utóbb oaak e második minfieége élt a kultnsz-

ban 8 eaárt ta ö kápolnájábaii jelentették be a
baláleeeteket 6 a temetkeaési vállalatok üzletei

is kápolna HBomaiMHágtban voltak.

Libitam (lat) a. m. tetsiéB. L. még Ad li-

bitum.
Láblab (nOr), 1. Lablab.
Libnitach, 1. Budweis.
Libon, oliszi g6r5g ^ítész, az olimpiai Zeus-

tt mploin ópítóje.

LiborcsodTard (azeltt : Liborcsadvorecz),
kisk. Trenosén vmegj'e puhói j.-ban, (iwo) 607
tot lak., a. p. ée u. t. Nemsó.
Liboome («itBá: Ubam), vároe, L. járás székhelye

<iironde francia départementban, a Dordogne és

íale öesaeíolyásánál, vasút mellett, (1911) 20,085
lak., hajógyárak és répacokorgyártás, vasöntók,

bortenmlée. Kikötjében a tengerjárás 3—5
m. dagályt okoz. A városnak számos iskoláján

kivtil hidrográfiai intézete, muzeoma, könyvtára
és botanikus kertje van. L.-ben szobra van De-
cazes hercegnek (1. o.).

Ijlbrs (lat.) a. m. mérleg, font (1. o. ée As).
Librm (lat), csillagkép az Állatövben, lásd

Mérleg.
Libráció (lat.), a Hold látszó ingaszerú lengése.

A Hold nagyjából mindig ugj^anazt az oldalát

fordítja felénk. Némi kis eltérések azonban mégis
vannak, ágy, hogy egjszer a Ny.-i, máskor a K.-i

V. É.-i s D,-i részébl látszik valami, v. eltnik,

ami ingaszerú mozgással m^y végbe s ezt ne-

vozzUk L.-nak. Ha a Hold körben mozogna a Föld
kijrül egyenletes sebeesi^gel, pályája az eklip-

tikával eeaék Sasze ée equatora e pályában fe-

küdnék és ha a keringés és tengelyforgás telje-

sen egyenl lenne, a^or a Holdkorong látszó

köoéppontja mindig ngyanazon felületi ponttal

«eii^ Oesae. De a Hold ellipszisben futja körül

a Földet és így a Föld csupán a Hold Hi és H,
állásában (1. az ábrát) áll az els mm' Holdmeri-

dián síkjában ;m mindkétese^n a Hold látszó kö-

zéppont is. Egy negyed, illetve háromnegyed ke-

ringés molva a Hold 12, és H^-bejot és a tengely-

forgás és keringési idn^ azono^ága folytán az
tnm' Holdmeridián ennek Hi és JET^-ban elfoglalt

helyzetére merlegesen áll. A Föld középpontjából
néz megfigyel a Hold közepét A'-ban látja. Ez a
Hold hosszuságbell L.-ja, melynek folyta vala-

mely a Holdtányér közepén fekv folt egy hónap
alatt 7** 54'-nyi ingást v^ez kelet és nyugat felé.

Rétmi Afy XK ki.

Mivel továbbá a Holdpálya 5« 8' 40"-cel hajUk az
ekliptikiUiox és a Hold equatora ezzel még 1*

32'-nyi raögletet képez, a Holdat majd egy pályája
alatt, majd ennek felette fekvó pontból flgj'cljük,

miáltal úgy pólusai, mint foltjai majd É.-ra, majd
D.-re látszanak vándorolni. Ez az ingás, mely 6*

öl'-et tehet ki maximumban, a szélességbeli L.

nevét viseli. Ha végül a Holdat nem a Föld közép-
pontjából, hanem felületének egy A pontjából
flgjeljük, akkor pl. iíj-ben a£'középpont helyett
a K' pontot látjuk a tányér köaepének. Ez az elto-

lódás parallaktikus L.-nak neveztetik. Maximum-
ban l»-nál valamivel többre rághat. Végül pedig
ismeretes, hogy a Hold nem gömb, hanem a Föld
felé megnyúlt ellipszoid- Mivel ennek ftengelye
a Holdpálya ellipticitása és az ekliptikához való
hajlása miatt nem mindig a Föld középpontja felé

mutat, keU hogy a Hold geometriai középpontja
körül valóságos ingaleng^k keletkezzenek, me-
lyeknek periódusa a Hold sziderikus hónapja. Míg
az elbbi 3 L. tisztán a Hold és Föld kölcsönös
helyzetétl függ optikai jelenség, addig ez utóbbi

valóban leng mozgás, melyet ezért fizikai L.-nak
szokás mondani. Ennek a lengésnek amplitúdója
egynéhány tizedmásodpercnyi értéket nem ha-

lad meg és ezért megfigyelése rendkívül nehéz.

A L. folytán a Hold felületének felénél többet,

t i. 0-Ö9 részét láthatjuk. Ha a L. két szélsó

fázisában a Holdat fotografáljuk és a két ké-

pet a sztereoezkópban egyesítjük, rendkívül plasz-

tikus, a Hold gömbalakját feltüntet képet nye-
rünk.
IJbrmril (lat.), a rómaiak levél- és könyv-

írói és másolói ; a könyvkereskedk ókori elneve-

zése. L. még Könyvkereskedelem.
liibrerim (ol.), általában könyvtárt jelent Vi-

lághír a velencei Szt. Márkus-téren Jaoopo (Ja-

kab) Sansovino által 1536—tS-ig felépített L.,

melyben eredetileg Petrarca és néhány kardinális

által a városnak adományozott könyvgyjtemény
volt elhelyezve. A bels falakon és menyezeteken
Tizian, Veronese, Tintoretto festményeiben gyö-
nyörködhetünk. A könyvgyf^teményt 1812. a
Doge-palotába vitték át s a termeket a Palazzo
Reale-hoz (kir. palotához) kapcsolták. A L. a ve-

lencei renaissanoe építészet virágzásának fény-

korából való mQemlék.
labreit* (ol.) könyvecske ; ai (^erák és ope-

rettek szövegkönyve; tibrettistOf opera- vagy
operett^szövegíró.

Libreville i^taá: ubrriU), az afrikai Francia-

Kongó fvárosa, a Qabun-torkolat É.-i partján,

kb. 6000 lakossal.

E.ibri (a latin lAer többese) a. m. könyvek. L.

Carolini, 1. Carolini libri.

Libri-Carooci della Sommaia (^t»d: —karaeod

delU nomai4J*), Guillaume Brutxis Icile JSmoUon,
gróf, olasz fizikus és matematikus, szQl. Pirensé-

ben 1803 jan. 2 , megfa. PieBolébanl869si^ 28.

Keidetiien a pisai ^yetemoi volt a matematika
ée llsika tanára, 18aD-ban politikai okokból Pá-
riirtw menekOlt, ahd a Sorfocnne-iMi az analízis

tanára, kéeöbb köaoktatásOgyi felfigyel, a nyil-

vános könyvtárak felQgyelóie ée a Joomal des

SavantB surtesztje lett 1848-ban azonban An-
golországte síMcött, mert könyvek és kéziratok
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elkezelésóvel vádolták s távollótóben 10 évi bör-

tönbüntetésre ítélték. Fömunkája: Histoire des

Sciences mathématiques en Italle etc. (4 kötet,

Paris 1837—41).
Libri feudorum (lat.), két hbéri jogkönyv

a XII. sz.-ból, amelyek a hozzájuk csatolt függelé-

kekkel a longobard-északolasz hübérjogra vonat-

kozó fejtegetéseket tartalmazzák. A L. feudorum-

hoz glosszák is készültek, melyekbl az ú. n. glossa

ordinariát Accursius készítette. Olaszországban

és Dél-Németországban volt kötelez erejük.

Libriform sejtek (növ.), farostok, háncsrost-

alakú fasejtek, hosszú, keskenyüregü, vastagfalú,

mindkét végiilcön kihegyezett, orsóalakú sejtjei

a fának (1. a Fa cikknél a 6'. ábrát). Falaikban
hasítékalakú gödörkék vannak. A fenyk fájában

nincsenek L., míg a lombos fák fatestének szi-

lárdságát fleg ezek adják. Fiatal korban plaz-

mát, idsebb korban azonban csak levegt tartal-

maznak. Alakilag tehát megegyeznek a háncs-

rosttal, a különbség csak a helyükben van, mert
a háncsrost a kambiumgyürn kívül, a L. pedig

azon belül vannak. L. még Edénymjaláb.
liibri poenitentiales (lat., a. m. bnbá-

nati könyvek), oly gyjtemények, melyeknek ren-

delkezései szerint a kat. egyház a különféle bnök
megbocsátásáért tartandó bnbánatokat kiszabja.

Már a III. és IV. sz.-ban keletkeztek, s a keleti egy-

házban fontosak voltak azok a L., melyet Scholas-

ticus János patriarcha (megh. 578.) NagyBasilius
levelei nyomán szerkesztett. A nyugati egyház-
ban különösen fontosak voltak azok a L., melyeket
állítólag Canterburyi Theodor és Yorki Egbert
készítettek. Több ilyen könyv Poenitentiale Ro-
mánam nevet viselt. Nem lehet bebizonyítani,

hogy Róma az egész egyház számára hivatalos

bnbánati rendet adott volna ki. A régi bnbánati
fegyelem megszntével a L. is elvesztették ér-

vényüket. A felólesztési kísérletek sikertelenek

maradtak. V. ö. Wasserschleben, die Bussord-
nungen der abendlánd. Kirche (1851) ; Schmitz,
Die Busse u. die Bussdisciplin der Kircho (1883).

Ijibri pontiflcii (másképen libri pordificum,
vagy libri pontificales), a ius sacrumnak s a
legrégibb idben a római magánjognak is ffö-
kútfejo. Az egész gyjtemény három részbl ál-

lott : indigitamenta (1. o.), a szertartások könyve
(libri caeriraoniarum) és a nyilvános áldozatok
lajstroma (de sacerdotibus piiblicis). Egyes rit-

kább és a pontifexeknek rájuk vonatkozó elha-

tározásai (decreta ot responsa pontiflcum) külön
gyjteményben (comraontarii pontiflcum) voltak
összeállítva az utódok használatára.

liibrl rcgll (lat.), I. Királyi könyvek.
liibri terribllcs (lat. a. m. «rettentö köny-

vck») nevet viselik a Pandekták 47. és 48. köny-
vei, mert ezek tartalmaztíik a büntetjogi ren-

delkezéseket.

Libroplasztá,k (növ.), a kovamoszatok plazmá-
jában lovó elaioplaszták (1. o.), melyek a sejt hosz-

szában haladó középvonalban szabadon állnak,

míg az ú. n. plakoplaszták a kroraatoforákhoz
feküsznek. A L. ós plakoplaszták közös neve:
stabiloplaszta, mert számuk és helyzetk meg-
határozott ; ezzel szemben n határozatlan számú
ós helyzet elaioplasztAk neve : sparzioplaszta.

Libuc (állat), 1. Idbucfélék.
Libaciélék (Tringiuae, áuat), a régebbi rend-

szerekben így nevezték a Lilealakúak rendjébe
tartozó Szalonkafélék egyik alcsaládját, amelyek
azáltal különböznek az igazi szalonkáktól, hogy
csrük rövidebb, lágyabb és hajlékony. Ide sorolják
a Calidris Cuv., Tringa L., Phalaropus Briss. ne-
meket. L. Szalonkafélék.
liibnm, liszt-, tojás-, tej- és olajból készült le-

pény, sütemény a rómaiaknál, melyet áldozatul
az isteneknek, ajándékul az ismersöknek adtak

;

rendes ételként is szerepelt. Készítjük a libarius.
Liiburnae (v. Liburnicae, t. i. naves), azok a

gyorsjárású és könny hajók, amelyeket az illi-

riai kalózok kalandjaik alkalmával használtak.
Actiumnál fürge, karcsú hajótestökkel pompásan
beváltak Antonius nagy, ormótlan hadihajói ellen,

miért is Augustus ezt az alakot a hajórajban
állandósította.

Libumia, az illíriai partvidék neve az ókor-
ban, mely nagyjában megfelelt nyugati Horvát-
országnak és északi Dalmáciának ; lakói, a Wmr-
nok (1. llliria) gyorsan járó vitorlás hajóikkal
(Liburnae naves) sokfelé eljártak. Kr. e. 176. a
rómaiak karjaiba vetették magukat, akik a libur-

nok hajóhadát nagy örömmel fogadták.
Liburniai emelet (geoi.), a krajnai, isztriai és

dalmáciai legfels kréta-rétegeket nevezte el így
Stacheg osztrák geológus. Ezek a rétegek elegyes-
vizi és édesvízi eredetek és széntelepeket is közbe-
zárnak. Nevezik még cosina-rétegelmek is.

Libumi szigetek, 1. llliria.

Libuia (Libussa), Cosmas prágai krónikástól
fenmaradt ó-cseh legenda szerint a Przemyslidák
dinasztiájának és Prága városának alapítója.

Libussa Ítélete (Libusin soud), a Bankától
hamisított ú. n. grünebergi kézirat (1. Königin-
hofi kézirat) legnagyobb töredéke.

Libya, 1. Libia.
Liic, a latin licentiatus rövidítése.

Li6, adók. és pk. Modrus-Fiume vm. delnicoi

j.-ban, (1910) 1414 horvát lak., vasüti megálló-
hely, postahivatal, u. t. Puzine.

Licancaur, 5950 m. magas tzhányó Chile és
Bolívia határán. 1886. Jósé Sanfolice mászta meg.

Licata V. Alicata, kikötváros Girgenti szicí-

liai tartományban, a Salso torkolatánál, vasút
mellett, (i9ii) 24,530 lak., kén-, besózott hal- és
tésztakivitellel, halászattal. L. a régi Phintias,
a Monté Sant'Ángelo, a régiek Eknomosza (1. o.)

lábánál fekszik.

I^icentia (lat.) a. m. szabadság, engedély, me-
lyet valaki magának vesz, innen L. condoiumdi^
a prédikálhatás engedélye ; L. docendi, engedély
arra, hogy valaki taníthasson, klüönösen pedig
egyetemeken eladást tartson; L. poetica, köl-

ti szabadság. L. loquendi, az angol jogban a
védelem elterjesztre nyitva álló idö (time to

plead); a bíróság által az ellenfél beleegyezése
nélkül engedélyezett halasztás.

litcentiafius (Int. a. m. engedéllyel felruhá-

zott) volt a középkori egyetemeken az, aki bizo-

nyos vizsgálatok kiállása után a tanítíisra enge-
délyt (Ucentia docendi) kapott, noha a doktori rang-
fokozatot, mely nagy költséggel járt, nem szerezte

meg. A L.-t megelz rangfokozat a baccalaureus
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1 o.) volt. Ma már a német ogyetomoken a L.

iak a teológiai fakultásnál van mog, ahol a ha-

bilitációt a L. vizs^lat adja meg, míg a többi

faknltásoknál a venia legendi csak a doktori rang-

fokozat, V. különös vizsgálatok atán adatik meg.
Ueel (lat) a. m. szabad, tessék.

Lioemn (gör. lykeion, lat. lyceum), az Athén-
ben virágzott három régi gimnázium egyike, mely
az Apollón Lykeioanak (innen neve) Ilissus hegyén
álló temploma ée szentelt berke közelében volt ; itt

tanítottak a peripatetikusok. A rómaiak is L.-

nak nevezték pl. a Hadrianus császár villájában

fennálló hasonló intézetet. A középkorban L.-ok

voltak azok a magasabb iskolák, melyekben Aris-

toteles tanait magyarázták. Jelenleg közönsége-
sen minden felsóbb iskola (franc, lycée, ol. liceo,

ném. Lyzeum), melyben a tanulók az egj'etemre
ikészülnek. L. még Szabad liceum.
Lichas, Heraklee szolgája, ö vitte urához a

Neesos-inget 0- Herakles) s Herakles örjöngésé-

ben L.-t a tengerbe dobta.

I^I«hen L. (növ.). régi növénygénusz, Linné
csaknem valamennyi zuzmót ide vonta, 1. Zuzmó.
— L. caraghen a. m. gyöngymoszat. — L. v. mus-
cus Islandicus és lichenin (zuzmócsiriz), 1. Iz-

landi zuzmó.
Uchen, a brgyógyászatban használt kifeje-

zés, mely alatt különtkizö idkben mást értettek

az orvosok és ezért, félreértések elkerülésére,

melléknevekkel (rubor, planus, acuminatus, tropi-

cus, scrophulosorum, acutus, urticatus stb.) látták

eL A patológiai ismeretek tökéletesedésével las-

sankint már csak egy betegségre szorítkozik e
kifejezés (L. ruber planus), egy igen viszket,
apró göbök halmazából, köreibl, vonalaiból álló

folyamatra, mely makacsságával, színességével
(a göbök eleinte fényes rózsaszínek, késbb violá-

sak, majd barnák, a nemi szerveken sárgások, a
nyálkahártyákon fehérek stb.) tnik ki. Nem fer-

tz ; az életre nem veszélyes, de nagyon nehezen
s többnyire csak hosszú arzénkárával gyógyítható.
liichenes (n»v.), 1. Zuzmók.
Lichenin, 1. Izlandi zuzmó.
Uchen iitlandicas (lat.) a. m. izlandi

: a. o.)

lenizmos. a gombák és moszatok kölcsö-

üoPSLgfU alapuló együttélése, amelyet a zuzmó
(Lidién) teste tár elénk Az együttélésben a zuzmó
testén belül a moszat megtartja önállóságát, de
a táplálkozásban mégis csak szolgájává szegdik
a gombának, amiért sokan ezt a viszonyt helotiz-

musnak nevezték, újabban Sorauer L.-nak nevezi,

mert a moszat bizonyos esetekben a gombának
áldozatul o.<ik.

Lichenologia (gör.), a zuzmók (1. o.) ismerete v.

tudománya.
Lichüeld (^tsd: ucsffid), vároe StafTordshire an-

gol countyban, (i9ii) 8617 lak., poeztóezövéesel.

I^lcbla (áiut), 1. ViOásmakréla.
Licliner PcU, jc^tadóe és pedagógus, szül. Mo-

dorban 1818., me^. Pozsonyban 1892. Német
egyetemeken tanult, s hazatérve, Pozsonyban fis-
kolai tanár és a könyvtár igazgatója lett. Magyar
nyelven h. írta az els görög nyelvtant (Hellén

nyelvtan, Pozsony 1853; ehhez : Hellén gyakorló-

könyv), melyet több fiskolában használtak is.

Lichnowski, lengyel eredet hercegi család,
meljTiok birtokai Ausztriában és Poroszországban
vannak. A porosz hercegi címet 1773, az osztrák
hercegit 1&46. kapták. Nevezetesebb tagjai

:

\. L., Eduárd Maria, herceg, történetíró, szül.

1789 szept. 19., megh. Münchenben 1845 jan. 1.

Nagyterjedelmú történeti munkája: Geechichto
des Hauses Habsburg (Wien 1836—1844, 8 köt.,

L Miksáig terjed).

2. L., Félix Maria Vincenz Andreas, herceg,
az elbbinek legidsebb fla, sztll. 1814 ápr. 5.,

megh. Frankfurtban 1848 szept. 19. A porosz hadi
szolgálatból kilépve 1838-40-ig Don Carlos spa-
nyol trónkövetel seregében harcolt s élményeit
meg is írta (Erinnerungen aus den Jahren 1837

—

1839, Frankfurt 1841—42, 2 köt.). 1848-ban a
frankfurti német nemzeti parlamentbe választot-
ták, hol a jobbpárton foglalt helyet s mint ki-

váló szónok tnt ki. Széls nézeteivel magára
haragította a demokratákat s a frankfurti cs-
cselék egy sétalovaglása alkalmával rátámadt és
Auerswald tábornokkal együtt meggyilkolta.

3. L., Kari Max, herceg, német diplomata, az
elbbinek unokaöccse, szül. Kreuzenortban 1860
márc. 8. Mint követségi titkár és tanácsos szol-

gált 1884—99-ig különböz helyeken. 1899-ben
a német külügyi hivatalba rendelték s a kancel-
lárt többször kisérte utazásaiban. 1904. visszavo-
nult birtokainak kormányzására. 1912. Marschall
báró helyébe londoni nagykövetté nevezték ki.

Licht, Hv^o, német építmérnök, szül. Nieder-
Zedlitzben 1842 febr. 21. Sok alkotása közt neve-
zetes a lipcsei vágóhíd, a zeneakadémia, a Grassi-
muzeum, a központi vásárcsarnok, a Johannis-
kirche és az új városháza (1898—19(tö). Ezen-
kívül összegyjtötte a német építészet remekeit

:

Die Architektur Deutschlands (2 köt., 200 meU.,
Berlin 1878—82), továbbá a modem építészet ne-
vezetesebb alkotásait is : Die Architektur der Ge-
genwart (3 köt., 300 mell., u. o. 1886—93) cím
gyjteményeiben. A budapesti vásárcsarnokok
ügyében is kikérték véleményét (1892).
Eiieht^ latin állatnevek mellett Lichtenstein

M. H. K. (1. 0.) nevének rövidítése.

Lichtenao, Wilhelmine, grófn, U. Prigyca
Vilmos porosz király kedvese, szül. Potsdamban
1752 dec. 29., megh. Berlinben 1820 jún. 9. Enke
zenész leánya volt s 13 éves korában ismeiicedett
meg a trónörökössel, ki t kineveltette s késbb
szeretjévé tette. Viszonyukból öt gyermek szár-
mazott (a Mark grófok ée grófnk). 1782-ben
nül ment Ritz kamaráshoz s bár Voss grófné
és Dönhoff asszony kiszorították a kirtUy ke-
gyeibl, ez öt mégis 1796. L. grófni rangra
emelte ée dúsan megajándékozta. II. Frigyéé Vil-

mos halála után annak utóda, lll. Frigyéé Vilmos
rögtön elfogatta L.-t Ámbár az ellene indított

pör semmi teriielt sem bizonyított reá. m^gis
Glogaoba internálták s csak akkor booaátották
szabadon, mikor 4000 tallér évjáradék fejében
minden vagyonáról lemondott. 1802-ben Holbein
színigazgatóhoz ment nül, de már 1806. elvált

tle. 1811-ben \is8zakaptavagyonának egyrészét
Lichtenberg, 1. egykori fejedelemség a Rajna

balpartján a Nahe, Bliee éeGlan között 1816-ban
a bécsi kongreeazus a szász-kobni^-gotfaai hero^-
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nek juttatta, aki 1819. fejedelemséggé tette, 1834.

azonban 520,000 márka évi díjért Poroszország-

nak visszaadta ; 1835 óta Trier kerület St. Vendel

járását alkotja. — 2. L. (Berlin-L.), város Berlin

tszomszédságában, (1912) 133,141 lak.

Lichtenberg, 1. Emil, karmester, szül. Buda-

pesten 1874 ápr. 2. Az Országos Zeneakadémián
tanult. Kölnben és Prágában volt karmester.

1903-ban Budapestre az Operaházhoz került

hasonló minségben. 1908-ban megalapította a

Magyar Nk Karegyesületét és a Magyar Kar-

ónekegyesületet, amelyek segítségével sokat

tett a budapesti oratórium-kultusz érdekében.

Könyvalakban megjelent nagyobb értekezéseiben

Brahms : Requiem, Haydn : Teremtés, Bach : Máté-

passio, Berlioz: Faust elkárhozása, Wagner: Ni-

beluug-tetralógia c. míivek ismertetését és zenei

analízisét adta.

2. L.Kornél(mindszenti), orvos, szül. Szegeden

1849. Orvosi tanulmányait Budapesten és Bécsben
végezte. Speciális szakmájával, a fülgyógyászat-

tal külföldön két évig foglalkozott. 1883-ban a
budapesti egyetemen a fülgyógyászat magántaná-
rává képesítették. Ugyanez évben több kartársá-

val megalapította a polikiinikát, melynek 12 évig

volt titkára ; 1894. a poliklinika igazgatójának

választotta. 1906-ban magyar nemességet, 1910.

a (' mindszenti)) elnevet kapta. Igen élénk iro-

dalmi tevékenységet fejtett ki a fülgyógyászat

terén.

Lichtenberg, Oeorg Christoph, német fizikus,

szül. Ober-Ramstadtban 1742 jul. 1., megh. Göt-
tingenben 1799 febr. 24. mint egyetemi tanár.

Leginkább az elektromosság körébe es kísérle-

tekkel foglalkozott ; fölfedezte a róla elnevezett

elektromos poralakokat (1. Elektromos porala-
kok) ; tle származik az elektromosságnak pozi-

tív és negatív elnevezése. Munkái közül emlí-

tést érdemelnek : Beobacht. der Magnetnadel am
Harz ; Nikolaus Copemicus (életrajz). Sok szatiri-

kus iratot is adott ki.

Lichtenberger, 1. André, francia író, szül.

Strassburgban 1870 nov. 29. Több munkát írt a
szocializmus történetérl, 1907 óta szerkeszti a
L'opinion c. hetilapot s néhány, jobbára történeti

hátter regényt is írt. Említendk : La mórt de

Corinthe (1900) ; Monsieur de Migurac (1903); La
foUe aventiu-e (1908).

2. L., Ernest, francia irodalomtörténész, szül.

Strassburgban 1847 szopt. 22., megh. 1913 dec. 4.

mint a kllilföldi irodalmak tanára a párisi egye-

temen. Fleg Goethérl írt több értékes kötetet.

3. L., Frédéric, ref. teológus, L. 2. testvér-

bátyja, szül. Strassburgban 1832 márc. 21., megh.
Versaillosban 1899 jan. 7. 186-í-ben Strassburg-

ban, majd 1877. Parisban lett a francia protes-

táns teológiai fakultás tagja s az intézet dékánja.

Kiadta a neve alatt ismert francia református
teológiai enciklopédiát : Fincyclopédie des scioncos

roligieusos (Paris 1876—82, 13 kötet). Egyéb mü-
vei: Étudo 8ur le principe du protestantisme
d'aprés la théologie allemando contemporaine

(1871) ; Sermons (1867) ; Histoire des idóos reli-

gieusee en AUemagne depuis la milieu du dlx-

huitiéme siécle jusqu'^ nos jours (1873, 3 köt., 2.

kiad. 1887).

4. L., Henri, francia irodalomtörténész, L. 1.

testvérbátyja, szül. [MüLhausenben (Elszász) 1864
márc. 12. A Sorbonne tanára s a Revue ger-

manique szerkesztje. Fleg Nietzschérl (1898),

Wagnerrl (1898) és Heinérl (1905) Irt kötetei

nevezetesek.

Lichtenberg-féle poralakok, 1. Elektromos
poralakok.

Lichtenberg-fém, l-7«/o rezet, 91°/o ónt, 69-2o/o

ólmot és 192o/o antimont tartalmazó fém ; betket
gyártanak belle.

Lichtenburg, uradalom (régebben kolostor)

Merseburg porosz kerületben. Az ottani Hedwigs-
burg nev kastélyban találkozott Luther 1518.

Bölcs Frigyessel, Spalatinnal, Melanchtonnal és

Miltitz-cel ; Erzsébet választóiejedelemné pedig

1528. odamenekült Berlinbl. 1812 óta fogház.

Lichtenfels, az ugyanily nev járás székhelye

Oberfranken bajorországi ker.-ben, (1910) 4453 lak.

Közelében van VierzehnJieilige^i búcsújáróhely.

Lichteniels, Eduárd von, oszti-ák fest^, szül.

Bécsben 1833 nov. 18., megh. Berlinben 1913
jan. 22. A bécsi akadémián Ender Thomasnak és

Steinfeldnek volt tanítványa. Düsseldorfban éltós

fleg Lessing irányát követte. 1871-ben tanítója,

1872. tanára lett a tájképfestésnek a bécsi míivé-

szeti akadémián. Tájképei nagyrészt az alsó-ausz-

triai hegj'ségbl ábrázolnak egyes festi részlete-

ket, erdei és mocsári tájakat Lundenburg környé-

kérl, részleteket abajor hegyekbl. Legsikerültebb
képei : Iffingeni részlet (1854) ; Lundenburgi mo-
tívum (bécsi mvészeti múzeum) ; Pitten, Alsó-

Ausztriában ; ADunaWeissenfelsnól ; A Quamero

;

Az Etna csúcsa ; A Schlem dolomitcsoportja Bo-
zennél (bécsi egyetem) ; Az isztriai tengerparton.

Lichtenstein, város és klimatikus gyógyhely
Chemnitz szász kerületi kapitányságban, (1910)

7892 lak., pamutszövéssel és papirmalommal.
Lichtenstein, 1. Martin Heiurich Kari, né-

met zoológus, szül. Hamburgban 1780 jan. 10.,

megh. a tengeren Koisör és Kiél között 1857.

szept. 2. 1801-bon Janssens holland ezredessel a
Jóreménység-fokához hajózott; 1806. visszatért

Némotországba.ogy ideig Braimschweigban.Holm-
stedtben, Göttingenben és Jenában tartózkodott

és gyjteményének rendezésével foglalkozott;

1811. a berlini egyetemen a zoológia tanára lett

:

1813. átvette a berlini természetrajzi múzeum
igazgatását. Különösen a madarakat tanulmá-
nyozta ; alapította a berlini állatkertet. Nagyobb
munkái : Reisen im südlichon Afrika (1810—11,
2 köt.); Darstell. neuer und wenig bekannter
Saugetiere (1827-34, 10 füzet).

2. L., Ulrich von, német költ, 1. Ulrich.

Liohtentanne, város a szászországi Zwickau
kerületbon, (1910) 6460 lak., vas- és villamos-

müvek,
Lichtenthal Péter, magyar származású zenei

író, szül. 1780. Pozsonyban, megh. 1853 aug. 18.

Milanóban. Orvosnak készült. 1810-ban Milanóba
költözött. Mvei : karaarazenedarabok, zongora-
darabok. A Scala száraára 3 operát írt és 4 balle-

tot. Elméleti munkái : Harmonik für Damen
(1806) ; Der musikalische Arzt (a zene gyógj-ít<')

erejérl, 1811); Orfeik (zeneszerzéstan, 1807);

Cenni biograflci intomo al celebre maestro W. A,
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Mozart (1818); Mozart e le sue creazloni (1842);

Estetica (1831). I>egfonto8abb müve: Dizionario

e bibliográfia della muslca (1826, n^ kötetben,

gazdag bibliográtiával).

Lichterfelde. város, 1. Grosslichterfelde.

Liohtervelde, falu Ny.-Plandria belga tarto-

mányban, (1910) 6716 lak., csille- ée gyapjoszövée.

Lichtkom-aatotipia, 1. Autotipia.
Lichtwark. Alfréd, német müvészetiiró, szül.

Hamburgban 1852 nov. 14., megfa. a. o. 1914 jan.

13 Lipcsében és Berlinben tanult 1886-ban a ham-
burgi Knnsthalle igazgatója lett Iratainak hosszú

sorával külíinösen a modem irányxi mvészeti
nevelés terén szerzett nagy érdemeket. Kieme-
lendök: .Makartbouquet und Blumenstrauss (Mün-

chen 1894. 2. kiad. 1905) ; Wege und Ziele des

Dilettantismus (u. o. 1894) ; Die Bedeutung der

Amateur-Í'hotographie (Halle 1894) ; Blumenkul-
tus, VVildo Blumen (Dresden 1897, új kiad. Berlin

1907) ; Vom .\rbeitsfelde des Dilettantismus (Dres-

den 1897, új kiad. Berlin 1907); Die Wieder-
erweckung der Medaille (Dresden 1897) ; Obungen
in der Betracbtung von Kunstwerken (8. kiad.

Dresden 1909); Palastfenster und Flügeltür (3.

kiad. Berlin 1905); Die Erziehung des Farbensinns

(3. kiad. u. 0. 1905) : Der rheinische Bismarck (u. o.

1912).V. ö. yaV/<íi Pál tanulmányát Új Élet (1913.).

Lichtwer, Magnus Gottfried, német költó, szül.

Wurzenben 1719 jan. 30., megh. Halberstadt-

ban 1783 júl. 7. Fmvei : Vier Bücher ásopischer

Fabeln (1748) ; Das Recht d. Vemunft (1758, ma-
gyar fordításban megjelent Pozsonyban 1784.).

Összegyjtött mvei 1828. Halberstadtban jelen-

tek meg. Kitünö megflgyelö s Lessing eltt e kor
legjobb meseírója.

Licia, 1. lAkuL
Licin. 1. Betain.
Licinio, 1. Oiovamd Antomo, l. Pardenone-
2. L., Giulio, olasz feetö, Pordenone unoka-

öccse és tanítványa. I. Ferdinánd sokat foglal-

koztatta, Augsburgban is mködött majd II.

Miksa udvari festje lett s mint ilyen 1563—68-ig
doiiíozütt a pozsonyi királyi várpalota kifestésén.

1593 körül halhatott meg. V. ö. Arcb. Értesít,

Új folyam. XIV. köt. 143 stb.

Licinios, kiváló fdebtíns-oealád Rómában.
Tagjai kuzül nevoiotoBok : 1. S^^mius L., Kr. e.

492. néptribunus, ki népfaatározattal kivívta azt

a jogot, hogy a tríbunns megzavarása, mialatt a
néphez beszél, fbenjáró bnnek tekintend. — 2.

Gaius L. Calvus Stolo, Kr. e. 376. mint néptri-

bonos tiszttársával, L. Sextiusszal három törvény-
javaslatot (leges Liciniae) terjesztett el : a) római
polgár legfölebb 500 hold birtokot kaphat az ál-

lami földekbl haszonélvezetül s a k^legelöre
100 marhánál és 500 apró marhánál nagyobb nyá-
jat nem hajthat : b) amit az adós plebeiuaok ed^
kamat fejében tizettok, az a tkébl levonandó, a
többi adósság pedig három évi részletben törlesz-

tend ; c) a két konzul közül az egyik mindig ple-

beius eredet legyen. Csak 10 évi kemény küzde-

lem ntán váltak e javaslatok törvényekké (L

Camillus), melyek a plebeiusok és patridos^A:

között jogegyenlséget teremtettek. — 3. Qaius
L. Macer, Kr. e. 73. néptribunus, késbb pr»tor
és egy provincia kormányzója, kit zsarolása miatt

66. Cicero bevádolt s ki elítéltetése után öngyil-

kos lett. Megírta Róma történetét, melybl a töre-

dékeket 1. MüUer, Fragmenta historicorum Ro-
manorum I. k. — 4. Gaiiis L. Macer Calvus, az
elbbinek üa (82—47), mint szónok és Ural költ
lett nevezetes. .Mint szónok az attikai iskola híve-

ként Ciceróval szemben egj'szerüségre és tömör-
ségre törekedett ; mint költ Catnllnsnak volt

híve. Töredékeit v. ö. Bahrens, Fragmenta poe-

tarum Romanorum (Leipzíg 1886). — 5. liiblius

Lidnius Mureiia, Lannviomból költözött Ró-
mába éa ángolnatenyésztéséröl kapta utónevét
Fia,Publiu.<i L., Murena, mint Ázsia kormányzója
hadat indított Mithridates ellen (83—81), de le-

gyzetése után Sulla visszahívta. Ennek fia,

Lucius L. Murena, Kr. e. 62. konzul volt s vesz-

tegetés miatt törvény elé került, de Cicero fényes
beszédben sikerrel megvédte. — Volt továbbá a
L. családnak több más ága kiváló tagokkal : L.
Grassus, Lucullus, Nerva. A költ Archlas is

(1. 0.) ezt a nevet kapta patrónusa után.

Linins,római császár, ki alacsony dák katona-

sorból küzdötte fel magát és Galerius császár

Kr. u. 307. kinevezte uralkodótársává, úgy hogy
akkor a nagy birodalomnak egj'szerre négy ura
volt. L. 313. ^yik társát Maximinus Daiát Dri-

nápoly mellett legyzvén, a keleten egyedüli Cí>á-

szár maradt, valamint a nyugaton Constantinus.

A két uralkodót a sógorsági kötelék sem tartotta

vissza, hogy ne vezessék egymás ellen hadaikat.

314-ben L. Cibalaenál és Drinápolynál csatát

vesztvén, Illiricumot is elvesztette ; 9 évi béke
után újra kitört a harc és L. kétszer (Drinápoiy

és Chalkedon mellett) vesztett csatát Constan-

tinusszal szembon ; erre trónjáról leköszönt de

így sem mentette meg életét, mert ellenfele 324.

tóvégeztotte.

Liciniusi törvények, l. Lidnius, 2.

Licitáció (lat) a. m. árverés (1. o.); licitál,

árverel, többet kinál ; licüáns, árverel, a többet

kínáló.— L. a kártyajátékbanaz a versengés, hogy
a játszók közül ki és miféle színbl s min játékot

vegyen fel.

I^leltaia (lat, többese lieita) a. m. megenge-
dett megvan engedve; liciiomodo, m^engedett
módon.
Lidom (aöT., a latin L^ium-ból), Eger vidékén

a nép is így nevezi az eleven sövénjrt vagyis

Lucium vulgaret; néhol licjomnak is mondják.
Liek, James, a Moimt-Uamiltonon, Kaliforniá-

ban lev csillagvizsgálónak alapítója, szUL Prede-

ricksborgban (Pennsylvania) 1796., me^. San
Franciscóban 1876 oki 1. Aasrtalosmestenég^ ta-

nult és késbb zongora- és orgtmagy&roe volt
Kaliforniában 1875-ben 700,000 dollárt adott az
említett csUlagvLBSgáló feláUítására.

Liiki Notí, adók. Lika-Krbava vm. goflpiéi

j.-ban. (1910) 1346 horvát lak. ; u. p. és n. t Gos^
liiki sik, adók. és pk. Lika-Krbava vm.

gospici j.-ban, (isio) 899 hOT>'át lak., postahivatal,

u. t Gospié.

liSki Bibnik, adók. Lika-Krbava vm. gospici

j.-ban, (1910) 838 horvát lak. ; n. p. Bilajsko No-

voeelo. u. t Medak.
Liiko Cexje. adók. Lika-Krbava vm. gracaci

j.-ban, (1910) 640 horvát lak. ; u. p. és n. t. Lovinac.
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Licko Petrovo selo, adók. és pk. Lika-Krbava

vm. korenicai j.-ban, (i9io) 2068 szerb és horvát

lak., posta- és táviróhivatal.

Licsérd (azeltt: Licsért), kisk. Sáros vm.
lemesi j.-ban, (i9io) 522 tót lak. ; u. p. ós u. t.

Lemos.
Licsiía v. longánfa (nöy.), 1. LitcM.
Licsiszilva (növ.), 1. LitcM.
Liictor (lat.) hatósági közszolga a régi Eómá-

ban, aki a magasabb magisztrátusok oltt a fasces

nev (1. 0.) vessznyalábokat, a végrehajtó hata-

lom jelvényét hordozta. Többnyire libertinusokból

alakult rendszeres testületeket képeztek. A L.-ok

testületei 4 docuriára oszlottak. 3 docuria (egyen-

kint 24 emberrel) a felsbb magisztrátusok

szolgálatára állott; 1 decuria (L.-es curiatii) a

nyilvános áldozatoknál segédkezett. A flamen

Dialis és a vesztaszüzek eltt is járt egy-ogy L.

A L.-ok hatásköre elég tág volt, hol rendrség,
hol díszrség. Ók haladtak a magisztrátust vise-

lk eltt: eltávolították a népet, megtoroltak
minden tiszteletlenséget, körülállták a tribunált,

rt állottak a vestibulumban s végrehajtották a
magisztrátus-szabta büntetésekot.

liicnala Wurmb. (n»v.), pálmagénusz; 36 faja

bokrostormet, alacsony pálma Kelet-Indiában

és az indiai szigeteken Észak-Ausztráliáig. A L.
acutifida Mart. Penangban torom. íb m. magas.
Fiatal szárából a Penang-Lawyers nev séta-

botok készülnek.

Licus, a Ijoch latin neve.

Licze, kisk. Gömör és Kis-Hont vm. nagyrczei
j.-ban, (1910) 655 magyar lakossal, vasútállomás

távíróval : Licze-Gicze, postahivatal.

Liczkóvadamos, kisk. Zala vm. novai j.-ban,

(1910) 371 magyar lak. ; u. p. Nagylengyel, u. t. Bak.
Lida, az ugyanily nev járás székhelye Vilna

orosz kormányzóságban, a L. ós vasút mellett,

(1907) 10,206 lak., gabona- és bortermeléssel.

Lidek, nép, 1. Lidia.
Lidérc, régibb alakjai ledére, lidvérc ; tájszólá-

siak : ludvérc, lucvér. Az Érdy-kódex tanúsága
szerint egyik legrégibb kelet értelme «pokolbeli

szellem)), wgonosz lólek», maga az«ördög)» vala-

mely megtestesülésében és a «tündór» s «kisór-

tet» szavakkal rokonórtelm. Calepinus Magyar
tolmácsánál : «az betegség az, kit az magyarok
hamis vélekedésbl lidvércnek hívnak)), a. m. in-

cubus, tehát az ü. n. boszorkánynyomás, illet-

leg az ennek okául képzelt dómon egyenórtéktijo.

Gyöngyösinél (Kemény János, 426) már egyik
ma i8 közkelet órtolmébon a. m. «bolygó tz)).

Régibb boszorkányperek vallomásai szerint «olyan
formájú madár, mint iromba (tarka) tyúk». A
strix és striga római síri szellemek és boszorká-
nyok elnevezése alapján a kót fogalom összeke-
veredett, ez alapon a L. szó alapórtolraéül az a
vawüir-fóle lény tetszik ki, amely leginkább mint
az alvókat háborgató incubus, gonoszabb alakjá-
ban mint fojtogató, st az alvónak vérét is ki-

szívó, majd egyáltalán «bolygó)) lélek szerepel.
Síri szellemre vall a L. okincsrz)) dómon jelen-
tése is, amelyben szintén elég népszer ; ettl pe-
dig csak egy hajszál választja el a «kincsszorzö»
talizmánt, amilyenül az oláh spiritu^'-sal egy-
testvér L. mint «spiritus familiárisa szerepel. Tóth

Béla (Szájrul szájra, 1895. 10—13) igen helyesen
magyarázza, hogy Könyves Kálmán királyunk
ama híi'es törvénycikke, amely szerint «de strigis,

quae non sünt, nulla quaestio flat», jól magyarul
a. m. «a lidércek (vagyis ama fojtogató, vérszívó
vampirfóle lények) ellen, minthogy nincsenek,
semminem kereset ne legyen ». Könnyen érthet
azonban, hogye striga-kat, minthogy amúgy is

közeljárt a reájuk vonatkozó ó- és középkori nép-
hit a boszorkányokról elteijedt hiedelmekhez,
ennek alapján magukkal a boszorkányokkal té-

vesztették össze. Már a L. szó «vamptr))-jelentése

is eléggé közelébe visz ama foltevésnek, melyet
Edelspacher bizonyítgatott igen nagy elmeéllel,

hogy maga e szó a görög vüx-:(5:rc£po<; (szó szerint

a. m. «ójj szárnyas))) szláv réven való származéka.
A fbb közbens alakok szerinte netopir, ladobi-

rec és ebbl lodovérc és líidvérc volnának. E fel-

tevéstl eltéröleg Borovszky Samu a L. szót az
ó-felnómet hliodarsazo kölcsönvételének tartja,

mely (minthogy /diodarsaz állatalakokká való
átváltozást jelent eredetileg) nigromantikus, b-
bájos, szemfényveszt értelemmel bima. Úgy az
els, mint a második származtatásnak az a gyen-
géje, hogy a közbens alakok részben esak felté-

telezettek. A L.-re vonatkozó néphiedelmeket
teljesen egybeállítja Ipolyi, Magyar mythologia.

Lidércfény, l. Bolygó tz.
Lidércnyomás (inciibm), alvásközben a mell-

ben, szívtájékon támadó szorongás érzése, melyre
az alvó felébred, lélegzete nehéz, szíve dobog s

bels nyugtalanság kínozza. Rendesen kínos álom
is kiséri. Jóllakott emberek és idegesek szenved-
nek a L.-tól. Régebben ezt a lidérc (1. o.) baboná-
jával hozták összefüggésbe.

Lidércrákok (Laemodipoda, áiiat), a Bolha-
rákok (l. 0.) rendjének egyik alrendje. Els tor-

szelvényük a fejhez forradt. Els és második vég-
tagpárjuk megvan, ellenben a harmadik és ne-

gyedik vógtagpárjiik rendesen hiányzik. Potrohúk
kicsi. Élsköd életmódot folytatnak. Idetartoznak
a Fiume környéki tengerparton is közönséges
Caprella acutifrons Latr., továbbá a bálnákon
élsköd bálnatetü (Oyamus mysticetí L., 1.

Bálnatetü).
Lidértejed, kisk. Pozsony vm. dunaszerdahelyi

j.-ban, (1910) 285 magyar lak.; u. p. és u. t. Duna-
szerdahely.

Lid hangnem (lyd hangnem), 1. Egyházi
hangnemek és Qörög zene.

liidl (olasz), a Lido^í. o.) többesszáma.
Lidia (Li/dia), ókori ország Kis-Ázsiában, a

nyugati partvidéken. Régebben Maioniának hív-

ták (innen Homoros egyik mellékneve). Határai
különböz idben különbözk voltak és hovato-
vább mindig szkültök. A mermnádok kormánya
idején (különösen Alyattes alatt, Kr. e. 560.)

a birodalom keleten o, Halisz folyóig terjed:

ksbb már^csak a Hermoszig. Ezen szkebb érte-

lemben vett L.-nak határai : északon Mizia, ke-

leten Frigia, délen Kária, nyugaton az Egei-ten-

ger. A nyugati tengerparton ión eredet görögök
hatalmasodtak el. Az országban aránylag sok
hegy volt, de azért termékeny volt az Ión-tenger

melléke, a Kaisztrosz árterülete ós Szardesz kör-

nyéke. Folyók : a Hermosz, mellékfolyója jobb-
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felUl a Hilloaz, balfelöl a Kogamoez ; a Halesz
ée Kateitroez. L. lakoeal, a Udek, törzBrokonai

voltak a károknak ; egészen Kioisoe legyözeté-

sélg a nnenanááok uralkodása alatt állottak, az-

után Pensiához tartoztak. Harcias nép voltak és

különösen kitünö lovast^ hírében állottak. Kyroe
ezt a szellemet szándékosan és rendszeresen ki-

irtotta, ágy hogy késbb L. licosai példabeszéddé
vált elpubnltságnkról voltak ismeretese; igaz,

omellett kereskedelmi ügyességtLkröl és vagyonos
voltukról is. Fbb városai : Thiateira, Mi^nezia
a Szipilosz mellett, Szardesz és Piladelfla a Ko-
gamoez folyó mellett.

Lidiai k6 (lyditj, széntl feketére festett, igen

tömött és kemény kvarcpala, melyet az arany-
ötvözetek aranjtartalmának meghatározására
használnak, azért próbak is a neve. Lídiában
fordul el ; nálunk a Pojana-Ruszkában.

Lidingö, Stockholm városához tartozó 30 km*
terület sziget és szép park, melyet Stockholm-
tól a keskeny Lilla Warton szoros választ eL

Lidit (lydit, i«T.), 1. Lidiai k.
Lidköping (^jtsd: lidcsAping), város Skaraborg

svéd lanben, (1910) 688Ö lak., gyufagyártással,
XV. sz.-beli szép városházzal

Lidner, Benfft, svéd költ, szül. Göteborgban
1757 márc. 16., megh. Stockholmban 1793 jan. 4.

I'iatalkorában züllött életmódja miatt Indiába
küldték, a Jóreménység fokánál azonban meg-
szökött a hajóról és sikerült Svédországba visz-

szatérnie. III. Gusztáv király kegyét a trónörö-

kösnek ajánlott Fabler c. mesegyjteményével
nyerte meg, javíthatatlan eitölcstelensége miatt
azonban minden támogatás mellett sem tudott

zöldágra vergdni, úgy hogy nyomorúságban
halt meg..Fmvei : Spastaras död (Spastara ha-
lála) és Aret 1783 (az 1783. év) c. drámái, de
irt mi lyt'rzésú vallásos epikai müveket és Urai
kol töményeket is.

I..ido (olasz, többes számban liAi), mint föld-

rajzi múszó hosszú és aránylag keskeny homok-
túrzásokat jelent a tenger v. tó vizében, a nyilt

víztl tklagunák sekélyes, iszapos vizét választja

ol. A L. névnek a német Néhrung, a lagunának
n Haff felel meg. A Balaton mellett turzásnak,
illetleg a lagúnát bereknek nevezik. A Po del-

táját a tenger torzások alakjában teregeti szét a
part mentén, északra Velencén is túl, ezeknek
olasz neve a L. a latin litus-hdl. A velencei L.-t,

1. Véence.
ládn JMaaso, Ábestzima császárja, Basz Mi-

kael és Soargas hercegn, Menelik császár leá-

nyának fia, szfil. 1896. Trónörökössé 1906 jún.

proklamálták s mintiiogy Menelik betegsége

ofiryre súlyosbodott, Basz 'Rstama gyámsága
alatt 1910 ápr. 14. átvette aPoralkodást. Menelik
halála óta (1913 dee. 23.) önáUó uralkodója

Abessziniának.

Lie, 1. BertU Bessesen,, norvég író, szQL Mans-
dalban 1868 júl. 13. Számos novellát ée regényt
írt, amelyek életvidám és poetílms hangulatukkal
hamar népezerOs^re tettek szert. Nevezeteseb-

bek : Justus Hjelm (1894) ; Kaspar Bugge (1898)

;

Söster Judith (Judit nvér. 1902) stb. Diáktörté-

netek cím mvét mag3rarra átdolgozta Tábori
Kornél (Budapest 1911).

2.,L.Jonas. norvég költ, szül. Ekerben (Dram-
men mellett) 1833 nov. 6., megh. Bárumban 1908
júl. 5. Ibsen és Bjömson után a legnagyobb nor-
vég költ, aki különösen kitnt a hajósnép, ha-
lászok, norvég parasztok és kisvárosi polgárok
típusainak meglepen hú és találó jellemzésével.

Müveit egyaránt jellemzi a megfigyelés és gon-
dolkozás érettsége és biztossága, az elbes^lés
könnyedsége és élénksége, a szericezet múvéezies-
sége. Elször tengerésznek ment, de rövidlátó

volta miatt ezt a pályát ott kellett hagynia s
aztán ügyvédkedéssel foglalkozott. Lírai költemé-
nyei alig találtak méltánylásra, de mikor 37 éves
korában kiadta Den fremsynte (Az alvalátó, 1870)
c. elbeszélését, egyszerre híres emberré lett. Az-
óta egészen írói hajlamainak élt (többnyire kül-
földön. Parisban, Rómában, Münchenben) ée egy-
másután adta ki regényeit. Nevezetesebbek :

'Se-
masteren Fremtiden (A háromárbocos); Fortftl-

linger og skildriuger fra Norge (Elbeszélések és

rajzok Norvégiából, 1872) ; Lodsen og hans hustru
(A hajókalauz és felesége, 1874) ; Rutiand (1880);
Livsslaven (.Az élet rabszolgája, 1883) ; Familien
paa Gilje (A gUjei család, 1883); Ondé magtér
(Sötét hatalmak, 1890);,Naar sol gaar ned (Ha a
nap leáldozik, 1895). Életrajzát megírta Ame
Garborg, Jonas L. c. (1893).

3. L., Mons. norvég író, L. 2- fia, szül. Kongs-
vingerben 1864 máj. 5. Mint regény- és dráma-
író egyaránt különc problémákkal szeret foglal-

kozni 8 különcködését még a közönséges nyelv-

használattól való eltérésben is szereti feltüntetnL

Hires drámája : Don Jüan halála (1900); r^nyei
Ravn Ádám (1903): Az asszony hálójában (Ikvin-

dens net, 1904).

4. L., Sophus, norvég matematikus, született

Nordfjordndban(Bei^n tartományban) 1842 dec.

17., megh. Kristianiában 1899 febr. 18. 1871-ben

a krístianiai egyetem tanára lett, 1886—1898-ig

pedig a lipcsei ^yetemen a geometria tanára
volt. Ö alapította meg a folytonos transzfor-

máció-csoportok elméletét s vezette be ebben az

infinitézimál transzformációk és érintési transz-

formációk fontos fogalmait. A csoportelméletrl

és annak a geometriára és a differenciál-egyen-

letek integrálására való alkalmazásáról irt szá-

mos értekezése részben norvég nyelven, réedwn
németül (fleg a Matiiematiache Annalen-ben s a
lipcsei tudós társaság Beridite-iben) jelent meg.
Mvei : TheoriederTransformationsgruppen(En-
gel közremködésével, 3 kötet, I^eipzig 1888

—

1893) ; Geometrie der Berührungstransformatio-
nen (Sdieflere Itíteremködésévá. I. kötet, u. o.

1895) ; Sylowval 1881. rendezte s^Jtó alA Ábel
mveit. Alapítója és egyik sMfkesitje v(dt ai
Archiv for Mattonatik og Natarvideoakab-nak.

Liéb&na, spanyol vidék, 1. Pbtes.

Liebaa (Deutsch-Liebau), város Mmrvaorazág
Schönberg kerületében, (i9io» 4850 lak. ; siövöipar.

Liebbald Oytda, a keszthelyi Georgieon ta-

nára, szül. 1780 táján, m^. 1846 aug. 3. Dom-
bóváron. 1806—1825. aGeorgiconban atermészet-
rajzi, állatgy<^yáazati, lótenyésztési szakmák ta-

nára 8 es ilatt 9 éven át az intézet ardiona (igaz-

gatója) volt. Az 1818—19-iki tanévben az akkor
I megnyílt magyaróvári gazd. tanintézet igazgató
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tanárának hívták meg. Keszthelyi évei alatt egy-

úttal a liceiun tanára s több éven át igazgatója

volt. 1825-ben Esterházy herceg ozorai uradalmá-

ban állatorvosi tisztségre hívták meg s ott mkö-
dött haláláig. L. mint tanár, orvos, bölcsészettu-

dor és állatorvos nagy tudományos tekintély-

nek örvendett s több tudományos akadémia s

társulat választotta meg tagjának. A szaklapok-

ban írt cikkein kívül megjelent egy müve a juh-

himlö ellen^való védekezésrl német nyelven(ber
die zweckmássigsto Mode.die Schafe von den Blat-

tern zu sichem, Wien 1817) ; Ratio studiorum in

Georgicon (u. o. 1824).

Liébeault (ejtsd : ijebó), Atuhroíse, francia ideg-

orvos, szül. Paviéresben 1823 szept. 16., megh.
Nancyban 1904 febr. 18. Fleg a hipnotizmussal
foglalkozott, a hisztériáról ós szuggesztióról írt ta-

niümányokat. L. volt^ a modern psychotherapia
megalapítója. Müvei: Étude sur le zoomagnétisme
(1883) ; Le sommeil provoquó et les états analo-

gues (1889) ; Thórapeutique suggestive, son mé-
canisme (1891).

Lieben, elbb önálló cseh város Prága közelé-

ben, jelenleg Prága VIII. kerületének egy része.

Liebenau, Theodor von, svájci történetíró,

szül. Luzernben 1840 deo. 3., megh. u. o. 1914 máj.
20. A luzerni állami levéltár tisztviselje volt.

Számos müve közül említendk : Das alté Luzern
(1882) ; Die Schlacht bei Sempach (1886) ; Der
luzemische Bauernkrieg im Jahre 1653 (1893—
1895) ; Gosch. der Pischerei in d. Schweiz (1897).
Liebenstein, falu és látogatott fürdhely Szász-

Meiningen német fejedelemségben, (igio) 1850 lak.,

vastartalmú ásványvízforrással, közelében feküsz-
nek a Türingiai-erdö turistáktól látogatott leg-

szebb részei.

Liebenzell, város és fürdhely Schwarzwald
wtlrttembergi kerületben, a regényes Magold-
völgyben, (igio) 1325 lak. Gyógyforrásai 24—
28*'-uak, csekély konyhasó- és szónsavas nátron-
tartalommal.

Lieber, 1. Franeis,német származású amerikai
iró, szül. Berlinben 1800 márc. 18., megh. New
Yorkban 1872 okt. 2. Résztvett az 1815-iki had-
járatban és Namumél meg is sebesült. Majd Ber-
linben orvostudományt tanult, de 1819 demagó-
giáért rendrileg üldözték és az egyetemrl kitil-

tották. 1821-ben mint fllhellón Görögországba
ment, de onnan csakhamar Rómába tértés ottMe-
buhr házában talált menedéket. Hazájába vissza-
térve, elfogták ós csak Niebuhr közbonjárására
bocsátották szabadon. 1827-bon Amerikába ment s

ott másokkal ogyütt kiadta az Encyclopaodia Ame-
ricana (Philadelphia 1829—33, 13 köt.) c. gyjte-
ményt. 183-ben Columbiában (South-Carolina),
1858. a newyorki Oolumbia Collegén lett tanár,
de a polgárháború kitörésekor állásáról lemon-
dott Fbb müvei : Manuál of political othics (Bos-
ton 1838—39, 2 köt., új kiad. 1875) ; Essays on
property and labour (New York 1842) ; On civil

liberty and selfgovernment (Philadelphia 1853, 2
köt., új kiad. 1874; magyarul Schokz és Vajdá-
tól, 1869). Irt költeményeket is.

2. L. (v. jÁchUr), Thomas, 1. Erastus.
Lieberkühn-féle mirigyek (ki-ypták), a vé-

konybél és vastagbél falában lev vékony csö-

alakú mirigyek, amelyek a bélnedvet termelik.
Falzatuk egyréteg hengerhám. Nevüket Lieber-
kiihn Nathanielrl, leírójukról kapták,
Liebermann Leo (szenüörinczi), kémikus,

szül. Debreczenben 1852 nov. 28. Orvosi és ter-

mészettudományi tanulmányait a bécsi eg^'ete-

men végezte és 1874. az összes gyógytudomá-
nyok doktora lett. 1874-ben az innsbrucki egye-
temen az alkalmazott orvosi kémiai tanszék mel-
lett mint tanársegéd mködött és 1875 végén
a rendes tanár távozása után a tanszék helyet-

tesítésével is megbízták. 1878-ban a budapesti
egyetemen elbb a kémia, késbb pedig a tör-

vényszéki és rendri kémia magántanárává ké-
pesítették. 1879-ben a budapesti állatorvosi aka-
démián a kémia tanára lett és 1881. az állami
vegykisérleti állomást szervezte, melynek fnö-
kévé neveztetett ki. 1902 óta egyetemi ny. rendes
tanár és a közegészségtani intézet igazgatója. Az
orvostudományi karnak 1908. dékánja volt. A
nürnbergi nemzetközi iskolaegészségügyi kon-
gresszusnak (1904) dlszelnöke volt. Tudományos
érdemeinek elismeréséül számos kitüntetésben

részesült, 1905. cszentlörinczÍB elnévvel magyar
nemességet, 1910. udvari tanácsosi címet kapott.

A különféle szakfolyóiratokban számos önálló
dolgozata jelent meg. Nagyobb munkái: Che-
mie des Menschen ; Jeqyzetek a chemiai eladá-
sokhoz; Tabellen zur Reduction d. Gasvolumina

;

Die chemische Praxis auf dem Gebiete der Ge-
sundheitspflege u. gerichtlichen Medicin; Che-
mia, tankönyv (3. kiadás, Budapest 1914., Bu-
garszkyval együtt).

Liebermann, 1. Kari, német kémikus, szül.

Berlinben 1842 febr. 23., megh. u. o. 1914 de& 28.

1873 óta a charlottenburgi technikai fiskolán az
organikus kémia tanára és a laboratórium igaz-

gatója volt. Különösen sokat foglalkozott fosték-

kémiával. Az alizarint mesterségesen elállította.

Az alkaloidákkal is foglalkozott. Értekezései a
Berichte der deutschen chem. Gesellschaft c.

folyóiratban jelentek meg.
2. L., Max, német fest és grafikus, szül. Ber-

linbon 1847 júl. 29. Festészeti tanulmányait
Weimarban kezdte meg ós Parisban, majd Hol-

landiában folytatta. A modem német festé-

szet legjelentékenyebb óló képviselje. Realista
irányú mvészete nem mondható túlságosan ere-

detinek. Munkácsy, Com'bet, Millet, Israels, az
impresszionisták egymást követve hatottak fej-

ldésére. Roppant öntudatos, intelligens mvész,
aki azonban igen nehezen tudja magát kifejezni

8 ezért mvei sorában csak kivételesen fordul

el egészen befejezett, öszhangzatos alkotás. Leg-
szebb képei közé tartoznak : Libakopasztiis (a ber-

lini nemzeti képtárl«n) ; Amsterdami árvalányok
(a frankfurti Stíidel- intézetben) ;Asztali ima; Zand-
voorti út; Müncheni sörkoncert; Cipószmühely
(a bt>rlini nemzeti képtárban) ; Fonó nk (u. o.)

;

A disznócsalád ; Hálófoltozónk (a hamburgi m-
csarnokban) ; Petersen polgármester képmása
(u. 0.) ; N kecskékkel (a müncheni új képtárban)

;

Amsterdami árvalányok a kertben (a strassburgi

múzeumban) ; A dünákon(a lipcsei múzeumban);
Fürd ifjak; Sámson ós Delila; Lovasok a par-

ton ; Papagály-allée stb. L. alelnöke és egyik ala-
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pitója a berlini Seceasion-nak ée általában vezetö-

SMrepet játszik a nómetmavésMti életben. Réz-

kareal éé körajaai, amelydEBn festményeinek
motívumait Ismétii, a modem BéniBt grafika laki-

jává torméeéhei tartómig MeOÜ^xaj gyüjte-

ményflk látható a Szépmvészeti Mnzeum met-

awttárában is. Amúvéetiiiodalum terén is mú-
kSdik; Degasröl és Israelsröl szóló értekezései

kfiiiTvalakbui is meffielentek. V. ö. Rosenhagen,
T " • ' "Id 1900); Fáuliy Max L. (Stuttgart u.

II); Scheffler, Max L. (München 1912)

;

h.ujutit', -Max L. (Berlin 1914).

Liebenneister, Kari von, német orvos, szüL
Ronsdoríban. BlberfeM mellett 1833 febr. 2., megb.
Tübingeaben 1901 november 24. Tanlt\'ánya volt

Virchownak ée Ni«neyeniek. 1865-ben Baselben,

1871. Tiibingenben egyet tanár és a belgyi^á-
szati klinika vezetje. Legkitnbb dolgozatai a
májra,vesére, hasitifoszra, cukorbetegségre s a hö-
aiabályosáara vonatkoznak. Nevezetesebb dolgo-

aUai: HanAmcb der Patiiologie and Tberapie des

nébef8(Iieipzig 1875) ; Vorleeungon über specíelle

Patbologie und Tberapie (u. o. 1885—94, 5 köt);

Gnmdriss der innem Medicin (2. kiadás 1901).

Liebert, Eduárd v&n, német katonai író, szül.

Rendsbur^>an 1850 ápr. 16. Porosz katonai szol-

gálatba lépett és résztvett az 1866. és 1870—
1871. háborúkban; 1896-1900-iga német-kelet-

afrikai gyarmatok kormányzója volt 1902-ben
altábomagyi ran^al vonóit njrugalomba és 1904.

a BKKiáldemokrácia elleni birodalmi szövetség
elnöke lett. Sarmatiois néven a következ m-
veket írta: Der poln.Kriegschanplatz (Hannover
1880) ; Von der Weichsei zuin Dnjepr (u. o. 1886)

;

Über Verfolgong (Berlin 1881, 2. kiad. 1894);
Das rwtodie Infanteríereglement (a. o. 1882)

;

Die Rltstangen Napoleons ftlr den Feldzug 1812
(u. o. 1888) ; Die Verwendung der Resene in der
Schlaoht (u. o. 1895); Neunzig Tagé lm Zeit
Meine Reise nach ühehe (u. o. 18%).

Liebertwolkwitz, falu Lipcse szász kerületi

k^itányságban, (i»io) 4387 lak., téglagyárral.

1813 okt 14-én a lipcsei csatát megelzleg itt

lovas hadak ütköztek aesM. Kfiaelében, a Feje-

delmek dombján 1913. Iqpjeiték le a 9ö m. magas
népek csatája-emlékmflvet
Uebfrmaea-lUleli (ném.), híres rajnai bor,

mely Worm8k(Mniyékéii(Hee8en) az ottani Mária-
templom (Kinhe vatoacot lleben Prau) körül mint-

egy 3*
', ha. területen rizling, tramini és silvani

szellkbl készül. Ebbl azonban alig visznek va-

lamit külföldre ; amit külfökiöo e név alatt árai-

nak, az legtObboör oeak kSaBoBéges rajnai bor.

Liebhard, Joachim, 1. Camerarüts.
Liebhardt Lujza, opera^iekesn, szül. Sop-

ronban 183Ü körliX m^h. Ijondonban 1899 tébr.

21. 1850-64-ig a bóeriopen tagja Toll; 1864.a
londoni Her .Majesty-adi^ás taBhangTenenyei*
hez szerzdött télen pedig a kristálypalotáten

énekelt 1865-ben a londcmi openház tag|a lett

Liebieg, Johann. báró, osztrák nagyiparos,
szül. Braunauban (CsefaorsBág) 1808 jún. 7., megfa.

Smiritz várában 1870 jül. 16. TiAáesmeeter-
séget tanalt s 18^. Reichenbergben egy Us
szövgyárat szerzett mely caakfaamar felvirult

Késbb a reichenbergi kereakedelmi kamara el-

nöke lett 1867-ben bárói méltóságot kapott. Válla-

latát ílai folytatták. A vállalat jelenlegi tulajdo-

nosai L. unokái : Tkeodor és Oid)ert. A L. cég
egyike Ausztria legtekintélyeeebb ipari vállala-

tainak.

Liebig Jttó-íu^, báró,német kémikus, szüi.Darm-
stadtban 1803 máj. 12., megh. Münchenben 1873
ápr. 18. 1818-ban gyógyszorésztanonc lett. 1819.
a bonni, utóbb az erlangeni egyetemre ment;
tanulmányai kiegészítése ntuÁsi ösztöndíjjal

1822. Parisba utazott hol Thénard mellett dolgo-
zott és már 1823. egy felette érdekes értekezést

olvasott fel a durranó ezüstrl, miáltal Humboldt
Sándor flgj'elmét magára vonván, ennek köszön-
hette, hogy elbb 6ay-Lussac magánlaborató-
riumába jutott be, 1824. pedig a giesseni egye-
tem vegytani tanszékén elbb rendkívüli, majd
1826. rendes tanár lett; itt mködött 28 éven át
s itt tette lángesze és emyedetien tehetsége által

nemcsak saját nevét, de a kis giesseni egyetemet
is az akkori kémiai tudomány középpontjává.
Laboratóriuma a természettudományi kutatások
példányképe volt Oly híres tanár volt, hogy a
világ minden részébl Giessenbe tódultak el-
adásainak hallgatására. Tudományos buvárlatai
a kémia, fiziológia és mezgazdaság terén egy-
aránt korszakot alkotók voltak. A szerves kémia
körébe vágó nagyszámú buvárlatai közül külö-

nösen azok érdemelnek nagy elismerést, melyek
( Wöhlerrel egYütt) a benzoUvegjrületek szerke-

zetének megismerésére vezettek és ezzel a mo-
dem szerves kémiának kiindulási pontjául szol-

gáltak. Méltán nevezik öt a mezgazdasági kémia
atyjának, mert 1840-ben megjelent Die Chemie
in ihrer Anwendung auf Agricultur und Phy-
siologie címú mimkájában nemcsak összefoglalta

e tudomány leglényegesebb alapelveit hanem
érvelése oly meggyz, rendBMro amiyiia vilá-

gos és érthet volt hogy * meaögazdaaági ké-
mia egyszerre a mezgazdaság legértékesebb ta-

dományoe segédesrici^vé vált O bizonyította

be elször félreianMrfaetetien módon, hogy a zöld

növények aaaoo tápanyagszükségletük szer-

vetien vegyületekbl fedezetik és hogy a talaj

korhadó szerves anyaga, a humusz, a találko-
zás szempontjából nem szükséges. Trágyáíástani
alapelvei: a visszapótlás tana és a mkdmum
törvénye a céltudatos meaögaadaság alai^övévé
ée a mtrágyaipar msglenmtjévé vált Az et-

jedéstan torén Butewr élettui eimflete ellen

harcolt ée az erjedést eamán kándai változá-

soknak tulajdonította. Bttííner 4jabb kutatásai

L. erjedési elméletét legalább résriwn Igaaolták.

As állatok táplálkozásának térén Is herradh»-
tatUn éfdSBMkBt nenstt Rámutatott a fehérjék

ktváltaágos aiuyéio és a többi táplálöanyag
étottani hivatására. A hte vizsgálatából kUndolva
megvetette a húsUvoiiatok ktedtésének (L Htí^
racionális alapját 18464wb mimfwnégot kapott,

1852. a mflnoheni egyetemre hívták meg tanár-

nak, 1860. a bajor todományoe akadémia elnökévé
választották, hol 1861 nov. 2a tartott beszédé-

ben az izolált gazdasági akadémiákat s azoknak
tanárait Uméletlenfll eUtéhrén, a felsbb gazda-

sági oktatást az egyetemekre és mAsBfetamekie
kivánta helyesni s így a feiaöbb gaateágl ok«



Llebig-féle húskivonat - 730 LIebmann

tatást új irányba terelte. Fbb mimkái a kö-

vetkezk : Die Chemie in ihrer Anwendung auf

Agricultur und Physiologie (elször 1840., azóta

számos kiadás); Die Thierchemie etc. (184'2 ós

IS-tT); Handbuch der organisehen Chemie mit

Rücksicht auf Pharmacie (1843); Die Grimdsatze

der Agricultiu-chemie (1855) ; Zur Theorie und
Praxis in der Landwirthschaft (1856); Natur-

gesetze des Feldbaues (1862). Valamennyi több

európai nyelvre van lefordítva, de legismertebb a
Cliemische Briefe (Heidelberg 1844), mely valódi

mintaképe a népszeren eladott tudománynak.
Ennek egy része Péterffy József és Kálmán for-

dításában magyarul is megjelent (Nagy-Kanizsa

186-3. Teljes magyar fordítása Lechner Lászlótól

kéziratban maradt). Magyar nyelven megjelent

még nagyjelentség beszéde is J5am J. fordí-

tásában, A mezei gazdaság jelen állapota címmel
(Pest 1872). L. érdemeit elismerte és méltányolta

kora ; az európai tudományos akadémiák siettek

t küls tagjaik sorába iktatni (a Magyar Tud.

Akadémia 1858 dec. 16.). Fejedelmi udvaroknál

kitüntet fogadtatásban részesült, számos kül- és

belföldi érdemrenddel tüntették ki. A német gaz-

dák tiszteletdíjat ajánlottak neki, melyet 6 a
gazdasági tudományok fejlesztésére a bajor tud.

akadémiának alapítványul (L.-fóle alapítvány)

adományozott. Halála után a Deutsche Chem. Ge-
seUschaft Münchenben gyönyör carrarai már-
ványszobrot, Giessenben és Darmstadtban érc-

szobrot állított emlékének, mely elbbinek felállí-

tásához a világ minden részérl folytak az ada-

kozások. V. ö. Vasárnapi Újság (1859. óvf . 409.,

1873. évf. 197.) ; Volhard, J. v. L. (Leipzig 1909).

Liebig-féle húskivonat. A L.-ot Dél-Ameriká-
ban és Asztráliában készítik oly módon, hogy a
zsírjától és csontjától megtisztított húst apróra

vagdalják és vízzel péppé zúzva, kisajtolják. Ezt
a nedvet felfzik s a kivált fehérjétl megtisz-

títva vacuum-üstökben pópszerüre bopárologtat-

ják. Újabban zselatinnal keverve szeletekké ala-

kítják, melyeket forró vízben feloldva húsleves

készitésóre használnak. L. még Hús.
Liebig-féle hütö, 1. Lepárlás.
Liebig-kenyér, korpás lisztbl készített kenyér.

Liebisch, Iheodor, német mineralógus, szül.

Boroszlóban 1852. ápr. 29. Egyetemi tanár lett

elbb a boroszlói, majd a greifswaldi, königsbergi

és göttingeni, 1908. a berlini egyetemen. Els-
rangú tekintély a fizikai kristálytan, fkép a kris-

tályoptika terén. Munkái : Geomefer. Krystallo-

graphie (1881) ; Physikal. Krystallographie (1891)

;

Grundriss d. physikal. Krystallographie (1896)

;

Die Synthese d. Mineralien u. Gestoine (1901).

Liebknecht, 1. Kari, német szociáldemokrata
agitátor és képvisel, L. 2. fla, szül. Lipcsében

1871 aug. 13. Jogi tanulmányai elvégzése után
Berlinben ügyvédi irodát nyitott. 1902-ben városi

képvisel, 1908. a porosz képviselház és 1912.

a birodalmi gylés tagja lett. 1907-ben felség-

sértés miatt másfélévi várfogságra ítélték. Az
ifjú munkások szervezésével foglalkozott ós anti-

militarista propagandát fejtett ki. 1912 nov. 17.

Budapesten a háború ellen tiltakozó nópgyúlésen
mondott nagy beszédet. 1913. ápr. a birodalmi
gylésen nagy feltnéssel éles beszédeket tartott

a német fegyvergyárak, különösen a Krupp-cég
ellen. 1914-ben a német birodalmi gylésen L.

volt az egyetlen képvisel, aki a hadi hitel ellen

szavazott, amiért még saját pártja is rosszalás-

ban részesítette. Munkái: Vorbehaltung und
Eventualaufrechnung (Berlin 1899) ; Militarismus

und Antimilitarismus (Leipzig 1907).

2. L., Wilhelm, német szociáldemokrata író,

képvisel és agitátor, szül. Giessenben 1826 márc.

29., megh. Berlinben 1900 aug. 7. Nyelvészeti és

bölcsészeti tanulmányokat folytatott. 1848-ban
résztvett a badeni fölkelésben, melynek elnyoma-
tása után 1848 szept.-tl 1849 máj.-ig fogház-

büntetést szenvedett. Újabb fölkelésban való rész-

vétel és e fölkelés kudarca után Svájcba, majd
Angliába menekült s 1862. tért vissza Német-
országba. Külföldön tartózkodása idején hirlap-

íróskodott, megismerkedett Marx-szal és a tudo-

mányos szocializmus tanításaival. Hazájában is

munkatársa volt több lapnak. Szociáldemokrata
agitációja miatt 1865. kiutasították Poroszország-

ból ; ekkor Lipcsében telepedett le. 1872-ben Be-

bellel együtt felségárulás miatt pörbe fogták és

két évi várfogságra ítélték. Még fogsága idejé-

ben (1874) választották meg a német birodalmi

gylésbe, amelynek haláláig tagja volt. 1879-ben

a szász országgylésbe is beválasztották. A szo-

cialisták ellen hozott kivételes törvények meg-
sznte (1890) után Berlinben élt és a Vorwárts-
nek, a német birodalmi szociáldemokrata párt

központi közlönyének a fszerkesztje volt. Fel-

ségsértés miatt még több ízben indítottak el-

lene port. A mimkásmozgalom nemzetközi érint-

kezéseiben nagy szerepe volt ; a fi'ancia meg a
belga szociáldemokratákkal több ízben gylésezett.

1886-ban meglátogatta Észak-Amerikát és be-

nyomásairól Éin Blick in die neue Welt c. mun-
kájában számolt be. Ezenkívül nagyon sok köny-
vet, röpiratot, agitációs füzetet írt, amelyek kö-

zül többet magyarra is lefordítottak. 1902-ben

emlékoszlopot emeltek a sírja fölé.

Lieblein, Jens Dániel, norvég egyiptológus,

szül. Kristianiában 1827, megh. 1911. 1876 óta a
kristianiai egyetem tanára volt. Mvei : Ágyp-
tische Chronologie (Christiania 1863) ; Recherches
sur la chronologie égyptienne (1873); Hierogly-

phisches Namenwörterbueh,genealogiseh u. alplia-

betisch geordnet (Ijeipzig 1871—1892); Index
alphabétique de tous les mots contenus dans le

Livre des morts (Paris 1875) ; Gammelaegyptisk
religion populaert fremstillet (Christiania 1883—
1885, 3 köt.) ; Handel u. Schiffahrt auf dem Rten
Meer in altén Zeiten (Leipzig 1887) ; Recherches
sur l'histoire et la civilisation de l'anc. Égypte (u. o.

1914, Lieblein S. ós Schenke V. epilógusával).

Liebler (v. Lieher), TJiovins, 1. Era.<}tiis.

Liebling, nagyk. Temes vm. csáki j.-ban, (i9io)

4349 német lak., vasútállomás, posta- és táviró-

hivatal.

Uebm., növénynevek után lA^rmann Fried-

rich Michaei nevének rövidítése, szül. Helsenörben

1813 okt. 10., megh. Kopenhágában, mint a bota-

nikus kert igazgatója, 1856 okt. 29. Mexikó fló-

ráját és Amerika tölgyeit ismertette.

Liebmann, Ottó, német filozófiai író, szül.

Löwenbergben (Szilézia) 1840 febr. 25., megh. Jena-
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ban 1912 jan. U. 1866 -1872-ig tanár Strassburg-
ban, 1882 óta Jenában. Axok közé tartozik, kilc

az új-kantianixmuanak nevezett mozgalmat meg-
indították, kik, habár eltérnek Kanttól, mégis az
ü rendoeréböl indulnak ki 8 ennek fóbb elveihez
ragaszkodnak. Mint író eleven, világos, jó pole-

mUms ; fóM) múvoi : Kant und die Epi^nen(1865)

;

Über den objectiven Anblick (1869) ; Zur Analvsis
derWirklichkeit 11876, i. kiad. 1911), e mvében
közvetító utat keres az idealizmus és a realizmus
közt ; Üer Klimax der Theorien (1884) ; Gedan-
ken und Tatsachen (3 füzet). Verseket is írt.

Liebrecht, Fdix, német ftlológus, szül. Nams-
lauban (Szilézia) 1812 márc. 13., megh. St. Hubert-
ben 1890 aug. a 1849—67-ig a lüttichi Alhénée
Royal tanára volt. Becseeek az összehasonlító
meeekntatáa a a folklóré terén végzett kutatá-
sai MintBSzerOek forrástannimányai Barlaam és

Josaphathoz (1848). Kiaeijb értekezéseinek gyjte-
ménye : Zur Volksknnde (1879). Átdolgozta s ki-

egészítette Dnnlop angol könyrét a széppróza
fejlödéeéröl (Gesch. der Prosadichtungen, 1851).

Liebreieh, 1. Oskar, német orvos, szül. Könlgs-
bergben 1839 febr. 14., megh. Berlinben 1908 jül. 2.

1872-ben a gyógj'szertan rendes tanárává nevez-
ték ki a berlini egyetemen. Kimutatta, hogy a
protagon a legfontosabb foszfortartalmú alkotó-

része az agynak, felfedezte a klorálhidrát altató,

továbbá a butilklorál és etilldénklorid érzéstele-

nít hatását, a formamidot, mint új szifllis-elleni

szert ajánlotta, a glicerinpepszint ós lanolint beve-
zette az orvosi praxisba. leégnevezetesebb dolgo-
zatai : Das Chloralhydrat, ein nenes Hjrpnoticum
und Anaestheticum und dessen Anwendung in der
Medicin (Berlin 1869 ; 3. kiad. 1871) ; Encyklopadie
der Therapie (1895—1900, 3 köt.); Über die Wir-
kung der Borsaure und dee Borax (1903).

2. L., Richárd, német szemorvos, L. 1. bátj'ja,

szül. Königaí)ergben 1830 jún. 30. 1862-ben Pa-
risban telepedett le mint szemorvos, honnan 1870.
l.ondonba tette át lakhelyét 1863-ban kiadta az
el8Ö Atlas für Ophthalmoskopio-t (3. kiad. Berlin

1885). Fóbb dolgozatai : On the use and abuse of
.Vtropine (1873) ; School life in its influence on
sight and flsrure (2. kiad., 1878).

Liebwerda, falu ée vasas fürd Priedland cseh
kerületi kapitányságban, a Wittig völgyében,
va.süt molk'tt, (i9io)825 lak.

Liechtenstein, szuverén fejedelemség Vorarl-
berg, Graubünden ée St. Gallen kantonok közt,

amely utóbbitól a Rajna választja el ; 159 km*
területtel, (1910) 9854 lak., Vaduz (l.o.) fvárossal.
A Rajnától öntözött s részben hegj-ekkel borított

kis ország éghajlata mérsékelt s a lako^ág föld-

miveléssel, szllmiveléesel ée állattenyésztéssel
foglalkozik. Az ipar és kereskedés jelentéktelen.

Története: L.-ben a XIII. sz.-ban a schellen-
berai grófok uralkodtak ; követték ket a Mont-
fórt- Werdenberg- Vaduz-i, 1317. pedig a Werden-
bera-Heütaenberg-i grófok. A XV. sz. közepe
táján a svájci származású Brandis grófi csiád
ragadta magához az uralmat ; 1510. a sulzi gró-
fok örökölték Schellenbei^ várát és terletét;
1613. Hohenems grófjai vették meg az egéez
földet : 1699 febr. 23. pedig Liechtenstein János
Ádám herceg vette meg az országot Hohenems

Jakab Hannibál gróftól 115,000 forintért, mig a
vaduzi grófeágot csak 1712. vásárolta meg. Hét
év\el kéeöbb VI. Károly császár mind a két grófi

uradalmat Liechtenstein név alatt közvetlen bi-

rodalmi fejedelemség rangjára emelte. 1719 óta

alkotmányos monarchia s 1806-ig a római császár-

sághoz tartozott. 1806— 15-ig a rajnai szövetség-
nek, azontúl 1866-ig Ausztria hegemóniája alatt a
német szent szövetségnek vult tagja. 1866 óta a
Németbirodalomtól és Ausztriától független, bár
ez utóbbival szorosabb kapcsolatban áíl, amennyi-
ben vasútja, postája, távirója és távbeszélje az
osztrák üzemekkel közös, vele vámegj'esületben
van s legfbb bírósági fóruma az innsbrucki f-
törvényszék. Képviselháza 15 (3 kinevezett ée 12
választott) tagból áll. Katonasága nincs. Állami
bevételeinek összege 1913-ban 785 ezer korona
volt. Államadóssága nincs.

Liechtenstein, német fejedelmi család, mely
már a XII. sz. óta elkel szerepet játszott Ausz-
tria történetében. Nevét a Mödling mellett fekv
L. várától kapta, de nagy birtokai voltak Morva-
országban is. L. Hartmann (szül. 1544., megh.
1595) fiai közül Károly (szül. 1569., megh. 1627)
II. Mátyástól 1608. hercegi címet kapott, a cseh
felkelés leverésében szerzett érdemeiért pedig II.

Ferdinándtól 1623. Jagemdorf sziléziai hercegsé-

get kapta. Unokája, János Ádám András (szül.

1656., mohait 1712) megvásárolta Vadttz és

Schellenberg uradalmakat, melyekbl 1719. L.
fejedelemség lett. Benne kihalt a L.-család idöseb-

Dik ága. Hartmann legifjabb íla, Gundaker (szül.

1586) szintén hercegi címet kapott 1623. Déd-
unokája, Emánuel (szül. 1700., megh. 1771) örö-

költe 1712. az idsebb ág kihalása után L. feje-

delemséget. Idsebb fia, Ferenc József {axüi. 1726.,

megh. 1781) követte t az uralkodásban, míg
második fia, Károly József (szül. 1730., megh.
1789) a morvaországi uradaLoiakat örökölte s a
krumaui ágnak lett megalapítója. Ez az ág
iÍKáoZ/Tiercegbeníszül. 1838.,megh. 1908) halt ki,

aki elbb Felsége flovászmestere, majd 1906—
1908-ig fudvarmestere volt. A fejedelmi ágból
Ferenc József fiai, Alajos József (szül. 1759.,

megh. 1805) és János József (szül. 1760., megh.
1836)követtékegymástaz uralkodásban. Ez utóbbi

osztrák tábornagy, a Mária Terézia-rend nagy-
keresztese volt s 80 csatában harcolt nagy vitá-

sodéi, ö irta alá 1805 deo. 26. a pozsonyi óa

1809 okt. 14. a bécsi békét. Legideebb fia, Alajos

József(Bzül. 1796., mogh. 1858) követte a trónon.

Ifjabb ü&, Ferenc (szüL 1802., megh. 1887)C8. kir.

lovassági tábornok volt. 1848-ban elbb Felsö-

Olaszoiizágban harcolt, azután Magyarországba
küldték s Windlschgratz alatt részt vett a sdiwe-

chati ütközetben. 1849ben Windlschgratz a ká-

polnai csata után Görgey ellen küldte, akit

Poroszlónál elsánoolva véltek, de Görgey már
rég átkelt a Tiszán. Júnios 28. a Gyöméi küzd
Schlicknek sietett segits^ére ésavároete hatolt

csapatjával. Július 31. a Haynan parancsára fel-

gyújtott Csongrádot megmentette a végpuszta-

lástoL Az aug. 3. vívott újszeged! csatában meg-
sebesült, mindamellett részt vett a siftregi és a
temesvári csatákban. Fiai : Alfréd (szOL 1848.,

megh. 1907) és Alí^ot (bbOL 1846), a keresztény-
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szocialista párt egyik vezére, 1906 óta Alsó-Ausz-

tria tartományi marsallja. Alfréd íla, Alajos (szül.

1869) 1903. nül vette Erzaéhet fhercegnt, Ká-
roly Lajos fherceg leányát, kitl négy üa ós egy
leánya született. Alajos öccse, János (szül. 1873)

Andrássy Mária grófnt vette feleségül. Alajos

József fejedelem idsebbik fla, János (szül. 1840)

L. jelenlegi fejedelme (1. János 30.), ifjabbik fla,

Ferenc (szül. 1853) szentpétervári nagykövet volt

1908-ig. V. ö. Falke, Geschichte des fürstlichen

HausesL. (Wien 1868—83, 3 köt).

Liechtenstem, Josef Max, báró, német föld-

rajzi író és statisztikus, szül. Bécsben 1765., megh.
u. 0. 1828 okt. 10. Hosszabb ideig a Batthyány
hercegi uradalom jószágigazgatója volt. 1790-ben

Bécsben kozmográfiai intézetet létesített. Fbb
müvei : Ausztria térképe 48 lapon ; Statisztikai

kézikönyve ; Oesterreich unter d. Enns (1791, 2.

kiadás 1814) ; Über d. Seidenbau in den preuss.

Staaten u. die Bedingungen f . höhern Gelingens

(2. kiadás, Berlin 1828). Szerkesztette az Archív

für Geographie und Statistik c. folyóiratot 1801

—

1804 8 Archiv f. Welt-, Brd- u. Staatenkunde új

cím alatt 1811—16. Magyarorezágra vonatkozó
önállómvei : Comitatus Soproniensis (Wien 1793);

Comitatus Bacsiensis, Tolnensis et Comaromiensis
(u. 0. 1793); Stat. üobersicht der Königreiche

Ungam und Croatien (u. o. 1803).

Lieder Frigyes, fest, sziü. Potsdamban 1876
júl. 3., megh. Pesten 1859 máj. 13. Már a negy-

venes években említik Pesten, ahol sok arcképet

festett, gyakran a litográfusok és rézmetszk (pl.

Ehrenreich) számára is. A pestig mvészek félig-

meddig magyarnak fogadták. Ó festette meg a
nádor arcképét s 1850. önarcképét is, mely utóbbi

a Szépmvészeti Múzeumban van. Keresett arc-

képfestöje volt a táblabíróvilág-korabeli Magyar-
országnak.
Liefmann MihMy, evangélikus püspök, szül.

Halberswerdenben 1619., megh. Budissán 1702
febr. 16. 1650. pm*schwitzi, 1661. liegnitzi lelkész

volt; itt ortodoxiájáórt zaklattatván, 1665-ben
Kassára jött német lelkésznek, a következ évben
az 5 szepesi kir. város, Szepes és Sáros vmegyék
szuperintendensévé választották. A kassai zsina-

ton 1668 márc. 6. az buzgólkodása folytíin írták

alá az e vidéken lakó egyháziak és világi urak a
Formula concordiaet (1. o.). 1673-ban Kassán bör-

tönbe vetették, itt szenvedett paptársaival együtt

IV4 évig, mígnem roverzálist adván, hogy csa-

ládjával együtt az országból kiköltözik, szabadon
boráátották. 1683ban nem fogadta el a kassaiak-

nak hozzá intézett meghívását. Academica disser-

tatio-ján kívül, mely 1648. jelent meg Wittenberg-
ben, kéziratban maradt számos becses dolgozata

örökösei birtokába ment át.

Liefmann, Róbert, német jogász, szül. Ham-
burgban 1874 febr. 4. 1900-ban magántanár lett

Giessenben, 1904. rendkívüli tanár Froiburgban.
Mint léghajósnak ós alpinistának is ismert a
neve. Fbb mvei : Die Allianzen, gemeinsamo
monopolistische Vereinigungen der Untemehmer
und Arbeiter (Jena 1901) ; Schutzzoll und Kartelle
(a. o. 1903) ; Kartelle und Trusts (Stuttg. 2. kiad.

1910) ; Ertrag und Einkommen auf der Grandi,
einer rein subjektiven Wertlehre (Jena 1907);

Beteilungs- und Finanzienmgsgesellschaften (2.

kiad. 1913) ; Die Unternelmiungsformen (1912).

Liége (ejtsd: liézs), lAitüch (1. o.) francia neve.

Liegnitz, 1.porosz közigazgatási kerület Cseh-
és Szászország közt, 13,612 kin* területtel és (1910)

1.176,934 lak. 15 járásból, illetve városból áll.

2. L., az ugyanily nev porosz közigazgatási
kerület székhelye, (1910) 66.620 lak., jelents ipar-

ral és kereskedéssel, több szép régi memlékkel
és palotával. A XII. sz.-ban hercegség székhelye.

A következ évszázadban a mongolok itt verték
tönkre Henrik herceg seregét. 1675-ben Ausztria

foglalta el, 1684. a szászok, 1740. a poroszok. 1760
aug. 15. Nagy Frigyes itt gyzte le Laudon osz-

trák vezért.

Ijien (lat.), 1. Lép.
Lienbacher, Georg, osztrák politikus, szül.

Kuchlban (Salzburg) 1822 ápr. 18., megh. Geor-
genbergben (Salzburg) 1896 szept.l4.Államügyész

volt, 1854—59-ig Pesten is szolgált. 1859. a bécsi

államügyészség élére került és az igazságügy-
minisztériumban is mködött a törvényelkészítés
terén. Számos fontos törvényjavaslatot készített,

a többi között az 1862-iki sajtótörvény javaslatát

és több büntetjogi javaslatot. Majd mint a leg-

felsbb bíróság bírája 1887. nyugalomba ment. A
birodalmi tanácsnak 1873 óta tagja volt. A széls
klerikális párthoz csatlakozott,de pártjával Taaffe
föderalisztikus politikája miatt meghasonlott.

1887-ben az alpesi parasztság gazdasági helyze-

tét elmozdítani akaró agrárpártot alapított. Mun-
kái : Die Pressfreiheit (Wien 1861) ; Historisch-

genetische Erláuterungen des österreichischen

Pressgesetzes (u. 0. 1863); Praktische Erláuterun-

gen des österreich. Pressgesetzes (u.o. 1868); Das
österreich. Polizeistrafrecht (4. kiad., u. 0. 1880).

Lienhard, Friedrich, német író, szül. Strass-

burgban 1865 okt. 4. 1905— 1908-ig szerkesz-

tette a Wege nach Weimar c. müvet (2. kiad.

Stuttgart 1910.). Irt drámákat, vígjátékokat, köl-

teményeket (Gesammelto Godichte, 1902 és 1906)

s kultúrpolitikai tanulmányokat (Neue Ideale

1901; Die Vorherrschaft Berlins 1901; Ober-

fláchenkultur 1904).

Lientéria, bizonyiis gyomor- ós bólbajókban
elforduló jelenség, ami abban nyilvánul, hogy a
bólsárban normálisan emészthet táplálókrésze-

ket emésztetlen állapotban találunk, pl. húscafa-

tokat, kazeint stb.

Lienz, az ugyanily nev tiroli kerületi kapi-

tányság székhelye, (1910) 6049 lak., gót plél)ánia-

templommal (XIII. sz.), s egy XVI. századbeli kas-

tólylyal, a Lieburggal, amely most a hatóságok
hivatalos helyiségéül szolgál. L. kedvelt nyári

tartózkodó hely ós kiinduló pontja számos kirán-

dulásnak a Magas-Tauem csúcsára, a Grossglock-

nerre, Grossvenodigerre stb. Ny.-ra L.-tól áttöri a
Dráva a 13 km. hosszú L.-i Klauset, amelyet
1809. a tiroliak sikeresen védelmeztek a franciák

és bajorok ellen. Közelében feküdt Aguonium
noricumi város.

Lier, belga város, 1. lAerre.
Lier, Adolf, német fest, szül. Hormhutbím

1826 máj. 21.. megh. Vahrnban, Brixen mellett

1882 szept. 30. Münchenben Zimmormann Richárd-

nak volt tanítványa, azután Parisban a barbizoni
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íestök, különöeen Dnpzé Jnlee hatása alá került

és as els német festk egyike Yolt, Uk a barbi-

lODiak példáját követve hanf^^latos, intim táj-

k^wket festettek. Képei Icüzül. melyek nagyrészt

Mflnehen környékérftl való mutivmnokat ábrázol-

nak, a dre»lai, berlini, mimcheni és stuttgarti

képtárakban láthat^jk egyesek.

Liérganes. falu Santander spanyol tartomány-

ion a Miera völgyélK'n, kb, 25U0 lak. ; 23"-08 kénes-

>izforrásokkal.

Liemm-féle rendszer, I. Csatornázás és Ár-
nyéksMékrendszerek.

Lierre (Lier), város Antwerpen belga tarto-

'!. (!9io) 25,869 1^; jelentékeny iparral,

liommal és kereskedéssel. Szép Fülöp

cá Urüit Johanna itt tartottákeeküvöjüket. Erdít-
ményeit 17&4. II. József romboltatta le.

Lieabom, porosz faln a münsteri közigazgatási

kerületben, ii9io) 2962 lak. Híres benc^ apátsá-

gában élt mint szerzetes a XV. sz.-ban a lies-

bomi mater néven ismert fest.

Lieaganig, Josef, jezsuita, szül. Grazban 1719
febr. 12.. megh. Lembergben 1799.Változatos papi

és tanári tevékenységébl Ic^ontosabb Aosz-

tilábaa és Magyarorsz^on eszközölt fokmérése.

Aa osztrák fokmérés eredménye, hogy 48* 13'

saélesség alatt 1* = 57,086 toise ; a magyaré,
hogy 46*47' szélesség alatt a meridiánfok hossza

56,^1 toise. Mindkét mérés azonban Zách szerint

meglehetsen hibás.

Liesing, falu Hietzing alsóausztriai kerületi

kapitányságban, (i»io) 8809 lakossal, gyert>'a- és

szappangyi^tással, vas- és rézedénykészítéssel,

kémiai- és sörgyárral.

LiwMie (ejted: iie«a), André, francia nemzet-

gazdasági író, szül. Blancban (Indre) 1854 jnl.

;

1879-ben az építészeti fiskolán a nemzetgazda-
ságtan tanára, 1894. a Conservatoire natíonal des

árts et métiers-n, 1907. az École des sciences po-

litiques-en lett tanár. Az Académie des sciences

morales et politiques 1912. tagjává választotta.

Fbb mflvei : Vauban économiste (OeorgesAítcAeZ-
iel 1891) ; Le^ns d'óconomle polítique (1892) : La
Question sociale (1895) ; Le travail aux points de
vue sdentiflque, industricl et social (1899); La
statistique, ses difficultés, ses prooédée, ses résul-

tats (2. kiad., 1912). Az amerikai National mone-
tary commission megbízásából Irta : Evolution of

credit and bank in Francé, from the founding of

the Bank of Franoe to the present time (Washing-
ton 1909). L. 1894 óta a Journal des Débats nem-
zetgazdaJaági munkatársa.

líestal, az ugyanüy nevú járás székhelye
Basel vidéke svájci kantonban, (i»io) 6168 lak.,

vasöntéssel, selyemszövéssel, fest^cgyártással

;

környéken vannak Bienenberg, Schauenburg és

Bubendorf fürdk.
Lietava (Ljetava), község, 1. Zsolnalitva.
Lietz, Hermann, német pedaggos, szüL Dum-

genewitzben 1868 ápr. 28. Angol minta után
alapította a vidékre tátelepített nevelintézeteket

(Landerziehungskeime), az elst Ilsenburgban.

Mvei : Emlohstobba (Leipzig 1896) ; Jahrbücher
der Landerziehungsheime (u. o. 1899 óta).

IJeae (ejted : Höi. régi francia hoMsmérték. A
régi L. = 4-42 km. Az új L. = 10 km.

Lieateaaat (franc, ^M: MtoMi) a. m. hely-

tartó V. helyettesít, eredetileg ama tisztség neve
a hadseregben, melya közvetlen fölebbvalóhelyet-

taaítóaére szolgált. A középkorban minden zászló

paranemoka egy locum tenens-et választott s

ebbl siármazott a L. A régi francia királyoknál

a L. du roi a király helytartója volt a seregben,

vagy az erdökben. A feledésbe ment méltósiágot

I. Napóleon ismét felállította, midn Soult mar-
sait (1813) a Firenei- félsziget alkirályává (L. de

l'empereur) nevezte ki. Ilyen értelmében a kato-

nai rendfokozatoknál (Feldmarschallleutenant,

Generallieutenant, Oberstlieutenant stb.) még
most is használatos, de a L. maga csak a legal-

sóbb tiszti rang megjelöléseié (hadnagy) használ-

tatik. A francia hadseregben a fhadnagyot hív-

ják így, mert ott a hadnagy neve : s<nis-L.

Lieren, Kristot Andrejevics, herceg, orosz dip-

lomata, szül. 1774 máj. 17., megh. Rómában 1839
jan. 10. Elkel llvlandi családból származott s

1809— 12-ig Berlinben, azután 1812— 34-ig Ixm-
donban mködött mint követ. Neje L. hercegné^

családi nevén Benkendorf Darja (sztil. 1784dec.

30., megh. 1857 jan. 27.) Parisban telepedett le

1837., hol a Hotel TallejTandban megnyílt sza-

lonja a diplomaták és francia politikusok kedvelt

találkozó helye volt. V. ö. E. Dalidét, La i^ín-

ceese de L. (Paris 1903).

Lievena (Livens), Jan, hollandi fest, szül.

Leidenben 1607 okt. 24., megh. Amsterdamban
1674. Elször Joris van Schootennek, azután Last-

mannak volt tanítványa, egyidben Rembrandttal,

aki dönt befolyást gjakorolt mvészetére. Am-
sterdamból távozva, Angliában, Antwerpenben ée

Hágában, élete végén ismét Leidenben és Amster-

damban élt. Legjobb mvei azok, amelyek Rem-
brandt hatását mutatják, így különösen a brann-

schweigi múzeumban lev Ábrahám áldozata,

mlg mások nem egyszer akadémikus jellegek.

Említendk : .Mária és Erzsébet találkozása (Paris,

Lou\Te) ; Tromp tengernagy és njének képmásai
(Amsterdam, Rijksmuseum) ; képmások a dreidai,

rotterdami, müncheni stb. képtárakban. Ré^aroai
Rembrandt befolyása alatt keletkeztek.

Liévin (eiitad: lieveS), francia város Pas-de-Ca-

lals département Béthune arrondissemmtjában, a

Denle mellett ; (isse) 2075 lak., (i9ii) már 25,698

lak., kszénbányával és gyáriparral.

Lievrit Os^.), 1. llvait.

LiezenMayer Sándor, fest és illnsztrátor,

szül. Gryrött 1839 január 24., megh. Müncb^ibeo

1898 febr. 19. Bécsben s aztán Münchenbl ta-

nult, ahol 1862. Püoty Iskolájába jutott, kinek

irányanagy hatással volt a fejldésére. 18664Mn

megnyerte amüncheni akadémiaáltal kétvállaira

hkdetett páWázatot; st a vállatok agTÜDának:

ThürvtgtmJBrz»ébet8MenmauOásámkéíUmt^
sere megbiiást is kapott. A képpel 1867. ktaOlt

el s agyanekkor befejezte agy máaik feslDéBsél

is, AMária Teréna kirákfaMmtif tn tmgém

nagy sikere ntto elhabnostak megrandeieBeK-

tol ; egymásután festette a mttndifliii oápadnhAz

függönyét s a StlgUtz báró palotájában látható

viidáiiijitoiotnt 1870-ben a magyar király kép-

másának ellDéattóaére t hívták m^ Béodie.
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1872-ben visszatért Münchenbe, ahol ismét na-

gyobb kompoziciókkal foglalkozott. Templomból
kilép Margitja, Imogen és Jachimja, s Erzsé-

bet Anglia 'királynéja, amint Stuart Mária ha-

lálos ítéletét aláírja (kölni múzeum), az új kor-

szaknak els termékei. Ezek közül Margit úgy-

szólván elkészület volt a Faust-ciklushoz, mely-

lyel 1876. a müncheni mvészvilágot valóságos

izgatottságba ejtette s a legels illuszti'átorok

között vívott ki helyet. A Faust-kartonok után

Schiller Harangjához készített rajzokkal keltett

feltnést az 1878-iki müncheni kiállításon. Ezek
terelték feléje a württembergi korínány érdekl-

dését és szerezték meg számára az igazgatói állást

a düsseldorfi képzmvészeti akadémiánál. Düs-

seldorfi tartózkodásának legértékesebb terméke

Magyarországi Szent Erzsébet cím nagyobb mé-
ret festménye, melyet a magyar képzmvészeti
társulat rendelt meg nála a múzeum modern gyj-
teménye számára. L. nem tudta feledni Münchent,

els diadalainak színhelyét s már 1882. vissza-

költözött a bajor fvárosba, ahol tanszéket ka-

pott a képzmvészeti akadémián. Hátrahagyott
mveibl a Mcsarnok 1900. kiállítást rendezett.

A Szépmvészeti Múzeumban van Vemis és Tann-
hauser c. festménye és két vázlata.

Lifa (növ.), 1. Datolyapálma.
Lifan-jüan, Mongólia, Dzungária, Kuku-nor,

Kelet-Turkesztán és Tibet kínai birtokok együttes

neve.

Liíe-guard (ang., ejtsd : laifgárd), testrség. Life
guards a nve két angol lovas ezrednek.

LiJeráns (német) a. m. szállító.

Liöa Aurél, mineralógus, szül. Korponán (Hont

vm.) 1872. 1900. a budapesti földtani intézet-

hez került geológusnak, 1910 óta magántanár a
kir. József megyetemen, ahol az elméleti kris-

tálytant adja el. Számos munkája a m. kir. föld-

tani intézet évi jelentései között, valamint a Föld-

tani Közlöny hasábjain jelent meg. Ezek között

logbecsesebbek a Hazai pirit kristálytani for-

máiról, a ceyloni chrysoberyll-röl és a badacsony-

tomaji philHpsit kristályairól írt értekezései. E
Lexikonnak is munkatársa.
Liüey (ejtsd: liffe), 114 km. hosszú folyó Leinster

ír tartományban ; ered a Wicklowi-hegysógbon,
Dublinnél torkollik az Ir-tengerbe. A Shannon-
nal a Royal- és a Great-canal köti össze.

Lifford, Donogal (1. o.) ír county fvárosa.
liift, angol neve az emelgépnek (1. o. és Fel-

vonóaép).
Lira (Charbol), az újkalodoniai Loyalty-szigo-

tek (1. 0.) legnagyobbika, területe 1668 km', kb.

3000 keresztény molanéziai lak.

Liga (ang. league, Iranc. ligue, ol. lega) a. m.
szövetség. A XVI. század eleje óta használják

politikai ós vallási szövetségek elnevezésére, llyon

volt a cambrayi L. (1508—1509), melyet II. Július

papa, Miksa császár, kat. Ferdinánd és XII. Lajos
francia király kötöttek Velence ellen ; a szent L.
(1511—12), melyet az elbbiek kötöttek XII. La-
jos ellen ; a cognaci L. (1526—27), VII. Kelemen
pápa, I. Ferenc francia király, VIII. Henrik an-

gol király szövetsége V. Károly császár ellen. A
vallási L.-k közül nevezetes volt a Franciaor-
szágban 1576. alakult katolikus h., melynek ólén

a Guise hercegek állottak. 1609 júl. 10. a német
katolikusok alakítottak L.-t a protestáns Unióval
szemben. Élére Miksa bajor herceg állott, kinek
erszakos fellépése nagyban hozzájárult a 30
éves háború kitöréséhez.

lilgade (franc, ejtsd : ligád, a spanyol ligada-
ból), oly vívó fogás, mellyel a vívó ellenfélének

kardját a kezébl ki akarja ütni.

Liigamenta (lat.), az anatómiában ers köt-
szöveti kötegek, fképen izületi szalagok meg-
jelölésére használt név.

Kiigamentniu. A L. a kagylók két teknjét
köti össze a bub alatt. Néha küls, pl. az Arcá-
nál, máskor bels, amikor a záros perem meg-
felel gödreibe tapad. Az él kagylóknál két rész-

bl áll : egy sötétszín, nem rugalmas kéregbl
és egy bels, igen rugalmas, íinom mésztestecs-

kéket tartalmazó szerves anyagból. A L. a kagyló-
héjakat szétnyitni törekszik, szemben a záró iz-

mok mködésével. A kövesiilés folyamata köz-

ben rendszerint teljesen tönkremegy ; igen kivé-
telesen marad meg a kövült kagylóknál.

liíga pentru anitatea cultarala a Ro-
niánilor, román kulturliga, mely 1891. létesült

Bukarestben. 1899-ig külön folyóirata volt Liga
Romána címmel ; 1913 óta új folyóirata van, a
Romanismul. Fiókjai vannak az összes romániai
városokban. Célja : a románságban nevelni a nem-
zeti szellemet és terjeszteni a román kultúrát.

Ligarius, Quintus, római szenátor, Afrika pro-

konzulja, Pompeius híve, kinek a polgárháborúk
után Caesar megbocsátott ugyan, mindazáltal
Aelius Tubero bevádolta politikai érzülete miatt.

Cicero ránk maradt védbeszéde pro Ligario után
újra megnyerte Caesar kegyelmét. Késbb L.

résztvett a diktátor ellen sztt összeesküvésben,

amiért 43. Antonius és Octavianus megölették.
liigato (ol.) a. m. legato (1. o.).

liigatura (lat.). A paleográfiában így neve-

zik két bet egybevonását, mikor pl. a ós e helyett

8e-t írtak s késbb nyomtattak is. — A nyomdá-
szatban a szokásos egybeöntött bet, mint pl. az
antiqua betknél az ff, fi, fi, mert külön az /'és i

egymás mellé szedve veszélyeztetné az f fels
kanyarulatát és az i pontját, míg a betk egybe-

öntve (fl) le nem törhetnek ; továbbá L.-nak ön-

tik a német és latin szedésekhez az ro, oe, iíi CE
betket. A frakturban c^, cf, 0, ft, fi, ff, %, ft, ff, fi,

fi alkotnak L.-kat. — L. a zenében a. m. kötéj

(1. 0.) ; az orvostauban l. Lekötés.

Liger, a Loire folyó római neve.

Liget, kisebb fás hely vagy erdcske.
Liget, kisk. Baranya vmegye hegyháti j.-ban,

(1910) 706 német, magyar és cigány lak., u. p. és

u. t. Magyarszék.
Ligetes (azeltt : Luh), kisk. Ung vmegye

nagyboreznni j.-ban, (1910) 371 rutén lak., vasút-

állomás tilvíróval, u. p. Hajasd, u. t. Uzsok.
Ligetfalva, kisk. Zala vmegye csáktomyai

j.-ban, (1910) 405 horvát lak., u. p. és u. t.Stridóvár.

Ligeti, 1 . Antol, fest, szül. Nagykárolyban 1823
jan. 10., megh. Budapesten 1890 jan. 5. A keres-

kedi pályát abbahagyva, 1845. Olaszországba
utazott, ahol különösen Firenzében Markó Károly
nagy befolyással volt rá. 1848-ban visszatért ha-

zájába, hol mindaddig arcképfestóssel volt kény-
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telén foglalkozni, míg Károlyi István gróf föl-

taOMTte tehetségét, s a fúthi kastélyban gond-
aélkQli életet biztosított neki. Ugyancsak a gróf

kOllBégén 1855. hosszabb utazást tett Keleten

;

bejárta Egyiptomot. Palesztinát, a görög szigete-

ket, Máltát, Sziciliát s végre neg^élévi ván-
(kurlás után vázlatok gazdag gyjteményével
tért vissza Póthra. Képeit, melyek a vázlatok

uttn készültek, nagy tetszéssel fogadta a magyar
kSaönség. 1861-bcn átköltözött Pestre s teljes

odaadással élhetett mvészetének, fkép miután
a Nemiett Múzeumban a képtár örcvé nevezték
kL Idealizált, klasszicizáló tájképei közül a Szép-

mvésntí Múzeumban láthatók : Fiume, Betle-

hem, küátással a pásztorok völgyére, Pálma és

Capri szigete. Wagner Sándorral együtt festette

az u. o. elhelyezett Mátyás király hazatérése a
vadászatról c. képét

2. L. Ármin, orvos, szül. Székesfehérváron
1866 jan. Zi. Orvosi tanulmányait a budapesti

egyetemen végezte s 7 éven át volt tanársegéd
nz élettani int^tben. 1896ban az anyagforgalom
• !• ttanabólmagántanáriképesitéstnyert. Irt több
flettaai, szövettani és orvosi munkát. Kísérletileg

foglalkozott a víznek az anyagforgalomra gyako-
rolt hatásával (Magyar Orvosi Archívum 1894)

;

továbbá vizsgálta az epe elválasztását és ennek
befolyását az anyagforgalomra (Magy. Orv. Arch.

1899), e munkáját a Magy. Tud. Akadémia a
Rózsay-féle pályadíjjal tüntette Id.

3. L. Juliska, színészn, szül. Budapesten
1877 dec. 8. A színiakadémia elvégzése után
1896. szerzdtették a budapesti Nemzeti Színház-
hoz, hol a naíva és szubrett szerepkört tölti be.

1903-han férjhez ment Dezs Józsefhez, a Nem-
zeti Színház tagjához. Fbb szerepei : Annuska,
Rozi (A bor), Mary-Anne. Cyprienne, Márta (Az
egér), Ilma (Csongor és Tünde) stb.

i. L. Miklós, szobrász, szül. Budapesten 1871
máj. 19. Tanulmányait az Iparmvészeti Múzeum-
ban kezdte Mátrainál, majd Stroblnál folytatta,

közben Bécsben is tanult Hellmemél. Els kiál-

lított szobra a Rákász-fiú, amelyet megvett a
székesfváros s amelyre me^apta a Nadányi-
ösztöndijat ; ezzel Parisba ment Puechhöz, ahol
befejezte tanulmányait. Hazatérvén számos kép-
máson kívül (Rippl-Rónai J. 1900, Iványi-Qrün-
wald-Bóla 1901 stb.) monumentális feladatokat
is oldott meg, ezek elseje az 1903. felavatott
budapesti Atumymus-szoboT, ameljmek kisebb-
méret replikáit több külföldi múzeum is m-
szerezte. Ugyanez évben mintázta a budai királyi
várpalota flépcsjének kezd-pilléreire Argirus
királyfi és lündér Ilona szobrát. 1904-ben Arc-
kép cím mvére megkapta a Mcsarnok 4000
koronás társulati diját 1906-ban felavatták Te-
mesvárott Saller-szobrát 1907. Szegeden Erzsé-
bet kíráljTiéét 1908. Budapesten Rudolf király-

fiét 1914. mintázta a király szobrát Fehér-
templom számára. Ugyanez évben megbízta t a
kormány egy kerámiai intézet alapításával és
vezetésével. Temetbe szánt mvei közül kieme-
lend Hegeds Sándor és Tóth Béla síremléke
(mindkett Budapesten a kerepesi temetben,
1909). A piagyar állami muzeumokban rzik
Ádám és Éva, a Tudás fája, a Szerelem, a Sírba-

tétel c. szobrait és több képmás-mvét. Külföldi
kiáUításokiMi számoskitüntetésben részesült V. ö.

Lázár B., L. Miklós, Mvészet, 1905. évf.

Ligeti pacsirta, 1. Pacsirtafélék.
Ligetszepe (növ.,) 1. Oenothera. — L.-félék, 1.

OtMtherareae.
Ligettalaj, 1. Humusztalaiok.
Ligetvár (azeltt: Dráskovecz), kisk. Zala

vmegje perlaki j.-ban, (i9io) 1099 horvát lak.,

postaüfrynöksóg, u. t. Murakirály-Perlak.
Lightning-expedició, 1. Tengeri tudomáttyos

expedíciók.
Ligiak (lugiak), a szvévek egyik törzse az

ókori Germania K.-í részében a Visztula és Odera
fels folyása mentén.
Ligne (etHsd: liny), belga fnemesi család, mely

1545. grófi, 1601. hercegi rangra emelkedett Ne-
vét a Ucnn^auban lev L. várától kapta. Neve-
zetee^b tagjai

:

l.L; CharlesJoseph, herceg, osztrák tábornagy
és diplomata, szül. Brüsszelben 1735 máj. 23.,

megh. 1814 dec. 13. Kitnt a hétéves háború-
ban, azután Szent-Péterváron járt követségben,
hol II. Katalin cárn kegyét annyira megnyerte,
hogy orosz tábornaggyá nevezte ki s Krímben
nagy birtokokat ajándékozott neki. 1789-ben
Belgrád ostromában vett részt A francia hábo-
rúkban nem jutott önálló vezérlethez, bár 1808. tá-

bornaggyá lépett el. Rendkívül mvelt és szelle-

mes ember volt Rousseauval, Voltaire-rel és Nagy
Frigyessel élénk levelezésben állott. Vegyestar-
talmú mvei köztil említendk : Vie du prínce
Eugéne de Savoie (Weimar 1809) ; Lettres et pen-
sées (Paris 1809, 2 köt.); Oeuvres poethnmee
(Wien 1817, 6 köt). V. ö. Du Bled, Le prínce de
L. (Paris 1890).

2. L., Eugéne, herceg, belga államférfiú, az
elbbinek unokája, szül. Brüsszelben 1804 jan.

28., megh. 1880 máj. 20. Az 1830-íki belga forra-

dalom kitörésekor egy párt neki akarta felaján-

lani a királyi koronát, de azt visszautasította.

1842—48-ig Parisban képviselte hazáját, 1852—
1879-ig pedig a belga szenátus elnöke volt —
Unokája Louis herceg (szül. 1854) a L. család

jelenlegi feje.

LigmceiElfmurdt('£y//iu>(/. Effmwrt) Jakab,
sziléziai német ere<letQ magyar nyomdász, 1628—
lfö4-ig mködött Gyulafehérvárt abban a nyom-
dában, melyet Bethlen Gábor 1619. alapította

melyben eltte Válaszutí András és Meszlénl Már-
ton mködtek. Magát a fejedelem typogn^hnsá-
nak hívja. Eddig 16 magyar és 8 latin, német ki-

adványát ismerjük.V. ö. iVem«< Joannee, Memória
typographiamm és Szabó K.,R^ magyarkönyv-
tár I-n.
UlpilflcaUo (lat),l. Fásodás.
Lignin, 1. Faanyug.
Lignit (g«oi.), fiatal, a fa sierkeaetétmégJól fel-

tüntet barnaszén. Nálunk és HorvátoraíágbMi
pontusi, levantei és pleisztocén lemkodáaokban
gyakori, 1. Barnaszén.

LignogTáii>(gör.-lat), Angliában feHaJAItarin-

nyomó eljár&s vékony telemBnkte. Segttségével

gyönyör dolgok állítfaatitt: ugyan eló, de ai idöt-

rabló munka mindeddig nem engedte meg, hogy
a gyakorlatban beváljék.
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Lignon (ejtsd : linyon), a Loire két mellékfolyójá-

nak neve Franciaországban: 1. L. Vellave, a Ce-

vennekben ered ; 75 km. hosszú folyásában föl-

veszi a Dmiiórest. — 2. L. Forézien, a Forez-

hegyekben ered, 50 km. hosszú folyás után tor-

kollik P'eurs alatt.

Lignóz, a cellulóz (1. o.) másik neve. így nevez-

nek továbbá egy a dinamittal rokon robbanó

anyagot. L. Robbanó szerek.

liignnm (lat.) a. m. fa, a fa fája, v. holt fa.

L. agallochin.l. Agallocha-fa, Aloefa és Vakítófa ;

L. aloes, 1. u. o. és Aquilaria ; L. campechianum
V. kampesfa, 1. Haematoxylon és Campéche-fa ;

L. colubrinum, 1. Strychnos ; L. guajaci, 1. Giiaja-

cum; L. haematoxyli a. m. kampesfa, 1. Haema-
toxylon; L. presillum, 1. Gesalpinia; L. quas-

8iae surinamense, 1. Qiiassia ; L. quassiae jamai-

cense, 1. Picrasma ; L. rhodium, 1. Gonvolvuliis
és Rózsafa ; L. sanctum, 1. Guajacum ; L. santali

album, 1. Santalmn ; L. santali rubrum, 1. Ptero-

carpus ; L. sassafras, 1. Sassafras ; L. vitae, 1.

Guajacum és Metrosideros.
Ligny (ejtsd : iinyi), falu Namur belga tartomány-

ban, a Ligne és vasút mellett, (loio) 2035 lak.,

márvány- és ólombánya. Itt 1815 jún. 16. Na-
póleon Blücher porosz vezért hátrálásra kény-
szerítette. V. ö. Navez, Les Quatre-Bras, L., Wa-
terloo et Wavre (Paris 1903).

Ligny-en-Barrois (ejtsd : linyi aS barroa), város
Meuso francia départementban, az Omain mellett,

(1910) 5629 lak., optikai eszközök, mszerek gyár-
tása, üvegcsiszolás. Templomában van Luxem-
bourg marsai sírja.

Ligoriánusok, 1. Redemptoristák.
Ligowski, Wilhelm, német matematikus, szül.

Borkénben 1821 aug. 10., megh. Kiéiben 1893
dec. 8. 1868— 91-ig a kiéli tengerészeti akadé-
mián tanár volt. Nevezetesebb müvei : Sammlung
fünfstelliger logarithmischer, trigonometrischer,

nautischer und astron. Tafeln (Kiél 1873, 2. kiad.

1892) ; Bin Beitrag zur Ballistik der gezogenen
Geschütze (u. o. 1877).

Ligozin-vegyületek. Ligozin néven Fabinyi
tanár a diorthocuraarketont vezette be a terá-

piába. Ilyenek pl. a nátrium lygosinatum, fényl
zöld kristályok ; vizes oldata rubinvörös. Erélyes
antíszeptikum. Alkaloidákkal színes sókat alkot.

Achininum lygosinatum amorfnarancssárga por.

Antíszeptikum.
Ligroin. A nyers petróleumból ledesztillálás

útján kapott folyadék. Nem egységes vegyü-
let, hanem a pára íln-sorozatba tartozó szénhid-
rogének elegye. Fképen heptan (CjHi,) ós ok-

tan (C8H,g)-ból áll. Színtelen, igen mozgékony,
a petróleumra emlékeztet szagú folyadék. Fs.

0-67—0-69, fp. 90—120"'. Vízben oldhatatlan,

borszeszben meglehetsen oldódik; éter, kloroform
Ó8 zsíros olajokkal minden viszonyban elegyít-

het. Nagyon gyúlékony
; gze a levegvel ele-

gyedve meggyuladáskor veszedelmesen robban.
A L. a zsíroknak és gyantáknak igen jó oldószere,
Világítási célokra alkalmazzák.

I^iffae de la Fatrie fran^alse (fr. a. m.
a francia haza szövetkezete), a francia ariszto-

krácia mintegy 200 tagjának egyesülete, amely
1889 jan. elején kibocsátott felhívásában a fran-

cia nemzetet a nemzeti egység, a nemzeti hagyo-
mányok és a hadsereg iránti tisztelet megóvására
szólította fel. A L. megakadályozni igyekezett a
Dreyfus-pör revízióját. Ellensúlyozására alakult

az Union nationale, mely kijelentette, hogy a
Dreyfus-ügyben föltétlenül aláveti magát a sem-
mitöszék döntésének.

liigue des droits de l'bomine (franc,

a. m. az emberi jogok szövetkezete), francia egye-
sület, melyet a Dreyfus-ügybl kifolyólag több

elkel politikus, író, tudós és mvész alapított,

hogy a jognak oly megsértése, amilyen a Dreyfus-

ügyben elfordult, a jövben megakadályoztassék.
Liigue du bieii pablíc (franc, ejtsd : ligdUbien

pUbiik) a. m. a közjó érdekében kötött szövetség. E
névvel jelölték a Vakmer Károly charolaisi

(utóbb burgundi) herceg vezérlete alatt 1465. fegy-

veres szövetségre lép francia fnemesek szövet-

kezésüket, melynek éle a mindnyájukat fenye-

get zsarnok XI. Lajos király ellen irányult, A
liga élén Károly, Berry hercege, P'erenc, Bretagne
hercege és Nemours herceg állottak. Eleintén a
szövetségeseknek kedvezetta szerencse, de a király
csakhamar viszályt hintett a L. soraiba, melynek
tagjait azután egyenkint kényszeritette meg-
adásra. 1471 -ben a L. még egyszer felemelte fejét,

de Lajos könny diadalt aratott rajtuk s a L. tag-

jain és azok családjain rettenetes bosszút állott.

liigue patríotiqae, 1. Hazafiak ligája.

liiü^ula (lat.), 1. Kanálka.
I>.igula (áuat), a Laposférgek osztályába, a Ga-

landfórgek (Cestoda) rendjébe tartozó féregnem.

Kifejldve különböz vízimadarak belében éls-
ködik. Lárvája az édesvízi halak, különösen a
pontyfélék testüregében ól, ahol 75 cm. hosszúra

is megn. Népies neve haldobóka.
liil^nla (növ.) a. m. nyelvecske v. levélhártya,

a pázsitfélék levéllemeze és hüvelye határán lev
hártyanem függelék, a szegfúfélók koronulájá-

val homológ.
lii^rnlae bovls (növ.), 1. Atracél.

IJju;ularia Cass. (növ.), 1. Senecio.

liiKuIiílorae (növ.), 1. Fészkesek.
Liguori, AJfonso Maria, de, s^í'Hí, a redempto-

risták V. liguoriánusok rendjének alapítója, szül.

Marianellában (Nápoly mellett) 1696 szept. 27.,

mogh. Nocerában 1787 aug. 1. Kezdetben jogot,

késbb teológiát tanult. 1726-ban pappá szentel-

ték s mint ilyen alapította a társulatát (Congro-
gazione del San Redentore, 1. Redemptoristák),
melynek els fnöke ö maga lett. Hivatalát ak-

kor is megtartotta, midn 1762. XIII. Kelemen
parancsából a Sanf Agata de' öoti egyházmegye
püspöke lett. 1775-ben lemondott állílsáról és No-
cerábtt, a San Miehele dei Pagani kolostorba vo-

nult, ahol meg is halt. XVI. Gergely pápa 1839.

a szentek, IX. Pius pápa pedig 1871. az egyház-

tanítók (doctor ecclesiae) sorába emelte, ünnepe
aug. 2. Mvei között korszakalkotó Theologia

Moralis-a (Nápoly 1753). További mvei : Istru-

zione pratica per li confessori (1757 ; latinul

Homo apostolicus, 1759); II confossore diretto

por le confessioni dellagente di campagna(1763)

;

Istruzioni al popolo sopra i precetti del decalogo

(1767) és sok más. Életrajzát többen megírták,

nevezetesebbek: Dilgskron (1887); Capecelatro



LiffuorlAnusok — 737 Lika-Krbava

tH98) ; Berthe (1900). Tanításáról és irodalmáról

1 tak : Ooosset (1882) ; De Caigny (189é) ; Arendt

(1897); Meffert (1901) ; Kiss János dr. : Systema-
morato s. Alfonz! de Ligorio (1882). Ujabban
Graaeonann, Hoensbroech és mások támadták meg
L. erkölcstani rendszerét, mire számos védöiratot

adtak ki (PUatus. 1902; Jansen. 1904; F. Ter
Haar 1904 stb.i.

Lignoriánasok, 1. Redemptoristák.
Lignria, 1. a lignrok ^<»1 népének országa

Itáliában; Augostus császár idejében határai:

É.-on a Padus (Po) ; DK.-en a Macra folyó és a
tnlajdonképi Itália ; Ny.-on a Varus, a Tengeri-

Alpok és GalUa; D.-en a Ligori-öböl. Ezen a
teríileten a hosazuhajú ligurok (Ligures comati
vagy capillati) laktak : hatalmas öeerejú, barom-
tenyésztö nép. Eredetileg csak kisebb helységek-

ben és váracsaikban laktak, melyek kör&l egy-egy
töras csoportosult Ilyen törzsek voltak : Vediantil

O^onaco tájékán), Intemelii (Ventiiniglia körül),

Oennatee (Genova), Taurini (Torino). Fóbb váro-

sai : Nícaea (Nizza), Monoecus (Monaco), Genua,
Dortona (Tortona), Augusta Taurinomm (Torino).

Kr. e. 280. kezddött a keménynyakú ligurok le-

küzdése a rómaiak részérl, amely elhúzódott

Kr. e. 14-ig. — 2. L. A mai Olaszország ÉNy.-i
réeaének egy vidéke az Apenninek és a Földközi-

tenger között; a Genovai-öböl körül Francia-

ország határától a Speziai-öbölig nyúlik, területe

6282 km», (i9ii) 1.196,853 lak., tartományai Porto-

Manrizio és Genova (1. o.).

Liguriai emelet (^oi.), alsó oligocénrétogek

olaszországi elfordulása. Náltmk a hárshegyi
homokk, a budai márga és a kisczeUl agyag kép-

viseli ezt az emeletet.

lágoriai köztársaság (Repubblica Ligure),
Bonaparte Napóleon alakította 1797 jún. 6. az
arisztokratikus genovai köztársaságból. Új de-

mokratikus alkotmánya 1798 jan. 1. lépett életbe,

mely szerint egy öttagú direktórium igazgatja két

törvényhosó testülettel. 1802-ben a direktóriimi

helyébe egy dogé lépett. 1805 jún. Napóleon be-

kebelezte a francia császárságba.

Lignriai tenger, 1. Jlrreno-tenger,
Lignri Alpok. 1. Alpok.
Lignri Apenninek, 1. Apetmiruk.
l.iRuriniu Koch (iiut), 1. Zöldike.
Ligurok, L Liquria.
ItiariutieamX. (nOr.), az ümbelliferae (Emy-

aök) család génusza ; 50 faja az É.-i félgömbön
honos, de néhány chilei és új-zélandi is van. Kórós
növények. Levelük többször szárnyasán hasoga-
tott A L. mutellina (L.) Crtz. Idtün takarmány-
növénye az alpoknak, különösen, ha súrún fordul

el. Fszeres illatú gyökere szeszben áztatva

alpi lakosoknál gyomorersít. Az amerikai L.
filicinum 8. Wats. gyökere Kolorádóban osha név
alatt mellbajok gyógyítására szolgál. — L. még
Laserpitiitm és jJevisHcum.
Itigraatmm (nSr.), 1. Fagyalfa.
Ligvánd, kísk. Sopron vm. felspulyai j.-ban,

(1910) 1003 horvát és magyar lak., a. p. és n. t.:

Szabadbáránd.
liibenam (ném. a. m. leken), a hfibér kOzép-

kori neve (a német leihen-tl), 1. Hbér.
Iiihir, sziget, L Gerard de Nys.

Lihn, folyó, 1. Benue.
LiHongCsang, kínai államférfiú és hadvezér,

szül. Ngan-hul tartományban 1823., megh. Pe-

kingbon 1901 nov. 6. A íoiptn^-lázadás alatt tnt
ki ügyesés bátor viselkedésével s 1864. Klang-Szi
és Kiang-8zatartományokkormányzója lett 1872.

birodalmi fkancellárrá nevezték ki s ez id óta

óta ö vezette Kina küls és bels politikáját

(Kdét Bismarckja). 1894 szept a japáni háború-
ban szenvedett kudarcaiért ogyidöre kegyvesz-
tett lett, de már 1895 márc. t küldte a osászári

kormány Simoneszekihe a békealkudozásokra. Itt

egy fanatikus japáni súlyosan megsebesítette.

1896-ban Moszkvában volt II. Miklós cár koroná-
zásán, azután sorba látogatta az európai udvaro-

kat Az 1900-iki toxer-lázadás alatt közvetít
szerepet játszott a pekingi udvar és az idegen

hatalmak közt s kötötte meg velük 1901 eaépí.

Tien-Gsivhen a kinai kormányt annyira megalAió
békoogyozséget

Liim^ord, L Limfjord.
Liipola, Yrjö, szobrász, szül. Koskiban (Finn-

ország) 1881 aug. 22. Mvészeti tanulmányalt ha-

zájában, azután Német-, Francia- és Olaszország-

ban v^ezte. 1904-ben Budapesten telepedett le s

magyar honosságot szerzett. Fképp bronzmüvek-
kel vett részt kiállításainkon, ily mvei : Ébred
energia (helsingforsi muz.) ; Jairus leánya (aboi

muz.) ; Leselká (Budapest, Szépmúv. Múzeum)

;

Székely erdömunkás cím bronzmüvét a király

vette meg. Plaketteket is készített.

Lijeva Lnka, adók. Zágráb vm. sziszeid (sisaki)

j.-ban, (1910) 880 horvát lak. ; u. p.Martinska Ves,

u. t. Sziszek (Sisak).

Lijevi Dnbravöak, adók., Zágráb rm. dngo-

seloi j.-ban, (i9io) 812 horvát lak. ; u. p. Br^,
u. t. Ivanic vár (Ivanic-grad).

Lijevi Stelanki, adók. Zágráb vm. pisarovinai

j.-ban, (1910) 396 horvát lak. ; u. p. Poknpeko, u. t
Pisarovina.

Lijevo SrediSko, adók. Zágráb vm. pisarovinai

j.-ban, (1910) 695 horvát lak. ; n. p. és o. t Pisaro-

vina.

Uka, folyó Horvátországban, a Karstttaa

ered KukUé közs^ határában (Lika-Krbava vm.).

egy poljébe folyik és 86 km. folyás otán Lipo-

vopolje községen alul eltOnlk ; földalatti ismeret-

len úton az Adriai-tengerbe lehet lefolyása.

Likabettoez (Lykabettos, most Hagio6* Qtor-

giosz). 211 m. magas hegy Atíiéo BK.-1 rónéo,

pompás kilátással ai attikai síkságra.

Lika-KrbaT» (Lika-Korbava). Honrát-Sda-

vonország egyik vármegvéief mcdy aiiiiiiiialet-

délnyngatibb réaiöt ktoni ; határai lL-<m lfoÍ-

rus-Finme vármegye, K.«en Boamla, D.-en Dal-

mácia, nyugaton az Adriai-tenger. lertíek

6211 km«.
Földje általában begyes s legbiyebbeo ma-

tatja a Karszt jeUemronáaait ; ai egéaijrár-

megye^y nagy fblflUd, melyet egymimltOIM*
kevéebbé egykaaft hegyeorok aalBek át H togy:

sorok közQl legnagyobb a tenger par^ ew-
gélyz Velebit, melynek krdta-, jröa- és kar-

bonképletekMU alkotott föemeikedési Tnialábaa

a Rajnac (1699 méter),. Satorina (1684 m.) éri

Sveto brdo (1763 m.) a legUemelkedbb^ tagok:

47
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A vármegye K-i határán a Kis-Kapela (Seliáki

vrh 1280 m.) és Pljegivica (Gola Pljesivica 1649 m.

és Ozeblin 1657 m.) hegyláncai emelkednek, a két

nagy hegység által körülzárt területet pedig egyes

bels láncolatok (Kamenita gorica 1269 m.,

Vrbaéka staza 1199 m.) több elkülönített lapályra

osztják, milyen az otocaci mély lapály (Gacko-

polje 439 m.), a likai felföld (600 m.) s a Krbava
vagy Korbávia fensík (7—800 m.). B lapályokat

kisebb-nagyobb folyók öntözik, melyek hosszabb

folyás után eltnnek s ismeretlen helyen ömlenek
a tengerbe ; ilyen a jelentékeny lika, mely Lipo-

vopoljón alul tnik el, a Gacka, az Obcenica,

Kiéice 8 Krbava; a tengerparton egyetlenegy
jelentékenyebb folyó torkolata sem található. A
vármegye K-i részét még az Una folyó öntözi,

É-i szélén a szépségükrl ismeretes Plitvicai-ta-

vak vannak (szám szerint 13), melyek lépcsze-

tesen egymás fölött feküsznek s szép vízeséseket

alkotnak ; bellük ered a Korana. Tóvá szélesül

a Qftcka is Otocacon alul. Jelentékenyebb ás-

ványvíz L. területén nem fakad.

Az égrhajlat a vármegye különböz részeiben

igen eltér ; míg a tengerparton az olasz éghaj-

lat derült egével találkozunk, addig a felföldön

a Karszt zord égalja uralkodik. A tenger mér-
sékl hatása csak keskeny partszegélyen érvé-

nyesül, ahol (mint Zenggben) az évi közepes h-
mérséklet 141° C, mlg a likai fensíkoncsak 79,
Gospicon 91°. A csapadék úgy a tengerparton
(Zengg 1199 mm.), mint a Karszton (Gospic 1575
mm.) igen sok, a hó az utóbbin az év nagy részé-

ben el sem tnik.
Természeti kincsekben a vármegye nem

gazdag; az ásványország nevezetesebbkincsekkel
egyáltalában nincs képviselve. A növónyország
változatosabb és gazdagabb. A vármegye term
területe összesen 574,510 ha., mibl azonban csak
91,548 ha. (le^/o) szántóföld, 797 ha. kert és

51 ,617 ha. rét; ellenben 162,085 ha. legel és

266,677 ha. erd; végül 124 ha. szUö. A nem
term terület 46,639 ha. L. vármegyében a föld-

mivelés egyrészt az éghajlat zordsága, másrészt
a hegyi talaj terméketlen volta miatt nagyon hát-

térbe szorul ; a nemesebb gabonanem, búza ós
rozs csak kis mértékben termeltetik, ellenben jó-

val több árpa, zab és kukorica. Ezenkívül ter-

meltetik meglehets sok köles, tatárka, hüvelyes
vetemény, kukorica s burgonya. A bortermelés
csekély, valamivel jelentékenyebb a gyümölcs-
termelés, különösen a szilva. A marhatenyész-
tós nem nagyon virágzó, leginkább még a juhte-

nyésztésnek kedveznek a fizikai viszonyok ; van
(1910) 89,261 drb szarvasmarha, 16,717 ló, 376
szamár, 643 öszvér, 14,096 sertés, 268,276 juh ós

41,000 kecske.

Lakólnak száma 1870-ben 185,281 volt, 1910-
ben 204,710. Egy km*-re csak 33 lélek jut s így L.

vármogyo egész Horvát-Szlavonország legritkább
népesség vármegyéje. A lakosok közt van (i9io)

100,346 horvát, 104,036 szerb, 68 német s csak
22 magyar. Hitfelekezot szerint van 100,620 róm.
kat. 8 104,041 gör, kel. Foglalkozásra nézve volt

:

stermel 90-5, iparos 2'9, keresked 0*8, közle-
kedéssel foglalkozó 0-6, közszolgálatokhoz tar-

tozó l'&Vo; a keres népesség összes száma

89,967, még pedig : stermelés 81,058, ipar 2678,
kereskedelem és hitel 774, közlekedés 481, köz-
szolgálat és szabad foglalkozások 1814. A lakos-

ság legfontosabb foglalkozási ágai az erdmíve-
lés, a juhtenyésztés, halászat és hajózás ; az ipar és

kereskedelem teljesen pang, közlekedése — vas-

utak teljes hiányában — a parti hajózásra és a
tengelyen való szállításra szorítkozik. Az állami

utak hossza 262, a törvényhatóságiaké 392 km.,
mind kiépítve. A legélénkebb forgalmú kikötök
Zengg, Sv. Juraj (St. Giorgio), Karlopago és Sti-

nica ; a belföldi forgalom Otocacban ós Qospicban
a legélénkebb. A hitelintézetek száma 57 (14 taka-

rékpénztár és bank és 43 szövetkezet). Zenggben
kereskedelmi és iparkamara székel.

Közmveldés tekintetében L. az egész ma-
gyar birodalomban a legutolsó helyen áll, ameny-
nyiben (i9io) a 6 éven felüli lakosságból 749, sem
írni, sem olvasni nem tud. A vármegye 1040 közsé-

gében mindössze csak 135 iskola van, és pedig 1

hittani intézet (Zengg), 2 középiskola (Zengg és

Gospic), 2 ipari és kereskedelmi iskola, 4 polgári

iskola, 122 népiskola, 2 iparos iskola és 1 börtön-

iskola. Kisdedóvó az egész vármegyében nincs.

Az összes iskolákba csak 17,499 tanuló jár.

Közigrazgatás. L. vármegye 9 járásra oszlik,

melyekben 1 város, 31 polit. község és 1040 hely-

ség van.

Járás, Táros
Lakosság
száma

Brinjei Járás.- .

Dolnji-lapaci < .

Qospici « .

Oracaci « ,

Korenicai • .

otocaci • ._ .

Perusici « — .

Udbinai « ... .

Zenggi f _ .

Zengg város ... .

18,187
17,4SS
S6,31S

86,726
28,191

85,193

80,950

19,116

18,806
8,896

BbbSl

horvát szerb

18,900
1,486

18,468

7,383

5,881

18,038

17,825

3,619
18,871

3,186

össiesen \ 804,710

6,871
16,996
16,771

19,324
16,S96

17,079
3,616

9,588
16
80

Lakó-
hásak
ssáma

100,346 1104,036

8.891

8,858
6,309
4,411

3,829
6.471

S,6SS

8,103
8,346
467

34,308

Székhelye Gospié.

Egyházi tekintetben a vármegye 61 róm. kat.

egyházközsége a zenggi püspöki, a 42 gör. kel.

község a károlyvárosi egyházmegyéhez tartozik

;

egyéb vallású egyházközségek a vármegyében
nem léteznek.

Törvénykezési szempontból a vármegye a
gospici törvényszék területéhez tartozik

; járás-

bíróságok Brinje, Dolnji Lapac, PeruSic, Gospic,

Graéac, Korenica, Otocac, Udbina és Zengg vá-

rosában vannak, az els négy kivételével mind
telekkönyvvel ellátva; közjegyzeóg (Jospicon,

Otoöacon és Zenggben van.

HadUgryl tekintetben az egész vármegye
(Zengg kivételével, mely a hadi tongerészetliez

állit újoncokat) a zágrábi hadtestparancsnokság

területéhez tartozik, hadkiegészít parancsnok-

sága Otocacon székel.

Pénzgyigazgatósága Gospicon, adóhivatala

ugyanott, Otoéaoon és Zenggben, pénzügyrsége
Gospicon, Zenggben és Dolnji Lapacon van.

ÁUamépltészoti hivatala Gospicon, posta- és táv-

iróigazgatósága Zágrábban van. A vármegyében
14 orvos, 37 bába, 11 gyógyszertár és 3 kórház
van (108 ággyal).
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TOrténete. A mai L. vm^ye bárom régi hor-

vát zsnpáasáffból : Likából, Krbavából(Cotb&vlá)
és Qadskából (Oatacka) kdetkBWtt. A likai »a-
páuAg a Lika folyó forrÉBndékite. Krbava a
Krbava folyó Yiáékéa, a mai udbinai járás terü-

lotón, a gadakai —máMá[i; pedig a mai Otocac

könbrókéD fekOctt BgyMzi tekintetben a likai

a ntaai, majd utóbb az arbei, zenggi

kviai püepácBég alá tartozott, ma pedig

ai egyesitett zeogg-modruBi püspökség alá tar-

tozik.

A Xin. és XIV. 8z.-ban a Goáic-Korjakovic csa-

lád tagjai voltak Lika urai és örökös Ispánjai s

egyneramind Krbava ós Buasana megyék grófjai

;

e család késbb a Karlovic nevet vette fel. Egyik
kiváló tagja, Karlovic Károly után nevezték el a
XVI. SS. vége felé a tengermelléki Bag várost

Karlobagnak (ma Karlopago), mely püspöki szék-

hely volt 1460-ig, anükor a püspökséget Med-
rük helyezték át
Gadska (Gstaöka) megye a xm. sz.-ban rö-

vid ideig a templáriusoké volt, IV. Béla király

azonban 1260-ban a vegliai grófoknak, a Fran-
gepánoknak adományozta Zengg várossal együtt.

Miiid a három zsnpánság a mohácsi vész ntán a
a törökök kezébe került s birtokokban maradt
168&-ig, midn gróf Huberstein véglegesen vissza-

foglalta. A visszafoglalt megyéket a bécsi ud-

vartól gróf Zinzendorf Adolf kapta, aki azokat
néhány év múlva visszaadta, mire a bécsi udvar
1720-ban a maeyar országgylés tiltakozása elle-

nére bekebelezt^te a katonai határrvidékbe.
A napóleoni osásiánág idejében L. vármegye
francia tartomány lett, melynek élén intendáns
állott A katonai határrvidék Moszlatása után

(1883) a bárom történeti zsnpánság területébl

a mai L. vármegyét saervezték.

Likantrópia (lyka$dhropia, gör.), az állattá,

különösen farkaasa való átváltozáÍB téves eszméje
elmebajosoknál. Dyen betegig régebben as erdk-
ben kóboroltak s innen a Werxcolf babonája (1.

Farkaskoldus).
Likaonia (Lykaonxa), ókori tartomány Kis-

Ázsiában, mely Ualatia, Kappadokia, Kilikia, Pi-

zidia és Prigia közt feküdt ; maga ai ország ki-

válóan alkalmas volt a biricatenyéitásro, csak
ÉK.-en volt a síkság, «bol fa nem nö» (axylos

chora), ennek közepén a Tattn nev sóstó (a mai
törököknél: Tuz csöllü). Lakosai, a likaonok,

ügyes íjászok voltak. Fbb városok : Ikonion
(most Konie), Laodikeia, Lystra, Laranda.

Lika-otoiaei kerület, a HatárOrvidók polgá-

rosítása után a likkai és otoiaei esredekbl ala-

kított kerület melynek 5774-23 km* tetttlete és

(18S1) 151.04Ö lakója volt Horvát-Szlavraiország

új vármegyei beosztása alkalmából Lika-Krbava
vármeg>-cbe kebelezték.

Likava vára. Rózaabsggyel snmben a Vág
jobbpartján mesrlebetOs BMgas bsgyen vannak
L. romjai. Állítólag m&r 1129. fennállott Róbert
Károly Likavát uradalmaival együtt Donch
mesternek ajándékozta 1312. A XIV. az. végén a
Bebek-család birja. kiktl Detre htlensége miatt

Zsigmond király elvette. A XV. sz. elején Gara
Miklö8é,majd a husziták egyik föféezke Liptóban,

egy idben a híres Komoróczy Péter parancsnok-

sága alatt. A husziták legyzése után Mátyás ki-

rály fiának, Corvin Jánoe liptói hercegnek adta.

1496-ban Szapolyai István kerítette kezére a vá-

rat melyre családja 1506. donációt is ki^Mtt. Az
I. Ferdinánd és Szapolyai János közötti harcok-
ban Katzianer felégette Likavát, mely aztán a
Thurzó-családra szállott Majd 1531. Pekry Lajos
vette meg. özvegye révén Báthory Andrásra
szállt, aki azt Kmsith Jánosnak zálogosította el.

Ettl leányágon 1580 után Dlésházy István és
utódainak birtokába jutott. Illésházy György Thö-
köly Istvánnak adta el 1650 táján. Thökölyék ko-

rában élte a vár fénykorát, de ez rövid volt, mert
1670. Heister tábornok elfoglalta, a vár a ka-
mara birtokává lett, meljrtl Széchenyi György
esztergomi érsek 1690. zálogba vette. Halála után
ismét a kamaráé, amig 1707. H. Rákóczi hadai
el nem foglalták az ekkor már igen megviselt
várat, mely 1711 után ismét királyi kézre kerülve,

többi váraink sorsában osztozott. Átengedték a
pusztulásnak. Az egykor hozzá tartozott uradalom
ma legnagyobb részben kincstári birtok. Terje-

delmes monográfiáját tótul megírta Hyros István
(T.-Szt.-Márton 1870).

Likavka (Likava), kiek. Liptó vm. rózsahegyi

j.-ban, (1910) 2153 tót lak., u. p. és u. t. Rózsa-
hegy. Közelében egy hatalmas sziklaorom tetején

Likava vára (1. o.) romjai vannak.
Likér, kisk. Gömör és Kishont vm. rimaszom-

bati j.-ban, (1910) 1004 tót és magyar lak., vasúti

állomással, táviróhivatallal, a. p. Nyostya. Itt van
a Rimamurány-salgótarjáni vasmúrészvénytár-
saság nagy vaskohótelepe (.3(X) munkással).

LiJkeri (Lykeri), a I^masszus (L o.) legmaga-
sabb csúcsa.

Likia (Lykia, Licia), ókori tartomány Kis-

Ázsiának déli partján. Határai : É.-on a Tauros-
hegy és Prigia (részben Pizidía is) ; Ny.-on Karia,

egyebütt a L.-i-tenger. Hegyei a Kragosz(3000
m.) és Antikragosz (1800 m.), melyek a Telmiu-
8208S és Xanthosz vizválasztóL A Xantfaoss és

limiross közt emelkedik a Mazikitoez hegység,

keleti résaóboi emelkednek a Szolima, az Olim-
posz és Poinikosz. L. tengerpartja gazdagon ala-

kult és sok öble van. L. lakM kereakadelawt
folytattak országoknak termésntt IwnnftwJTel

(cédros, feny és platán, bor, bá», sáfrány, ki-

tOnö szivacsok és nafta). Nagyon tarka képet

nyojt arégi L. lakossága. Legrégibb lakói a mi-

Ivek és a szolimok, akikhez a termek v. tre-

mütk járultak. L. p(^tikai sorsa elég kedvesöen
alakult. Kroeeostól meg todták magnkat TédSBl,

késbbi óraik (a perzsák, rodoslak) ssintáB nem
sok kárt okoztak beonök. a római hódoltság ide-

jében pedig hoflzonhárom városból álló szövet-

sz fejldött L.-ban, mstynek élén sg>' likiarches

áUott Csakis a osásiánk kocában lett L.-ból

római provincia. L.-nak kMOnfle Jdentséget ad-

naka területén talált mAenüékA. a 1

kai ékes szikUufrok, as ú. n. Harpyla-emlék s

különösen a MiratxA (L Likiai nyelv). V. ö.

Benndorf-Niemann, Relsen in L. u. Karién (Wien

1884).

Likiai ajahr, a kisáaiai régi likiaiak nyelve^

mel>-nek emlékeit Mfcalok tartották flenn. Bsttti

nyilván görög betflkböl alakultak. Ma már el taA>

47»
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ják olvasni e feliratokat, de értelmüket még alig

hüvelyezték ki. V. ö. M. Schmidt, Neue lykische

Stúdión (Jena 1869) ; Deecke, Lykische Studien,

(Beitrage zur Kundé der indogerm. Sprach., Göt-

tingen 1887 s köv.) ; Bugge, Lykische Studien

(Christiania 1897).

Liki-Liki, Új-Mecklenburg (Polinézia) Ny.-i

partvidékének egyik terméketlen, sivatag része.

A francia Marquis de Rays 1879—82. több száz

kivándorlót csalt oda azzal, hogy virágzó gyar-

mata van. Nagy részük nyomorultul elpusztult.

Likkai ezred, azeltt a horvát-iUir határr-
vidék egy ezrede, 2605 km* területtel és (i87o)

84,069 lak. Székhelye Carlopago volt.

Liklang, hegység, 1. Arakan Yoma.
Likr (franc, liqueur). így nevezik azokat a

borszesztartalmú s többnyire édes italokat, me-
lyekhez különféle gyümölcsnedvek (barack, körte,

meggy, cseresznye, eper, málna, narancs stb.)

vagymás zamatos növónykivonatok (kávé, kakaó,
vanília stb.) vannak hozzáelegyítve. Borszesztar-

talmuk többnyire 30—55 térfogat-százalék között

váltakozik. A készítés gondossága és az ahhoz
használt anyagok tisztasága szerint megkülön-
böztetnek ílnom (rosoglio) és közönséges (aqua-

vitae) L.-öket. A nagyon sok cukrot tartaLmazó,

olajsürüségü likröket krémeknek (crémes) ne-

vezik.

L.-borok. így nevezik az igen ers s amellett

többnyire többé-kevésbbé édes csemegeborokat,
melyeket fleg a délvidéken nyernek. Ezek majd
természetesek, mint a tokaji, ménesi stb. aszú,

majd olyan módon készülnek, hogy a természetes
borhoz alkoholt, besrített mustot, mazsolakivo-
natot stb. tesznek. A legkeresettebb L.-borok:
a Malaga, Xeres, Alikanto, Madeira, Portó stb.

gyakran 20% alkoholtartalom mellett 20% ex-

traktot tartalmaznak. L.-nek hívják a pezsg-
gyártásban azt a sr cukoroldatot, amellyel a
pezsgt édesíteni szokták. Kétféle L.-t használ-
nak, az egyiket az erjesztés eltt adják a borba,

s ennek cukortartalma adja kierjedés után a kell
szénsavat. Lényegében bor és cukor 50»/o-os ol-

data. A másik L.-t a kiseprözés után töltik a pa-

lackokba, ez adja azután a pezsg édességét, za-

matját stb. Cognac, ílnom ó-bor, cukor s esetleg

bizonyos zamatanyagok keverékébl áll.

Liktor, 1. Lictor.
Likvidáció (liqiddatio, lat.), 1. Felszámolás.
Lile (állat), 1. Lilefélék.

Lile-bibio, 1. Bibic.
Lilefélék (Aiiat, Gharadriidae), a Lllealakúak

rendjébe tartozó madárcsalád. Erösebb, zömökebb
testalkotású, költözköd madarak. Különösön a
partok mentén élnek, kitnen röpülnek, földön

fészkelnek, 3—4 tojást raknak. Táplálékuk: ro-

varok, férgek, puhatestek, kisebb kétéltek. Kö-
rülbelül 140 fajuk ismeretes. Hazánkban 14 faj

honos. Ide tartoznak : a csérek (Glareola). Csrük
egyharmada olyan hosszú, mint a fej; farkuk
mélyen villás. Körülbelül 10 fajuk ismeretes.
Hazai fajok : a széki csér (Gl pratinicola), háta
szürkésbarna, torka rozsdasárga, melle, fark-
töve és basa fehér. Elsrend ovoztoUai feke-
ték, feketésbarna fehérszególyü kormánytoUai-
nak száma 14, lábai gyengék, magasan beillesztett

hátsó ujja igen kicsi. Hossza 29, szárnyhossza 19,

farkhossza 13 cm. ; délkelet-európai költözköd
madár, hazánkban mezkön, réteken, ahol fészkel

is, áprilistól szig nem ritka. A feketeszárnyú csér

(Gl. nielanoptera Nordn.) hasonlít a széM csér-

hez, csakhogy alsó számj'fedtollai feketék. Ha-
zánkban sokkal ritkább, vendégmadár. A Haema-
topus (1. 0.), a köforgató (Arenaria interpres L.)

úgyszólván az egész földkerekségen el van ter-

jedve, de csak a magas északon költ. Ószi és ta-

vaszi vonuláskor ritkán hazánkban is elfordul
a nagyobb vizek mentén (pl. Velencei tó, Balaton).

Köriilbelül rigónagyságú; tavaszkor a vén kö-

penye fekete, háta és válla gesztenyebarnával

tarkított ; dereka, hasa és alsó farkfedi fehérek

;

feje fehér, fejteteje fekete, hosszanti foltokkal

mustrázva ; homloka, szeme körül, begye és melle

fekete; csre mögött és tokája fehér ; csre fekete

;

szeme barna ; lábai narancssárgák. Másik faja a

feketefejii köforgató (A. melanocephalus) Észak-
Amerikában fordul el. A hagolyszem lile (Oedic-

nemics oedicnemus L.) színe bamássárga, sötétebb

gerincfoltoklcal. Tarka, kantár ós szeme körül fe-

hér. Elsrend eveztollai feketék. Feketecsücsú
csre és lábai sárgák. Hossza 45, szárnyhossza 25,

farkhossza 13 cm. Hazája Bui'ópa, Afrika és Kö-
zép-Ázsia. Áprilistól novemberig hazánkban is él.

Költözköd madár. — A bibic (1. o.) ; a helvét bibic

(1. 0.) ; a francia lile (Cursorius galliciis) világos

vörössárga, háta kissé sárgás. Nyakszirtje kékes-

szürke. Fehércsúcsú farkán fekete harántsávok,
csre feketés, lábai sárgák. Hossza 28, szárny-

hossza 16, farkhossza 7 cm. Hazája Észak-Afrika,

nagy ritkán nálunk is eljön. — Az aranylile

(Charadriuspluvialis), háta fekete, számos apró
sárgászöld vagy aranysárga folttal, hasa sszel
fehéres, sötétebb foltokkal, nyáron fekete. Els-
rend eveztollai barnák, a másodrendek fe-

keték, aranyzöld hai-ántsávokkal. Baraásfeketo

kormánytoUain 7—9 világosabb harántsávval.

Lábai szürkésfeketék, csre fekete. Hossza 2'^,

számyhossza 18, farkhossza 8 cm. Egész Európá-
ban honos, helyenként áttelel madár. Tavasszal

és sszel átvonulás alkalmával nálunk nem ritka.

Húsát nagjTa becsülik. — Morinell lile (Eudro-
mias morinelhis L.), háta egórszrke, világos

rozsdaszín toUszegélyokkel, fejteteje barnás-

fekete, hasa rozsdaszín, közepe fekete, mellén
apró fehér harántsávokkal. Csre fekete, lábai

zöldessárgák. Hossza 23, számyhossza 15, fark-

hossza 7 cm. Északi vidékek hegyes helyein él.

Télen déli Európában tartózkodik, ilyenkor ná-
lunk is található. Húsa kitn.— Afehérhomloki'i

lile V. széki lile (Aegiolitis alexandrina L.), háta
fóldbarna sötétebb gerincfoltokkal, fejteteje és
tarkója rozsdavörös, lábai feketék. A kantár és a
begy mindegyik oldalán fekete folttal. A küls
konnánytollak fehérek, a középsk feketék. Csre
fekete. Hossza 16, szárnyhossza 10, farkliossza

5*5 cm. Kivévén az északi részeket, majdnem az

egész földön található költözköd madár. Tavasz-

tól szig hazánkban is közönséges, nádasokban
fészkel. — A homoklile (A. hiaticola) fekete-

hegy csrének töve sárga. Háta olajbarna. A
szemen keresztül fekete sáv húzódik, fehér torká-

nak alsó része fekete, hasa fehéres. Farkának vége

I
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fehér, lábai sárgák. Hossza 19, azániyhoesza 12,

fltfthoaBai 6 cm. K«Mtftfc*^ (éukel. Átvonulás al-

kMlmával nálunk sem ritka. — A kis lile (A.

cbfMa Soop.) hasonlít ai eiöbblhei, csakhogy
ktoeM) és cafire fekete, elad evexöttdlának golnoe
agéiaoii lUiér. Hosssa 17, SEám^oesza 11, £uk-
hoaan 6 cm. Található Bar6pában, Aaslában és

Afrika éssaki résKiben. Nálunk áprilistól szep-

temberig viaek mentén mindenütt közönséges.

Ulla«e«e (Lfilionrfélék, aü".), az egyszikek
családja a Liliidorae aorontbaa. Minté^ 2600
fiija van, ezek a L.-t minden f51dréaen nagyobb
ipAmiiMi képvis^ik, de fképen az E.-i félgömbön

vaimak eltajedve. Nem hiányoznak óceáni szi-

geteken sem. Pfivek, kórok, hagymás, ritkán gu-

móé növéi^^ stt>. Viráguk legtöbbször sugaras,

2 ivarú és 3 (2 v. 4—5) tagú, leples. Porzó annyi,

ahány lepellevéL A magház rendesen felsó állású

és 3 flre^ mae^raadODíteyei az üregek központi

szögletében állnak. Blbéjttk 1—3 (4) van, kiai és

csak ritkán szálas, mint a Juncaoeae családban,

mellyel a L. közel rokon. Termésük tok v. bogyó.

Viiágatuktúlnyomóan végálló. Levelk gyakran
hllvc^es, mindig ép, osztatlan, többnyire szálas,

ritkán szélee lemez és nyeles. Több dísznövény

ebbe a családba tartozik, mint: tulipán, jácint,

liliom, gyöngyvirág, FritiUarüi, Moe, lucca,

Dracaena stb. ; mint eleség vagy élvezeti cikk

:

spárga,hagyma ;eaenklvülnéhányorvosi növény.
Lilién József (kokenbrucki) báró, gazda és

katona, szüL Saásavszágban 1753., uegh. 1828.

Mint Sapáry Péter gróf veje 1795. átvette ennek
24 eKP hold terjedelmú ercsii (Fejér vmegye)
uradalmát és azt nagy ssaUsmerottd rendezte

be. amivel példát adott a haladó gazdasági re-

formok behozatala s nagyszer jósságroidezési

mve által elsósorban Fejér várm^yének a köz-

vetve az egéai nniiágnak Az adíg szokásos

egyoldalú gaboiateniMlés helyett kereskedelmi,

gyök- és gumós, takarmimynövényeket stb. ka-

rolt fel s azokat helyes forgókban termesztette.

Terményeit saját gyáraiban dolgozta fél. Nagy
gondja volt az állattartásra is. Az ercsii uradalmi

jószágrendeaée els volt a maga nemében az or-

szágtMm, amit aztán követni keadsttak a nagybir-

tcdcoeok sigy József nádor iaigénytoTBlte L. ta-

nácsait alcsútí uradalmabenmniáaéBél. L. a had-

seregben tábornoki rangig sradkedelt és 1806.

magyar indigenátnst nyert Leánya : Anna neje

lett b. Bötvte Ignáenak, néhai b. Bötvöe Jómef
atyjának. V. ö. Oalgóáy. Bmléttönyv L

Lilienezon, 1. DetUv, báró, német költó, szttL

Kiéiben 1844 június 3., megh. Alt-Bahlsledt-

bi>n (Hamburg mellett) 1909 júlins 22. A katonai

P^Uvára lépett, résztvett az 1866.-Í osztrák és az

1870—71.-i francia háborúban. Majd otthagyta a
katonaságot Amerikába ment vtasutéréee után

Hamburgban telepedett le, kéáfitb porosz állami

szolgálatba lépett s 1887 óta mint iró fdváltva

Münchenben, Altonában és Alt-Bahlstedtí)en élt.

Feltnést keltó elsó verskötetét (Adjutantenritte

und andere Oedichte, Leipadg 1883), melyhez a

formáiban m^menivedett, édeskés és verteién

epigon Ura újjáébiedéae ftadlk, gyón egymás-
utánban követik: Gedichte (1889); Der Eeiáe-

gjinger u, a. Gedichte (1890): Neue Gedichte

(1893); Kampf u. Spiele (1897); iCámpfe u. Zlele

(1897); Bunte Beute (1903, 5. kiad. 1905); Pogg-
fred (Ural eposz, 1896, 5. kiad. 1905). Kísérle-

tet tett a driuna terén, irt regényeket, elbeszé-

léseket (legkitnbb zolal realizmussal megraj*
zolt csataképeinek gyjteménye : KriegsnoveUen,

1894, magy. ford. Váry Rezsó, Budapest 1915).

Mveinek teljes kiadása : Sámtliche Werke (Ber-

lin 1904—1905, 14 ée 1911-12, 8 köt). Hátra-

hagyott mvei Nachlass c. jelentek meg (Berlin

1909, 2 köt). Válogatott leveleit kiadta K. Dehmel
(1910, 2 köt). V. ö. 0. J. Bierbaum, D. Preiherr

v. L. (1910) ; F. Böckel, D. v. L. im ürteile zelt-

genössischer Dichter (1904).

2. L., Rockus, báró, német irodalomtörténész,

szül. Plönben (Holstein) 1820 dec. 8.. megh. Kob-
lenzben 1912 márc. 5. Elbb a jenai egyetemen
a német nyelv tanára, utóbb meiningeni kor-

mánytanácsos s az udvari zenekar intendánsa

volt 1869-ben Münchenben átvette az AUgemeine
Deutsche Biographie szerkesztését, majd Schlee-

wigben élt mint a St. Johamskloster prépostja.

A német népdal kutatása terén korszakalkotó.

Irt számos kisebb germanisztikai és zenetörténeti

cikket. Fmvei : Die historischen Volksüeder der
Deutschen vom 13—16. Jahrhundert (1865—69)

;

Deutsches Lében im VolksUed um 1530 (1885).

Lilienfein, Heinrich, német író, szül. Stutt-

gartban 1879 nov. 20. Irt drámákat : Kreuzigung

(1902) : Menschendammerung(1902) : Maria Fried-

hammer (1905): Der grosse Tag (1907); Der
scbwarze Kavalior (1908) és szatírákat : Ideale

des Teufels (2. kiad. 1911).

Lilienield, a hasonlónev alsó-ausztriai kerü-

leti kapitányság székhelye, (isio) 3433 lak., szen-

éé márványbányával: 1193. állított dsiteici

kolostorral, nagybecs könyvtárral.

Lilienthal, 1. Kari von, német büntetójogása,

szül. Elberfoldben 1853 aug. 31. i879-ben HaUé^
ban magántanár, 1882. Zürichben, 1889. Mar-
bnrgban, 1896. Heidelbergben rendes tanár lett.

Fbb mvei : Beitrage zur Lehre von den Kol-

lektivdelilcten (Leipzig 1879) ; Der Hypnotismus
und das Strafrecht (Beriin 1887) ; Der Ort der

begangenen Handlung im Strafrecht (Marbm^
1890). Számos ért^eaéee jelent meg a Zeitschrift

fttr die gesammte StrafrschliiwlaoBiMyhafto. folyó-

iratban, melynek egyik aaerkeaitöje.

2. L.. Otío, német mérnök. szOL 1848 máj. 23.

Anklamban, megh. 1896 aug. 9. Rhinowban. A
berlini ipari akadémia elvégzése után egy beriini

gyárban mködött majd 1880. maga rendezett

be gyárat, mely különösen az ó találmányai által

vált ismertté. A repülés problémájával is foglal-

kozott s hosszabb tanulmányozás után amaz
eredményre jntott, hogy a repttiés proUémáJá-
nak megoldása a madáriepülés ntániáaáhaii ke-

resend. Egyik kiaérletl repülésénél lezohant s

meghalt Fmve, melyben elméletét klfeJtettB:

Der Vogelflug als GnmdUige der FUegekmnt
(Beriin 1889); irt még egy tanulmányt Die Fing-

apparate (u. o. 1894) dmmeL L. halála vtia test'

v^ QmsUío folytatta kutatásait s kfilCnösen

madársaiámyú kanskmkdéivai tnt ki.

UllUlonM {wgn., a m. liliomviráguak). m
egyszikek sorozata. A FarintMae (1. e) sorosai-
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tói abban különbözik, hogy a L. magvaiban a

magfehérje húsos v. porcos; magkezdeményei
pedig rendesen visszafordultak. Családjai : Jun-

caceae, Liliaceae, Amaryllidaceae, Dioscoreaceae,

Iridaceae és még néhány kisebb család.

Lilik (illat, Anser alUfrons Scop.), a Ludak csa-

ládjába tartozó madárfaj, melynek hazája északon

van. Hazánkban csak szi és tavaszi vonuláson

fordul meg. Háta barnás, az evezötollak feke-

ték, homloka fehér ; hasoldala barnásszürke, fe-

kete foltokkal ; szárnyai a fark végóig érnek,

csre és lábai narancssárgák. Hossza 70, szárny-

hossza 41, farkhossza 15 cm. A ki^ lüik (A. ery-

thropus L.) az elbbihez hasonlít, csakhogy jóval

kisebb. Hossza 60, számyhossza 40, farkhossza

11 cm. Szintén északi madár; hazánkban csupán
vonuláskor található.

Liliom (Lüium L., növ.), a Liliomfélék génusza;

46 faja hagymás növény az E.-i mérsékelt övben.

Szánikon a levelek szórtan v. örvösen állnak, nye-

letlenek, keskenyek ; ha nyelesek, nagyobb leme-

znek. Viráguk fürtben, ernyben v. magánosan
áll, jó nagy, 6 lepellevele szabad, a portokok a

hátoldal közepén rögzülnek, termésük 3 ólü tok,

halványbarna, lapos magvakkal. Kevés fajá-

nak nagy, hosszucsöves virága és nagy sziv-

alakú nyeles levele van. Ilyen a L. giganteum
Wall. (óriás L.), mely a Hünalája fénsíkjain

terem, 3 méternyire megn, 8 egész tizenkét,

fehér, belül bíborszínüen lángolt jószagú virága

van. A hosszas, csüngövirágú és keskenylevel
L.-ok közül, melyek kivétel nélkül délkeleti Ázsiá-

ban honosak, a Lüium japonicum Thunb. csak
egy- ós a L. longiflorum Thunb. többvirágú,

mindakett Japánból származik, fehérvirágú,

most már a kertekben meglehets gyakori. A
L.-ok harmadik csoportjának a virága harang-
alakú, csüng vagy fölálló. Ilyen az elázsiai

fehér L. (L. candidum L.). Emberemlékezet óta

kedvelt dísznövény, ma már vad állapotban sehol

sem lelni, de könnyen elvadul. Egész másfél m.
magas, 6—20 fehér virága van. Több fajtáját

termesztik. Már a legrégibb perzsa ós szíriai dalok

dicsítik, általában a szüzesség és ártatlanság

jelképéül tekintették. Hagymája meg virága ré-

gebben gyógyszer volt, az elbbit keleten mai
napig is eszik. A fölálló, piros, narancsszín vagy
sárga viráguakat tüzes L.-nak nevezik. Leg-
ismertebbike a L. bulbiferum L. Karintiában s

tovább D.-re Horvátországban, itt-ott hazánk É-.i

részén, valamint az osztrák Alpokban; virága
narancspiros, barnafoltos, levele hónaljában apró
sarjhagymája van, róla szaporítható. Inkább sáf-

ránysaín a L. croceum Chaix Dél-Európá-
ban, mlg a L. dauricum Gawl. (hazája Dél-

Szibéria) minium- vagy narancsvörös s levél-

örv környezte virágemyjével gyönyör. Pom-
pás jelenség a L. speciomm Thunb. (L. lanci-

folium Hort.), hazája Japán, virága csüng, ere-

detileg fehér, gyakran pirosan foltozott, vanilia-

illatú. Siebold hozta Európába és csakhamar vo-

szedelmea vetélytársa lett a kerti virágoknak,
de ma már csak itt-ott látni. Az aranyos L.
(Lillum auratmn Llndl., l. a Szobanövények II.

képmellékletén) japáni ; méternél magasabb, vi-

rága több mint 13 cm.-nyi hosszú, fehér és vö-

rösbarnán pettyezett, a középerén sárgaszín
pántja van. A L.-ok negyedik csoportja a tur-

bánforma V. török L.-ok. Ezeknek a leple na-

gyon visszagöngyölödik, s mintegy a török tur-

bánhoz hasonló. Ilyen a tigris L. (L. tigrinum
Gawl.) Kínából és Japánból, mely körülbelül

2 m.-nyi szárának csúcsán számos tzszín s feke-

tével pettyezgetett virágok alkotta piramis forma
virágzatot, a levelek hónaljában pedig apró hagy-
mát visel. Sokkal gyakoribb a turhán.-h. (L. Mar-
tagon L., aranygyökér), majdnem egész Európá-
ban és Észak-Ázsiában terem, körülbelül 1 m. ma-
gas ; levele örvös, virága piros (ritkán fehér), a
bels színe bamafoltos, lecsüng ós mint laza fürt

a szárat tetzi. Sárga hagymáját Szibiriában

eszik. A L. superbum L. is közelrl rokon velük,

2 m. magas, levele örvös, jó földben egész 12
skarlátpiros virágot hajt, a virág alsó része sárga,

de bíborpirossal pettyegetett.

A L. orvosilag is használatos, különösen illatos

olaja (oleum liliorum alborum) fülfájásra és ége-

tettsebre. Ezértafehér L. virágjára olajat öntenek.

A mveldés-történelemben kiváltképen a fehér L.

szerepel.A régi perzsa és szír dalokon kívül a biblia

isgyakran emlegeti. Salamon templomának oszlop

-

feje L.-ot, mások szerint nelumbiumot ábrázolt.

Ha a héber suean valóban a fehér L. neve, mely-
rl Salamon azt állítja, hogy közönséges növény,
akkor Susa perzsa város neve valamint Susanua
név is összefügg vele, az utóbbi mint a szzi
tisztaság és szemérmetesség jele. A fehér L.,

melylyel a zsidók oltárjalkat díszítették, mint a
tisztaság és ártatlanság jele a kereszténységbe is

átment, s mint a szepltelenség jelképét Szz
Mária és Szt. József kezébe adják. Vájjon a zsidók

mezei L.-a bizonyosan a fehér L. volt-e, sokan
kétlik, mert ott a fehér L. a mezn, általábanvadon
sehol sem terem. Az evangéliumi L.-nak a korona-
L.-ot mondják. A L.-ot a rómaiak Junónak szen-

telték, a reménység jelképe s a trónörökös jel-

zje volt. A rómaiak régi pénzén spos populi Ri;-

mani jelzéssel a L. képe díszlett. Az északi tündé-

reknek is jelzje volt. L.-rendet több király alapí-

tott, Ferdinánd Aragónia királya 1413 tájban, Pál
pápa 1646., utoljára X. Károly, még mint Artois

grófja 1814. A L. mint kerti virág, a rózsa után,

a legismeretesebb s kertbe a legrégibb idtl
fogva ültetik. A rózsával azonban a L. versenyt

nem tarthatott, mert nem teljesedik, kevésbln?

változik, tehát a változatosság hatását nem birja

elidézni, így a L. az újabb kornak számtalan
szebb virága eltt háttérbe szorult. A fehér L. u
kortben mereven állandó, bár több ezred óta ülto-

tik, mégis a régi maradt, alakját, sem terme-

tét, sem virága színét jelentékenyen meg nem
változtatta. A L.-ok kedvelése és ültetése ismét

csak akkor lendült fel, midn Siebold Japánból
gazdag és pompás L.-fajokat hozott Európába.

V. ö. Gajinart d'Hamale, Monographie des lis

(Mecheln 1870) ; Duchartre, Observationsdu genro

lis (Journal de la Société d'horticulture de Paris,

1870) ; Koch, Daa Geschlecht der Lilién (Wochen-
schrift für Gártnerei 1870) ; Bümpler, Die schön-

blühenden Liliongewachae (Berlin 1882).

Liliom (franc, fleur de lis, ol. giglio), a he-

raldikában egyike a legkedveltebb növényi cl-
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menlakoknak a rösa mellett Alatta min-
dig 8till2ált L.-ot keU érteni (1- a l^^t ábrái).

amíg a tennészethfien ábrázoltat a heraldika

kerti L.-nak (lis desjardins) nevezi. Alakjával
már a heraldika eltti idk ornamentikájában
találkozunk, igy fleg keleti szöveteken. A he-

raldikában a 5ül. az. óta mutatható ki. Francia-

HeraldikAi Uliomok.

orsjágfoan 1179 óta a királyok címere és pedig

keidetben tetszés szerinti számú kékbe szövött

anny L., 1364 óta csak három. Nálunk az Anjou-
báz címerében és innen átmenve alattuk a ma-
gyar címerben volt használatos, de már az Anjouk
dötti idkben is használták, íg>' a Györ-nemzet-
8ég egyes tagjai L.-mal pecsételnek. Színe ezüst,

elvétve vörös, fekete, zöld és kék, a francia he-

raldikában a L. arany.
Liliombogár (Lema merdigera L.), a Bogarak

rendjébe tartozó bogárfaj. Fekete, nyakpajzsa és

a hueszant sávolt s^myfedi élénkpirosak, 6 ö—
7 ram. hosszú. Egész Európában közönséges, kü-
lönösen a lUiom-féiéken szeret tartózkodni, innen
a neve is. Ápr.-május- ée júl.—aug.-ban, tehát két
nemaedékben él. Lárvái a fehér liliom ée a császár-

korona leveleit pusztítják.

Liliomcsillagok (áu*t), 1. Untgeri liliomok.

Liliomlélék (aör.), 1. Lüiaceae.
Liliomhlye (nOr.), L Hlye^
Liliomos (azeltt : Lality), nagyk. Bács-Bod-

To^ vm. hódsági j.-ban, (i9to) 2477 tót és szerb

lak., posta- és telefonhivatal.

Liliomrózsa (dSt), 1. Ni/mphaea.
IÁÍiomYiiig{atiy..flosliliaceus), az egyszikek

egyréaiéiiek (l. Liliiflorae) nagy és saép virága.

Hat (riftán három) nagy és szinee lepellevele

liliom módjára borul össze. Ilyen pl. a ttüipán,

Iris, kikirics stí>. virága, ez az oka, hogy a magyar
nép az Irist ia liliomnak (sáiga, kék L.) nevezi.

LiliomTiráguak (bOv.), 1. LUiiftorae.
Ulloaéae (frane., 4M: liiioBás), kereskedelmi

neve ^y titkoe ösantételfl illatos, egyébként tel-

jesen értéktelen szépít aroviznek.

Lilipni (LUlipui), a törpék országa és liliputiak
V. törpék, Swift Jonathan híree könyvébl (Gulli-

ver átázásai, megj. 1726. ; magyarul is többféle

átdolgozásban) lettek ismertté és néfwaerQvé, mig
a regényében elforduló többi meeés orsaágok és
óriások alig ismeretesek.

Liliputi könyr, I. Kolibri-könyv.
Lilit (héb.) a. m. az éjjeli : a szó már a bibliá-

ban is elfordul (Ézsaiás 34,4). Magyarázata
eg^-ee mondák keletkezésére adott alkalmat. Egy
a talmudi korszakból származó zsidó monda sze-

rint Ádám L.-tel nemzette a rossz szellemeket.

Nagy szerepet játszik L. a késbbi kabbalának

demonológiájában, különösen mint a g>'ermekek
megrontója, amelynek elúzésére a betegágyas
asszonyok szobájának falaira kabbalisztikus ródu-

lákat alkalmaznak.
Liliam L. (aSv.), 1. LÁliom.
Liljeb^ latin állatnevek után Lüjdyorg W.

u{)8alai zoológus tanár nevének rövidítése. F-
ként a rákokról írt.

Llljebl^ latin növénynevek mellett Liljeblad
Sámuel svéd botanikus (1761—1815) nevének rö-

vidítése. Svédország flórájáról írt.

Liljefors, Bruno, svéd fest, szUl. UpsalAban
1860 máj. 14. A stockholmi akadémián, továbbá
Németországban és Parisban tanult. Elsrend
állatfest; rfezint komoly, részint humoros jelleg
kompozícióiban az északi állatvilág életét találó

hús^gel festi. Tanulmányainak egy része a Prán
Skog och Mark (Erdön-mezn, 1891) c. fénynyo-
matú díszmunkában jelentek meg. V. ö. Hedberg,
Bruno L. (Stockholm 1903).

Liljeholmen, Stockholm (1. 0.) külvárosa.
Lilla, Csokonai (1. 0.) ideálja.

Lilla -füred, 1. Hámor.
Lille (eütsd: ül), Nord francia département fvá-

rosa, elsrend ersség a Deule csatomázott
ágaitól öntözött termékeny síkságon, a belga ha-
tár közelében, 8 vasúti vonal találkozásánál, (isu)

Loos és La Madeleine külvárosával 217,807 lak.,

prefektura, badtestparancsnok.ság, ftörvényszék
székhelye. L. a francia iparos városok között
egjike az elsknek ; legjelentékenyebb a len- és
kenderipar, a vászonszövés 205,000 orsón 12,000
munkást, a cémakészltés 3000 munkást foglal-

koztat. A pamutipar 750,000 orsója 10,000 mun-
kást foglalkoztat; jelentékenyek még fehérít
és kelmefest, olajpréeel és finomító gyárai;
a gép- és vasgyárak, a szesz-, cukor-, cikória-,

szappan-, papír-, vegyiárú-, lakkgyárai ée mö-
virág-múhelyei. L. tudományos intézetei a kat
^yetem (ö fakultás) 700 (1918), az állami egye-
tem (4 fakultás), 1806 (i9i8) hallgatóval : a licoum,

a fest- és rajziskola, kereskedelmi fiskola, föld-

mlvesiákola; a zenekonzervatórium; van föld-

rajzi, természettudományi, mépítöi és orvosi

társasága; növény és állatkertje, múzeuma; a
képtára gazdag (Dyck, Jordaens, Rubens, Stuer-

bouts), a Wicar-muzeumban az olasz festÓk érlö-

kes rajzai (Rafael is) láthatók. Jelentékenyebb
épületei : az 1866. me^ceidett Notre-Dame de la

Treille székesegyház és számos régi temploma,
prefektura (18^), a várodiáza, a mficsami^ a
tzsde, eltte az 1792-iki gyzelmet hirdet szo-

bor. L. újabban épített ersségei által elsörenda

vár lett, amelynek küls kerülete 50 km. és 11

erdje áll. L. nem nagyon régi város. A flandriai

grófok a Deule két ága között építették Ile (a. m.
sziget) nevú várukat és e körül keletkezett a vá-

ros, amelyet 1030. ersítettek meg. Ié77-ben a
Habsburgoké lett. 1667. XIV. Lajos elfoglalta,

1708. Engen szavójai herceg a franelAktM ianiót

elfoglalta, az utrechtí békében megint a frandáké
lett 1802 óta Nord département fvárosa. Az
1914-iki háborúbananémet csapatokheves hanx^
után okt. 13. megszáUották. L. Világkdborü.

Lillebonne (ejM: uuwiui'), város 8eine-Iníé-

rieure francia départementt)an, a Bolbec és vasút
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mellett, (1911) 5656 lak., pamutiparral ; XIII. sz.-

beli kastély romjaival. Az ókorban JuUobona
volt a neve ; a római korból egy színháznak és

egy fürdnek romjai maradtak fenn.

Lillehammer, norvég város Kristiansamt ke-

rületben, (1910) 3804 lak., pamutfonóval és mü-
malommal. Nevezetessége az 1904. létesített nor-

vég néprajzi gyjteménye.
Lillers (ejtad: iiier), város Pas-de-Calaís francia

dópartementban, a Nave és vasút meUett, (1911)

8260 lak., cipiparral, kszén- ós sóbányákkal.

Lillipnt, 1. Liliput.

Lilliputi könyv, 1. Kolibri-könyv.
Lillo, George, angol drámaíró, szül. 1693. Lon-

donban, megh. u. 0. 1739. Hót drámája maradt
reánk, amelyek közül George Bamwell or the

Merchant of London (1731) az els polgári szo-

morújáték az angol irodalomban. Több Erzsébet-

kori drámát is átdolgozott. Mveit (Dramatic
Works, London 1770, 2 köt.) Davies adta ki.

Lilly, John, 1. Lt/ly.

Li Lung-mien (In Kung-lin), kínai fest, kal-

ligráfus és író, szül. Su-Csuban. Magas hivatalt

viselt, melyrl 1100. lemondott és a Lung-mien
dombon épült palotájába vonult vissza, hol 1106.

halt meg. L. a kínai Sung-korszak legnagyobb
figurális festmvésze. Leghíresebbek buddíaisz-

tikus tárgyi'i festményei, melyekben a T'ang kor-

szakbeli Vu Tao-tzu stílusát utánozza. Festett

amellett táj- és állatképeke í; is. Mvészete alap-

vetó jelentség Kína és Japán festészetében. V. ö.

CHles, An Introductíon to the History of Chinese
Pictorial Art. (Shanghai 1905) ; Masterpieces Se-

lected from the Fíne Árts of the Far East. (Tokió

1909) ; FenoUosa, Epochs of Chinese and Japa-
nese Art. (London 1912).

Lilybaeum, ókori hegyfok Szicíliában, a szi-

get nyugati részén. Régi idtl fogva meg volt

ersítve és több háborúban fontos hadállást alko-

tott. Már a karthágóiak várost építettek itt, mely
241. Kr. e. került a rómaiak uralma alá; a 2 szi-

cíliai quesztornak egyike itt lakott. A régi város
falai közé épült a mostani Marsala (1. 0.).

Lim, a Drina jobboldali mellékfolyója; ered

Montenegró határán öuzínje közelében, a Zljeb-

hcgyen, kb. 200 km. folyás után torkollik.

Ilim. (ang.), 1. Limited.
Lima, 1. departamento Peruban a Csendes-

óceán és a Kordillorák között. Területe 34,482 km«,
(1908) 172,927 lak., Ny.-i alföldje gazdag mez-
gazdasággal bir. Arany-, ezüst-, réz-, vas-, szen-

es sóbányái is vannak. Kereskedelme élénk, több

vasúti vonala van. Éghajlata jó, egyes vidékein
váltóláz uralkodik. — 2. L., fvárosa L. depar-

tomontónak és Perudólamorikaiköztársa.ságnak,
órsoki szókhely, a .Rimac mindkét partján, 14
km.-nyire a tengertl, 156 m. magasban, (1913)

160,000 lak. (kb. »/$-» fehérbörii, kreol és idegen,

Vjo-o néger, a többi indiánus ós kevert nép).

Bj^etomét 1651. V. Károly császár alapította.

1874 óta van bányászati és mómöki fiskolája,
van katonai ós bábaiskolája, nyilvános könyv-
tára; nemzeti múzeuma perui régiségekkel és
földrajzi társasága, valamint számos kulturális és
jótékonysági intézménye. Ipara jelentéktelen ; ki-

kötje Callao. L. nagyobbára egyenes utcákból

áll, házai nagyobbára kétemeletesek és vályog-
ból épültek. Régi körfalai helyén sétaterek van-
nak, a fbbek : a Plaza Mayor a székesegyházzal,

a Plaza de BoUvar a felszabadító Bolivár lova^
szobrával ; az Alameda de la Exposícion az állat-

kerttel és Kolumbus szobrával. A Rímacon egy
régi khíd és egy vasúti híd vezet át. L. 67 temp-
loma és kápolnája közül a legjelentékenyebbek :

a székesegyház, a szt. Ferencrendí és dominiká-
nus zárda, a Mercedes- és a Szt. Ágoston-templom.
Jelentékenyebb épületei : az országház, a pénzver
és nagyobb középületek. L.-t 1535. Pizarro Ferenc
alapította Ciudad de los Reyes néven. 1546-ben
érseki székhely lett. Földrengések gyakran pusz-

tították: 1746-ban 5000 lakója elpusztult. 1881-
1883-ig chilei birtok volt. V. ö. Fradié-Fedéré,
L. et ses environs (Paris 1897). — 3. L., Allén
county székhelye Ohio északameríkai államban,
az Ottawa mellett, (1910) .30,508 lak., kolaj- és

földgázforrásokkal; vaggon-, papír-, dinamit-, gép-
gyártással, köolajfinomítókkal.

liima (állat), 1. Reszel kagyló.
liíniacídae (állat), 1. Meztelen csigák.

I^iiuacíum ebarneum, 1. lAefárdcsont-
gomba.
Limagne (ékítsd: limány), termékeny síkság Pay-

de-Dóme francia dópartementban, amelyet az
Allier öntöz, 60 km. hosszú és 20-35 km. széles.

LimakográHa (gör.), az állattannak az a része,

amely a csigák rendszertani leírásával foglal-

kozik, ez tehát a tnalakologiá-n&k, az összesPuha-
testek leírásának és ismertetésének egy része.

Limán (oroszul v. görögül tinién, a. m. öböl, ki-

köt), tengerszin alá sülyedt folyóvölgy, legtöbb
található a Duna torkolatánál a Fekete-tengerben,
bejáratát többnyire kis homokturzások zárják eL
Limanowa, kerületi székhely Galíciában, a

zwardón—neu-sandecí vasútvonal mellett, (191 )»

2106 lak. 1914 dec. az osztrák-magyar csapatok
jelents diadalt arattak itt az oroszok felett. L.

Világháború.
liimantrla (állat), 1. Apáca-pille.
Limány, a folyóvíznek valamely mederbei i

akadály által elidézett irányváltozása s lassú

körben mozgása.
Limasol, város, a. m. Limisszo (l. 0.).

liimatura (lat.) frészpor. L. ferri, vaspor.
Ijiiuax (állat), 1. Meztelen csigák.

L.imax lanceolatas, l. Lándzsahalacska.
Limay, a Rio Negy'o (l.o.) mellékfolyója.

Limbach, város Zwickau szászországi közigaz-
gatási kerületben. (1910) 16,80() lakossal, igen je-

lentékeny pamut- és selyemharisnyakötóssel és

harisnyaoxporttal, tricotszövéssel.

Limbergi szöllö, 1. Blaufrankisch.
Limbu, az indo-kinai nyelvtörzs tibet-barmani

ága, füleg Közép-Nepalban, a Kauziki folyása

mentén, hol a kiranti ós L. nyelvjárások mintegy
300,0(K) fnyi nép ajkán élnek.

Limburg, 1. egykori hercegség Németalföldön

;

jelenleg Belgium' és Hollandia közt van meg-
osztva. Caesar idejében az eburonok lakták.

A középkorban Frigyes lotaringiai herceg, Ár-
ion grófjának engedte át. Ez építtette L. vá-
rát. Ennek utódját, Henriket (megh. 1119.) IV.

Henrik német császár hercegi rangra emelte.
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IV. Waleran halála után (1279) I. Jánoe bra-

baatt horoegnek került birtokába, aki L.-ot Bra-

banttal egyaritette. Brabanttal együtt azatán a
bargundi hercegekre és Máriával együtt a Uaba-

borgokra szállott. A veextfáli béke kettéosz-

totta; Hollandia kapta Daelhem és Palkenberg

gröAágokat, többi része Spanyolországnál maradt,

8 1796 után a franoJa uralom alatt Oortbe ée

MeoBe-InfériBare d^iartementokra oszlott. 1815.

Ttaankapta nevét Az 18dO-iki belga forradalom

Inét két részre szakította ée az 1839 áprU 19-lki

wwff^y^ értelmébl Ikrflandia csak a Maas jobb-

partján fékvö résit tartotta meg. — 2. L., tarto-

márny Belginmban H<dlaiidla, Lüttich. Brabant

és Antwerpen kOaStt, 8408 km< területtel, (i9io)

276,691 lak. 3 arnmdiaBementia oszlik. Fvárosa
HasBell — 3. L., hoOatuU tartomány Oeldem,
HBzak-Brabant, Belgíun és Poroszország közt,

2206km» területtel. (i9io) 332,007 lak. 2 járásavan.

Fvárosa Maestricht. - i. L. (Dolhain-L.), város

Lüttich belga tartományban, (i9io) 4699 lak. Sajtja

vUághírú. — 5. L. (L. an der Lahn), az ugyanüy
nev járásnak ée püspöknek székhdye Wiesbaden
poroei kerületben, (1910) 10,965 lak., vasúti fel-

SMrdéeek gyártásával, dohány-, gép- és sör-

gyámd. jelentékeny agyagedénykészítésBel. —
6. L. an der Lenne, 1. Hohenlimburg.
Lünbnrg, Josef, német szobrász, szül. Hanau-

ban 187é júl. 10. Tanulmányait Bécsben Tilgner-

nél, Berlinben Janenschnél, továbbá Parisban és

Rómában végezte. Szobrai : XIII. Gergely pápa ;

X- Pins ; Don Ugo ; Dr. Fr. Zom von Bulach püs-

pök ; Gerhardt szobrá-sz stb.

Limblirg-Bronwer l ejtsd: limbOrch-braaer), 1.

Bdrus van, németalföldi tadós és író, szül. Dor-
drechtben 1795 szept. 30., megh. Groningenben
1847 jün. 21. Fmve: Uistoire de la civüi-

sation morale et religieose des Orecs (Gronin-

gen 1833—42, 8 köt.). Irt továbbá kultúrtörté-

neti regényeket a görög idkbl: Cbariclesen
Kipborion (Groningen 1841) és Diophanes (u. o.

1838, 2 köt). Saját korában játszik utolsó meg-
jelenéskor nagyon magasztalt r^nye: Het
Leesgezelschap te Diepenboek (A diepenbeeki

olvasókör, Groningen 1847, 15. kiad. 1879).

2. L., Éeints Ábrahám Salamon van, német-
alföldi író, az elbbinek fla, ezüL Lüttichben 1829
nov. 15., megh. Hágában 1873 febr. 13. mint az
állami levéltár tisztviselje. Számos tanulmányt
tett közzé különösen az indiai irodalomról ; f-
mve azonban Akbar c. keleti regénye (Haag
1872, 4. kiad. 1887).

Limborgi krónika (Fasti Limburgensea),
Limburg város évkönyvei 1377— 1612-ig, több
szerz folytat^agoe saarkesstésében. Mivel sok
népmondát népszokást és népdalt tartalmaznak,
rendkí\ill becses forrásai a kornak. Újabban
Wyss adta ki (Mon. Germ. Hist. : Deutsche
Chroniken 4. köt. 1883).

Limborgi sajt, a legismeroteeebb és le^ya-
köribb lág>'8ajt, melyet eredetiig csak Belgium-
ban készítettek, de most már mindenütt keltik,
ahol tejgazdasággal foglalkoznak.

Limborgit, 1. Bazalt.
I^lmbaa (lat.) a. m. batár, a kat egyház taní-

tása szerint tartózkodási helye azoknak, kik.

bár személyes bnük nincsen, a mennyországra
nem méltók. Háromféle L.-t különböztetnek meg

:

\.L. purgatorü, vagyis a tisztítóhely (1- o.) ; 2. L.
pairwn (pokoltomác. Ábrahám öle is), ebben tar-

tózkodtak azeredetibn miatt az ószövetségi annt
emberek, mig ket Krisztus onnan ki nem 8ab»-
dította, ée 3. L. puerorum, a meg nem kerentsh,
vagyis csak eredeti bnben me^ialt gyermekek
tartózkodási helye.

L. a szögmér mszereknek az az alkatréen,
amelyre a vizszintes fokbeosztás van vésve.

Limehonse (ejud.- ujmiisu), London (1. o.)egyik

része a Themse balputján, (i9ii) 30,955 lak.

liimenliüi F. (iu«t), a Nappali lepkék egyik
neme, melynek fbb bélyegei : a fels szárnyak
középsejtje zárt az alsóké nyitott; a szárnyak
szélesek, az alsók szegélye gyengén fogazott;

felül feketék vagy feketebamák fehér rajzcdckal.

alul rtsziníiek fekete és fehér rajzokkaL A
hernyó a fejtetn két rövid h^^el, hátán két
sor ágas tiiskével díszített. A báb feji részén

két kis hegyes, hátán pedig baltaalakú kiemel-

kedés van. Hazánkban 3 faja él : LimenHispo-
puli L., a közismert nyárfalepke (1. o.), L. ea-

milla SchiíT. és L. sibyUa L. ; az elsnek hernyói

a rezg- és fekete ny^án, az utóbbiaké a Lo-
nicera-féléken találhatók.

Limerick, 1. county Munster ir tartományban
Clare, Tipperary, Cork és Kerry grófságok közt,

2755 km« területtel, (i9ii) 142,846 lak. Né-
pessége 1841 óta az óriási kivándorlás követ-

keztében felére csökkent. — 2. L, az ugyanQy
nev county fvárosa, a Sbannon egy síige-

tón, (i9ii) 30,403 lak., jelentékeny vászones&^ée-

sel és csipkekészítéssel, brgyártással, halástat-

tal és hásfüstölkkel. Kikötje Írországban a
negyedik helyet foglalja el ; L. az É.-i munsteri
királyoknak volt egykor székvárosa. Angol ura-

lom alá n. Henrik vetette. 1690-ben ée 1691.

lU. Vilmos ostromolta és miután bevette, aiÉ-

mos lakosa elhagyta.

Limemo Pitocco, álnév, 1. Folengo.
Limes (lat), mesgye, határvonal, határát a

földek közt ország határa, megersített határ-

szél. A császárság óta kapja mostani értatanét,

amennjriben akkortól fogva a meeteraégea és

megersített birodalmi határt jeUHL vamiaací a
természetes határokkal. A L. rendelteléae egy-

részt a r^nal birodalom határának elrtrána, 4^
hogy átiépéee — a kereskedelmi forgalom el-

lenrzése tekintetébl — oeak meghatároMtt
helyeken volt szabad, máaréest Tödeüni ttítílaX

szolgált; kevletlegeeebb fbnniUábaa aáneból és

Bövénykerítésbl. fcéebbi fejlettebb ftMn^JábM
kfalból V. földsáncból áll, elébe vont t. mlodkél
oldalon vont árokkal, melyties vtíbB oOIOpkncftia

(cölöpárok) járul. A L. meaMn rlurnyolcat («m-

teUum, burgus) építettek, meiyefeet egymáoMl ét

kötött öeen. L.-t ott épltetMc, ahol nem volt

természetes (folyó, tenger) határa abtrodalcm-

nak : Britanniában. Pela-Germánlában, Afriká-

ban, Arábiában. Dadában. Moeaiábaii 8e>. Ahol

folyó volt a hatte, mint AIsó-Germániábaa a
Rajna, Pannoniában a Duna, ott megelágeétek a
határét meotén emirit oasteUumokJcal. Legjob-

ban jMiMWtes • iii^iilM iF""'" fölkutatott fébS-
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germániai és raetiai L. ; az elbbi Rheinbrolnál

kezddik a Rajna jobbpartján, D.-i és K.-i irány-

ban haladva magába foglalja a Taurus-hegysé-

get, aztán D.-nek fordulván Lorchig terjed a

Rems partjáig, hossza 370 km. Ott kezddik a L.
Raeticus, mely K.-i irányban (178 km. hosszú-

ságban) a Dunáig terjed, Einingig. Angliában,

Ausztriában és Romániában is serényen folyik

a L.-kutatás; a római uralom hazánk teriile-

tére es határvéd berendezésének átkutatása

még a jöv feladatai közé tartozik, felkutatandók

egyrészt Pannoniának a Duna mentén Camun-
tumtól Aquincumig s onnan a Dráva-torokig es
útvonala és erdítményei, másrészt a dáciai L.,

melynek maradványait Torma Károly födözte

föl a Meszes-hegységen ; ezen erdítési vonalnak
egyideig kétségbe vont római voltát újabban

Buday Árpád állapította meg. V. ö. Torma Ká-
roly, A limes Dacicus (Budapest 1880) ; Buday
Árpád, A római L. Németországban (Kolozsvár

1910). A németországi L.-kutatásokról szóló nagy
munka : Der obergermanisch-ratische L. des Rö-
merreiches (Heidelberg) 1895 óta folyik. Az osz-

trák L.-rl : Der römische L. in Österreich (Wien
1900 óta). — L. matematikai értelemben 1. Ha-
tárérték.

Itimestone (ang., ejtsd: lajmszton) a. m. mészk.
liimetta (növ.), 1. Citrtts és Oitrom.
Limetta-olaj (oil of limette), a Oitrus limeUa

R. és Gitrus medica L. friss gyümölcsének héjá-

ból sajtolják. Déli Európában és a nyugat-indiai

szigeteken termelik. Kellemes — citromra emlé-
keztet —

- szagát citrál-tartalma okozza. Olcsó
illatszerhez és szappan-illatosításhoz használják.

Limla (lympha) a. m. nyirok (1. o.)

Limíadenitisz (gör.), 1. Nyirokcsomó gyula-
dás és Biibo.

Limiadenoma (gör.-lat.), a nyirokszövet daga-
natszer, körülíi't túlburjánzása, mely a nyirok-

szövetbl álló szervek : lép, nyirokcsomók, man-
dulák, kedeszmirigy, nyiroktüszök (bél), Peyer-
tüszk megnagyobbodásával jár. A L. lehet hely-

beli, körülírt tájékra szorítkozó, vagy általános.

A L.-t a daganatok közé számítjuk, bár sok tekin-

tetben nagyon különbözik a valóságos daganatok-
tól és közelebb áll a túltengéshez. Egyes esetekben
a L. vórváltozással (a limfociták megszaporodá-
sával, limfás leukémiával) jár együtt, más esetek-

ben nem okoz vérelváltozást (pszeudoleukémiás
adonia, Hodkln-féle betegség).

Limiaerek, 1. Nyirokrendszer.
Limiagoga a. m. nyirokhajtó-szerek (1. o.).

Limiangiektázia (gör.-lat.), a nyirokerek jelen-

tékeny kitágulása körülírt területen. Legtöbbször
egyes nyirokorek elzáródása, vagy a nyirokcso-
mók mogbetogodóse- okozza. A kitágult nyirok-
ereken a billentyknek megfelelleg apró kiöblö-

BÖdések (varixok) vannak.
Limfangioma (gör.-lat), nyirokeres daganat,

L Angioma.
Limlangitisz, 1. Nyirokérgyuladás.
Linolatikus, a testalkotások (konstitúció) ré-

gebben szokásos elnevezéseinek egyike. Olyan
egyéneket neveztek így, akiknek duzzadt miri-
gyeik voltak, könnyen kaptak hurutokat stb.

Részben fedik egymást a ma sokkal helyesebben

exsudativ diatézisnek nevezett fogalommal. L.

Konstitvjció, Diatézis.
LimJ^ord (Liimfjord, Lymfjord), 160 km.

hosszú tengerszoros, a Kattegattól az Eszaki-ten-

gerig terjed, ez vágja le Jütland-szigetet a száraz-

földrl. Igen sekély, úgy hogyegy részén csak a 44
km. hosszú, 3 m. mély és 16 m. széles VII. Frigyes-

csatorna segítségével kerülik meg sekélyebb ré-

szeit. Legnagyobb szigete a Mors (361 km«), (i9ii)

24,270 lak. Egykor keskeny turzás (Harboöre
tange) a L.-ot az Északi-tengertl elkülönítette,

de ezt a viharok többször áttörték (1624, 1720,

1760), azonban ezek a rések ismét elhomokosod-
tak, mígnem 1825 nov. 28. nagy rés, az Agger-
Minde keletkezett rajta, amelyen át a tenger vize

a L. addigi édes vizét sóssá tette. Az Agger-Minde
is lassan elhomokosodott s 1863. új csatorna ke-

letkezett a helyébe, a Rön vagy Tybörön, amelyen
ma is átjárnak a hajók.

Limfocita (gör.) a. m. uyiroksejt, 1. Vér.

Limfoma (gör.), a nyirokcsomók megnagyob-
bodása, a legkülönbözbb okból eredhet s azért

a L. természetét külön jelzvel jelöljük meg. Lehet
a L. helybeli és általános. Helybeli L.-k a leg-

különbözbb szervek akut és krónikus gyuladását
kisérik, ezek az ú. n. regionális L. ; pl. torokgyula-

dásnál megduzzadnak az állkapocs szöglete alatti

nyirokcsomók, tüdögyuladásnál a hörgkörüliok
stb. A megnagyobbodást legtöbbször a nyirok-

csomó savós beszürdése okozza, olykor— genyes
gyuladásoknál — genyedés idézi el. Idült gyula-

dásnál a savós beszúrdést sejtburjánzás kiséri,

a nyirokcsomók nagyok, tömöttek, szívósak. Ilye-

nek a lueszes, tuberkíilózisos, szkleromás L.-k. Az
általános L. a nyirokszövet és a vérképz szer\'ek

megbetegedésekor következik be. Idetartoznak

a granulomatózis, a pszeudoleukémia limfatikus

alakja, a leukémia limfatica Végül idetartozik

a nyirokszövet daganatos megbetegedése, a limfo-

szarkóma v. lymphoma malignum (1. Szarkóma).
L. még Skrofulózis.
Limforragia (gör.), a nyirokerek v. a nyirokér-

daganatok megrepedését követ nyirokszivárgás
a test felületén, vagy a testüregekbe, amely eset-

l)en az utóbbiakban nyirok halmozódik fel. L.

Ghylothorax.
iiimforrea (gör.) a. m. limforragia (1. o.).

Limfoszarkóma (gör.), 1. Szarkóma.
Limia (Portugáliában lAma), folyó a Pyreneusi

félszigeten ; ered Orense spanyol tartományban.

615 m. magasban az Antela tóból, Lindozonál

portugál területre ér és 150 km. hosszú folyás

után (20 km. hajózható) Vianna del Castellonál

az Atlanti-óceánba ömlik.

liiiuloola Koch. (&iiat), a Szalonkafélék család-

jába tartozó madámem, amelynek csre gj'engén

lefelé hajlott és csak a fels káva csúcsának szé-

lein kemény, a többi rész puha brrel fedett. í'ül-

nyílása a szem mögött van ; a hátsó ujj hiányzik.

Egy faja nálunk mint nagyon ritka átvonuló for-

dul meg : a L.platyrhyncha Temm., amely madár
Burópiin kívülgysücoribb Amerikában és Ázsiában.

Színe bamásfeketo, világosabb tollszególyekkel.

Hossza 18, számyhossza 11, farkhossza 4 cm.
Uinina Apostolornm (lat.) a. m. az apos-

tolok kü.szöbei, vagyis az apostolok sírjai Róma-
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ban ; tágabb és eredeti értelemben minden római
Mránrtn^lto, szflkebb értoiambeo a pO^köknek
Idökte&nkint való köteles meDolele Rómába a
pápához. L. Visitatio liminum Áposiolorum.

Tiimiaaio (Limauol, Lemisw), kikötövároe
Ciprus szigetén, kb. 8000 lak., sxóUö- és borkivi-
tellel, 1894. árvíz pusztította el a várost.

Limit (lal Umitum : ol. limiio ; ang. limited),
a kereakedelndm árhatárt jelent Vételnél a L.

az a legmagasabb ár, amelynél drágábban vásá-
rolni nem saibad ; eladásnál az a legalacsonyabb
ár, amelynél (^csobban az árú el nem adható.

lámiülás, limitálni: as árhatárt megvonni,
meganbni (1. Ldmit). Oyakran fordul elö tzsdei
megbízások megadása alkalmával.
Uaaltatio (lat.) a. m. batárvetés, meghatáro-

lás, korlátolás. Kant a L.-t kategóriái közé so-

rozta; minségi kategória három van : realitás,

negatio, límitatío. A L. nem egyéb mint realitás

negatióval összekapcsolva, m^elel az ú. n. vég-
telen Ítéletnek : A est non P, pl. a magj'ar nyelv
— nem áriái nyelv ; itt a magyar nyelv tagadó
állítmány által van meghatározva.
Liatited (ang., qjmi: limmited, rövidítve Ltd.,

Lim. V. Lid.), olyan kereskedelmi társaság (angol
törvény szerinti, amelynek tagjai a társasági

köteleiettBégekért csak korlátoltan, csak bizo-

njos elfire megállapított összeg erejéig szavatol-

nak. A fdeleség határa a Umitum, amely vagy
s UrnsDÉgi tagok vag>'onbetéteinek erejéig ter-

jed, vagy pedig ennek 2—-szörös értékében van
meírhatározva v. bizonyos flx összegre szól. A
korlátolt felelsséget (limited liability) a társa-

ság megalakulásakor oégjegyztidw irtatják. L.

m% Korlátolt felelsség társaság.
Limitoaó (i^m. Limitosalz) névvel jelölik

Ansztriában és hazánkban azt a konyhasót, ame-
lyet a sójövedéknél alkalmazott egyének (só-

járandóaág), továbbá oly szerzetesrendek (ala-

miBnaaö) kapnak, amelyek betegápolással vagy
tanitáasal fo^alkoznak vagy könyöradtHnányok-
ból élnek. R^ privilégiumok alapján a tenger-
melléken a halászok halak besózására, továbbá
egyes vidékeken (Árva, Liptó, Turócz, Máramaros
ymegyékben) a lakosság kedvezményes áron k^
sót, amit szintén L.-nak neveznek.
Umnta, az antik zeneelméletben a diatoni-

kus félhang, 1. Diesis.
Limmat (fels folyásán Linih), az Aare jobb-

oldali, Ul km. hosszú mellékfolyója Svájcban.
Bred Glarus kantonban, a Sand- és St&felbach,

valamint Limmembach Pantenbrücke melletti

egyesülésébl, fölveszi a Gemfet, a KIönt. Rége^
ben a L. N&felstl Ziegelbrücke felé folyt és a
Ma^al egyesült, vidékét gyakran elöntötte. Az
1809—16-ig épített L.-csatoma vizét jelenleg a
Wallenstadti- s innen a Zíiríchi-tóba viszi, amivel
15.000 h^:tár terület van áradásától megmentve.
A Zürichi-tó kifolyása a tulajdonképeni L. folyó,

ez fölveszi a Sihlt, Brugg mellett torkollik. Víz-
területe 2414 km*, ebbl 4ó km* gleccserekre jut,

hosszúsága a forráspatakokkal ^yütt 141 km.
Limmatikns kzet a. m. agyagos kzet, pl.

agyag, kaolin, lösz stb.

Limnadok vagy limnaszok (gör.) a. m. tavak
|

nimfái, tündérei.
i

Llrnnmea (áiut), 1. Vízi tiidfis csigák.
Limnaeus szövetkezet. 1. ÉdesvUi növényzet.
Liuinanthemuui S. G. Chnel.{fiOr4, tündér-

fátyol, a Gentianaceiie (Támicsfélék) család gé-
nusza ; 24 faja forró<jvi ós szubtropikus tájakon
elterjedt vízi növény. Levelük osztatlan, tojásdad
v. kerek, mélyen szíves. Pártájuk sárga v. fehér,

kerókalakú, mélyen ö hasábú. Nálunk a Tisza
holtágaiban, lassan folyó vizekben gyakori a sárga
virágú L. nymphaeoides (L.) Lk. (elecke, tün-
dérike, tündérrózsa). Tokja a paprika termésére
emlékeztet.

liimnetis M. 0. Pr. (4ii»t), a Levéllábúak
(1. 0.) rendjének Kopoltyuslábuak csoportba tar-

tozó ráknem, kagylószer páncélM. Egyetlen
faja, a L. brachyurus M. 0. Fr. iszapos pocso-
lyákban él és hazánkból is ismeretes.

Iiimni, sziget, 1. Lemnosz.
Umnieytliere inopinata (iüst), L Cythe-

ridae.

Limnigráf v. limiwgráf 1. Armér éa Mérce.
Limnikos képzdmények (k«oi.) a. m. édesvízi

lerakódások.

Ilimniméter (gör.), 1. Mérce.
Lininitek, édesvízben leiepedett kzetek:

édesvízi állatok és növények lenyomatait tartal-

mazzák. L. még Forrdsérc.
Limno (Limni), sziget, L Lemnosz.
LimaobioB a. m. az édesvizek éllényeinek

UiBBocnida tanganjicme (?/Ar.. aTanga-
nyika-tó (.\frika) édes vlzébt'n él medúzafaj.
Eiimnocodiom fiiowerbjri Lank., Brazília

édesvizeiben él medúzafaj.
Limnográi (gör.).,l. Ármérö és Mérce.
Limnokalcit, 1. E^svízi mészk.
Limnokvarcit, L Édesvízi kvarc.
Limnológia (gör.), az a tudományág, amely a

belvizekkel, tavaklúü, azok alakjával, fizikai,

vegyi tulajdonságaival, flórájával és faunájával
foglalkozik.

liimnophiiuH <iiut), 1. Tegzes légy.

LliunupiauktoB, 1. Plankton és Édesvízi
állatok.

Eimnorla terebraiiaZi«acA(iUat), azÁazka-
rákokhoz tartozó rákfaj, mely a hajók és Ukfitk
farészeiben nagy posztítást okoz.

Limogsa (^jtid: iíböm), Hante-VIsone fraocia
département, L. járás, pftoiMoaég és hadtestpa-
rancsnokság sz^chelye, • Visnne jobbpar^án,
vasúti gócpont, (i9u) 92,181 lak., porodláogyárak
kb. 5000 mankással, cip- és fi^M^mcsgyirtás,

posiMsiövés, n)'omdai-, pamutipar, saess- és br-
gyárak. A XVIII. 8z.-ig úzött zománcipar meg-
sznt Pa- és italkendDedsIeoimeL L.-nak van
orvosi és gyógyBMrésd elöfcésdt- és Msöbb rajs-

iakolája; kerámiai és archeológiai mmwnwui^ tar*

mésaettadományi (1759), régészeti és történelmi

(1846) és orvosi társulata. L. résdwn hegyen
épült; 4 hidja kfislll kett a XDL artad óta vál-

tozatlanul áll. 8t Étienne gót saékuesgyliánaL
L. a római Augustoritum volt V. . Les sooess
l'histoire du Limousin (L. 1895).

Limogesi zománc, voltaképen festett zománc^
mely nevét Limoges városától nyerte, ahol a be-

ágyazott aománcaak már • Xn. 8z.-ban voltak
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kiváló mesterei. Az utóbbi helyett itt a XV. szá-

zad második felében a fémtárgyakat az üvegfes-

téshez hasonló eljárással kezdik díszíteni s min-

táknak kezdetben fleg német rézmetszeteket

használnak föl. A XV. sz. végén a képek rajzát

elbb a rézlemezre vésik, azután vékony áttetsz

zománccal vonják be, ezen vonalakat sötét zo-

mánccal húzzák ki, és zománccal kitöltik. Az
alakok teste fekete v. sötét ibolyaszín s a fény-

hatásokat ezen fehér zománc, a ruhán ós hajza-

ton viszont arany emeli ki. A XVII. sz.-ban a
képeken az olasz hatás érvényesül s a színezés-

ben a szürke festés (grisaille). Szentképek elállí-

tásán kívül L.-cal edényeket, gyertyatartókat stb.

is díszítettek. A L. mesterei munkáikat nevükkel
v. kezdbetkkel jelölték. Az els ismert mester
Monavaerni 1460—1470 közöttdolgozott. 1503-ban
tnik föl Nordon Penicaud, a hasonló nev m-
vószesalád feje. A Limousin-család leghíresebb

tagja Léonard volt (megh. 1577.), aki fleg az arc-

kép terén nevezetes. A grisailleban a Nouailher-

család vált ki, mely a XVII. század derekáig vi-

rágzott. A XVI. sz.-beli mesterek közül még
Pierre Reymond és Pierre Courteys híresek. A
chateauduni Jean Toutin 1632 köri a L.-ot a
miniaturfestészettel egyesíti s fehér zománcos
alapon aquarellszer képeket fest, melyeket, mi-

után eljárását a genfi Jean Petitet tökéletesítette,

csakhamar Európaszerte utánoznak s órák, sze-

lencék és ötvösmvek díszítésére használnak föl.

Limon, város, 1. Puerto-Limon.
Limonádé, limonádé-por (ol. limone : citrom,

limonata, velencei limonada : citromlé). Cukor-
ral és citromlével ízesített ht ital, melyet rész-

ben friss gyümölcsbl, részben citromsavból ké-
szítenek. A forró limonádét izzasztószernek is

használják. L. még Alkoholmentes italok.

liimonaife (franc.
, ojtsd : Umonázs) a. m. iszapolás

vagy sankolás, a talajjavításnak az a neme, mely-
nél a vízbl lerakodó iszapot valamely terlet
felszínének fokozatos emelésére és egyúttal
gyakran trágyázására is használják. L. még San-
kolás.

liLmoncello (ejtsd : —cselló), citromlé hozzáadá-
sával készített dalmát likr.
I^inione (olasz) a. m. citrom (1. o.).

Limonén, képlete : CuHig ; a terpénekhez tar-

tozik, van jobbra és balra forgató módosulata.
Jobbra forgató módosulata mint heszperide'n és

karvéni^ ismeretes, fp. 181°. L. még Terpének
és Dipentén.
Uinonitt L. (növ.) , 1. Atalantia.
Limoni-olaj vagy citrom-olaj (oleum diri),

egyike a leghasználatosabb s így legfontosabb
illanó olajoknak. Színe zöldossárga, fs.-a 15">C.-nál

0-867—0-860. A poláros fénysugár síkját 100 mm.
csben -\-m'>—f-frto-ra elfordítja. Alkotó részei

pinén, limonén és citrál. Az illat finomsága azon-
l)an csupán a citrál-tartalomtól ered s így men-
tl több van ebbl a L.-ban, annál finomabb s így
értékesebb az. A L.-t a Citrus Limonnm Risf>o
gyümölcsének hójából az «ócuelle>» segélyével ké-
szítik (ossenco á lécuelle). A L.-nak egyetlen jelen-

ts termel helye déli Olaszország, még pedig
Szicília ós Calabria. A L.-t a bergamott- és édes
narancsolajjal egyetemben messinai v. cíUabriai

esszenciáknak nevezik. A L.-t likrök, szörpök*
édességek, illatos szerek és szappanok készítésére,

illetve szagosítására használják. Hamisítani ter-

pentin-olajjal szokták.

Limonit v. bamavasérc, bamavaskö (*8v.).

Mikro- V. kriptokristályos ; a finom rostos egyé-
nek gömbös, vesés v. sztalaktitos halmazokká
vannak csoportosítva ; a halmazok mindig suga-
ras-rostos, néha azonkívül még gömbhéjas szer-

kezetek is és felületük v. tlikörsíma v. érdes.

Elfordul még földes, vaskos és oolitos változa-

tokban is. Szegfübarna, okkersárga v. feketés-

barna, de karca mindig sárgás ; át nem látszó,

selymes vagy bágyadt fény v. egészen fényte-

len. Vasoxid-hidroxid, képlete Pe40g(0H)g, rende-
sen mangántartalmú és kovasawal van szeny-
nyezve. Telepeket, rétegeket v. ereket alkot és
többnyire más vasércek (vaspát, pirit) átalaku-
lása V. pedig a rozsdának vízben való leülepe-

dése folytán keletkezett. A L. fajtái : 1. rostos

harnavasérc (hrauner Glaskopf) szll-, vese-

V. sztalaktit alakban, a törési lapja rostos, felü-

lete sima és fényl és a mangán-tartalom miatt
fekete ; 2. sztilpnosziderit (vas-szurokérc), vas-
kos, sima kagylóstörés, zsír- v. szurokfényú,
mert kovasavat és foszforsavat tartalmaz ; feke-

tésbama v. fekete. Lelhelyei: Siegen Német-
országban, Cserhovitz Csehországban. Ide tarto-

zik a réti érc (Wiesemrz), likacsos, szivacskül-

sej szurokfényú tömegek. A rézszurokérc (Kup-
ferpecherz) barna zsírfényü, kagj'lós törés, L.-

nak és rézoxidnak meg rózszilikátnak az elegye

;

3. tömött L., törése fénytelen, gyakran sok agya-
got tartalmaz. Oolitos vasérc apró kerek, puska-
porszemszer testekbl áll, amelyek néha szerves
maradványokat tartalmaznak. Rengeteg telep a
középs jm-aformációban Wrttemberg-, Lotharin-
gia- és Luxemburgban, ú. n. wiweííe-formáció.

Bábérc, borsószeríi gömbök, rendesen héjas szer-

kezettel ; eredeti anyaguk FeCOg lehetett, amely a
forrásokban a borsókö módjára keletkezett; a jura-
formációbaii sok helyen található. Tömött L. szo-

kott keletkezni a vastailalmú ásványok (pirit, szi-

derit, magnetit, olivin, pürrhotin) mállása révén is

;

földes vag>' okkcres bamavasérc, laza földes ré-

szekbl áll, sárga, a papíron nyomot hagy, több-
nyire agyagos. A gyepvasérc (mocsárérc) gumó-
kat vagy rétegeket alkot; ma is keletkezik a
mocsarakban a rozsda kicsapódásával. Köt<)tt

kovasavat, foszforsavat és növényi részeket is

tartalmaz. A tóérc okkeres iszap alakjában rakó-
dik le a skandináviai és finnországi tavak fene-
kén. A cyprusi umbra bama igen finom földes
szövet, vas- és mangánhidroxidnak meg agyag-
nak a keveréke ; a nyelvre tapad ; festékül szolgál.

A bamásfekete hipoxantit vagy ierra di Siena
hasonló, de mangánt nem tartalmaz.

A L.-nak minden változata bec.-íos vasérc ; ko-
hósítása aránylag könny. Hazánkban igen sok
helyeu fordul el, pl.Vashegy, Libetbánya, Gyalár,
Toroczkó, Korompa. A sárga okkeres L. (sárga
föld) festékül szolgál. A xantosziderit (rostos

sárga vask) sugaras rostos sárgásbarna halma-
zokat alkot; víztartalma jóval nagyobb,kóplete
Fe,0(OH)^. Lelhelye Ilmenau, Gosíar és Elbin-

gerode Németországban.

I
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Limonxim, ókori város (Galliában, a mai Poi*

tieiB helyén.

lilmoMft Briss- (iii»»). 1. Lotyósneff.
LimOMn (ejtad : llmoaei, V. LimOUStH, ejtod : li-

maieS), Léonard, francia zománcfestö, szül. Lí-

mogeeban 150Ö körül, mei;h. 1577 körül. A limo*

gesi aománcfestés fénykorának legjelesebb kép-
viselje, ki 1648. az udvari zománcozó és festó

cimet nyerte. Csészék, tálak, érmek stb. zomán-
008 dlazítóeében Dürer, Rafael ée más olasz és

francia mesterek képei voltak a mintái. Sok
ily mve van a párisi Louvreban és Musée de

Clunyben, de legnagyszerbb a chartresi Szent-

Péter templomban lev, 12 táblából álló sorozat

az apostolok képeivel. Kiváló jelentségét azon-
ban leginkább kék alapra fekete, fehér, szürke
flxinAfcftl festett arcképeinek köszönheti (nagy-
részt sxintén a Liouvreban és Musée de Clunyben).

Dyooek pl. I. Ferenc francia király, Lotharingiai
Ferenc, Osztrák Eleonóra, Anne de Montmorency
stb. arcképei. V.ö. Bourdery-Lachenaud, Léonard
L., pelntre de portralts (Paris 1897).

ÚmoTisin (ejud. limueS), Franciaország egy-
kori tartománya Marche, Auvergne, Guyenne és

Angoomois közt, területe több mint 10,000 km<,
fvárosa Limoges. Két részre oszlott : Haut- és
Bas-L.-ra. Belölo alkották az egész Corréze dépar-

tementot, Haute-Vienne nagyobb, Creose és Dor-
dogne kisebb részeit.

Limonsin, Léonard, 1. Limosin.
UmunHin, 1. Provengal nyelv és irodalom.
liiiuouMíue (franc, ejtsd : limuiii), elegáns

csukott automobil, 1. Motorkocsi.
Limoosin sertés, francia búeeertés fajta.

Limoax (ejtsd : Uma), város, L. járás székhelye
Aude francia départementban, az Aade és vasút
mellett, (i»ii) 7010 lakos, gyapjúszövés és íonÉnB,

kalap és tésztagyárak ; híres bortermelés (Blan-

quetto de L.). Temploma XIV. sz.-beli. A város
mellett van a Notre-Dame de Marseille (XII—
XV. sz.) búcsújáró hely.

Limpak (azeltt: Limbach), kisk. Pozsony
vm. szenczi j.-ban, (i9io) 910 német lak. ; n. p. és
u. t. Bazin.

Ijimpldas (lat.) a. m. tiszta, derUlt ; innen

limpiditas a. m. tisztaság, derültség.

Limpopo (Oori, Uri, Bempe, Krokodilus-
folyó), nagy folyó Afrika DK.-i részén. Ered
Transzválban Pretoriától D.-re a Gats-Randban
(Witwatersrand), áttöri a Magalia-hegyaéget, aMa-
riké folyó torkolatától kezdveez a folyó határa volt

délafrikai köztársaság és Becsuána-föld, vala-

mint Matabele és Rodézia közt. Az Indiai-óceánba

torkollik. 188é4)en a)Maud angol hajó 80 km-.nyire
evezett föl rajta. Hossza kb. 1600 km.
Limporg, hajdan német grófság a württem-

bergl Jagst kerületben. Jelenleg a gaildorfl járás-

hoz tartozik.

I..iniuluM (illat), l. Molicki rákok.
Liinaceae, Lenfélék (növ.), a szabadszirmú két-

szikek családja a Geranialee sorozatban. 1.50 faja

a mérsékelt ós a forróöv, valamint a szubtropikus

tájak növénye. Füvek és félcserjék ; levelük több-

nyire váltakozó, épszélú, pálhás. Viráguk 2 ivarú
sugaras, rendesen ö tagú, ö csészelevele maradó,
iszekkel ö a bimbóban sodort szirom váltakozik

;

porzó 6 V. 2—4-szer annyi ; a porzószálak töve
gyrvé n össze. A magház rendesen 5 üreg,
V. álrekeszfalakkal 10 rekesz, rekeszenicint 2—

3

V. 1 maggal. Termésük tok v. csonthéjas. Leg-
nevezete.-<ebb a Linum. L. Len.

IJnaicrofiUs Adans. (növ.), 1. EriophoruM.
Linaloe-ia (nOv.), kétes eredet fa, melyet két

fajtában említenek, úgymint : a Guayana- va^
Cayenne-L., mely valószinüleg az Ocotea guta-
n^n^^is-ti származik s amelybl a Cayenne-linaloe-
olajat nyerik ; és a mexikói L., mely a Bursera
delpechiana-tó\ jön s amelybl kivált a kereske-

delmi linaloe-olajat készítik. L. Illatszer-növények.
Linard, Piz, hegycsúcs, 1. SUvretta.
Linares, 1. chilei tartomány a Rio Loncomilla

és a Kordillerák gerince közt, területe 10,210 km*,
(1910) 113,365 lak. Liegmagosabb begye a de las

Yeguas-vulkán (3457 m.) ; vizei által jól öntözött

sík részei termékenyek, állattenyésztéssel ós föld-

míveléssel. Departamentói : L., Loncomilla éa

Párral. — 2. L., fvárosa L. chilei tartomány-
nak a Rio Achihueno közelében, termékeny sík-

ságon, (1895) 7331 lak., közelében Panimavida
fürd. — 8. L., város Jean spanyol tartomány-
ban a Guadiel és Guadalimar között, (i9io) 36,419
lak., ezüst-ólomércbányászat, ólom- és vasöntk.
— 4. L; város (San Felipe de L.), járási és érseki

székhely Nuevo León mexikói államban a Rio
Tigre mellett, kb. 10,000 lakossal.

lilnaria (Aiut), l. Kenderike.
Linaria Juss., gyujtoványfü (növ.), a Scrophu-

lariaceae (Tátogatok) család génusza ; 95 faja az

É-i félgömb melegebb ós mérsékelt tájain fú és

félcserje. Levelük többnyire nyeletlen, keskeny,
szárnyas-er. Gyakran jókora nagy és szép szín
viráguk fürtben v. füzérben áll, csészéje ö osztatú,

pártája hosszú csöv, 2 ajkú, torka egészen zárt

;

hosszú sarkán t)'úja van. Termésük tok, magyuk
hártyás szegély v. hártyátlan, dndoros, a:!^ie-

tes. Napos cserjés helyeken, parlagokon, utak
mentén közönséges a L. vulgáris Mill. Igen sok
keskeny8zála8levelevan,koraányai aprón mirigj-

szrösek, virága élénk sái^a. Készítenek belle
egy kencst (ongnentnm llnariae), melyet az

Éuphorbia cyvarissias-woX hamisítanak. Gya-
kori még a L. genistifolia (L.) Mill. (rekettye-

level gyujtoványífú,Imre herceg-f). Levele lánd-

zsás, bmemú, virága citromsárga, félakkora,

mint az elbbié, virágzata laza. Több faja saóp

kerti virág. (L. a Havasi növényzet cikk méUtítl.

2L kép.) L. cymbalaria L., 1. Cymbaiaria.
Linarit v. ólomlazur (!>.), monoklin prizmák,

amelyek egy irányban kitnen hasadnak ; azor-

kék. karca halványkék, gyémántfény, áttetai.

A róz- ée ólomnak bázikns szulfátja, kéf^efea:

((Pb,Cu)80«(Pb,Cn)(0H),.

Lelhelyei : Linares Spanyolországban, Leadhilis

Skóciában, Ciunberiand, Rézbánya Bihar vAr-

megyél)en, Nerosinadc Ssfitírfában, Argenttnia.

Linc, Fels-Ausztria fOvAroea, L Linx.
Ijin«ei (titaá: liicMj), Accademia dei L„ alaku-

lása idejében titkos irodalmi szövetség volt Olasz-

országban (Unce, ol. a. m. hiúz), melynek célja

az irodalom és tudomány szabad mvelése és elö-

Ítéletektl ment, pártatlan kritikája. Egy római

nemes, Ceei Ferenc (szül. Iö8., megh. 1680.)
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alapította, 8 a legnevesebb tudósok is (Porta,

Galilei, Colonna stb.) tagjai voltak. A XVII. sz.

közepe felé a L.-t betiltották, mire 1657. Tosca-

nában új cím (Accademia del cimento a. m. ver-

seng akadémia) alatt föltámadt ugyan, de nem-
sokára ismét megsznt. A L. jelenleg kir. tudós

társaság ; székhelyét és üléseit Rómában tartja,

a Corsini-palotában. V. ö. Cerutti, Breve storia

deli' Accademia dei L. (Róma 1885).

Linci béke, 1. Linzi béke.

Lincke, Paul, német operettkomponista, szül.

Berlinben 1866 nov. 7.. Müvei : Venus auf Érden

(1897) ; lm Reiche der Indra (1899. Indra c. szinre

került Budapesten a Fvárosi Orfeumban) ; Frau
Luna (1899. Luna asszony c. szinre került Buda-

pesten a Fv. Orfeumban); Fráulein Loreley

(1900) ; Lysistrata (1902. szinre került Budapesten

a Királyszinházban) ; Nakiris Hochzeit (1902);

Berliner Lében (1904). L. a berlini Apolló zenemü-
kiadócég tulajdonosa.

Lincoln, 1. county (Lincolnshire) Angliában

az Északi-tenger, Wash-öböl, Norfolk, Cambridge,

Northampton, Rutland, Leicester, Nottingham és

York között, 7153 km« területtel, (1911) 557,543
lak. L. 3 ridingre oszlik : a D.-i Parts of Lindsey,

a DNy.-i Parts of Holland és az É.-i Parts ofKeste-

ven nevet visel. — 2. L.,& hasonló nev county

fvárosa és püspöki szókhely, (1911) 57,294 lak.,

sör-, br- és gépgyártással. A szk és részben

dombon épült várost számos, történeti nevezetes-

ség emlék és régi épület díszíti. L. a rómaiak
liindum coloniája. Mercia királyságnak volt egyik

fontosabb városa. István és II. Henrik királyokat

itt koronázták meg, 1644-ben a manchesteri gróf

rohammal vette be. — 3. L., Nebraska észak-

amerikai állam és Lancaster county székhelye, a

Salt Creek mellett, (1910) 43,973 lak., gabona- és

marhakereskedelem, gazdasági gépgyártás ; már-
ványból épített székesegyházzal, egyetemmel. —
4. L., Logan county székhelye Illinois áUamban,
Springfleldtöl ÉK.-re, (1910) 10,892 lak., a Lincoln

college-gel, szénbányászattal.

Lincoln, Abraliam, az Egyesült-Államok 16-ik

elnöke, szül. Hardin-Countyban (Kentucky) 1809
febr. 12., mogh. Washingtonban 1865 ápr. 14.

Szegény földmlves szülktl származott és isko-

lába sem igen járhatott. 1832-ben egy csapat

ólén mint kapitány harcolt a felkel indiánusok el-

len. Késbb postamester lett. Ekkor tanult jogot s

1836. már mint keresett ügyvéd mködött Spring-

fleldben. 1847-ben beválasztották a képvisel-

házba s már ekkor sürgette a rabszolgaság eltör-

lését. Tekintélye annyira emelkedett, hogy 1860
nov. 180 szóval a demokrata jelöltek 123 szava-

zatával szemben az Unió elnökének választot-

ták. Erre következett a déli államok elszakadása,

L. ellen pedig 1861 febr. merényletet követtek el

ellenei, de szerencsésen megszabadult. Elnöki hi-

vatalát 1861 márc. 4. foglalta el s miután bé-

kéltet kisórletei nem sikerültek, teljes ervel és

buzgalommal fogott hozzá az Unió egységének
megmentéséhez éa a dóU államok fegyveres le-

veréséhez, ö szervezte az északi államok had-
erejét 8 négy éven át lelke volt az Unió gyzel-
mét eredményez harcnak. 1862 szeptember 1.

kelt elnöki nyilatkozatában az összes rabszol-

gákat szabadoknak nyilvánította 1863 elejétl

kezdve. 1864-ben óriási szótöbbséggel újból el-

nöknek választották. Második elnöksége elején

még megérte a déli államok seregeinek kapitiiá-

cióját, de az Unió újjászervezésére már nem ju-

tott ideje. Egy Booth Wilkes nev színész, ki fa-

natikus híve volt a délieknek, 1865 ápr. 14. este,

a washingtoni színház páholyában agyonltte.

Halála valóságos gyásza lett az Uniónak. Tete-

meit Springfleldbe vitték, sírját pedig nemzeti

birtoknak nyilvánították. L. Washington után

az Egyesült-Államok legkiválóbb elnöke, ki be-

csületességével, ers akaratával és eszével, ön-

zetlenségével és humánus érzésével mintaképe
volt a saját erejébl felküzköd férfiúnak (self

made man). 1876-ban Washingtonban szobrot

emeltek emlékének, összegyjtött munkáit Ni-

colay és Hay adták ki (New-York 1894, 2 köt.).

Egyetlen fla, Róbert Todd L. (szül. 1843) végig-

harcolta a polgárháborút, azután ügyvéd lett

Chicagóban. 1881—1885-ig hadügyi áUamtitkár

volt, 1889—1893-ig pedig londoni nagykövet. L.

számos életrajzírója közül megemlítendk Hol-
land (1866 és 1887) ; Lamon (Boston 1872) ; úr-
nid(Chicago 188b) •,Schurz {Boston 1892); Morse
(u. 0. 1893, 2 kötet) ; Oberholtzer (PhUadelphia

1904). V. ö. Nicolay és Hay, Ábrahám L., a
history (New-York 1890, 10 köt.) ; Harris, The
assassination of L. (Boston 1892) ; Barrett, A. L,.

and his presidency (Cincinnati, 1903—1904, 2 köt.).

Lincoln-juh, angol húsjuh, 1. Jvh.
Lincolnshire, 1. Lincoln, 1.

Lincolnshire-handicap, híres angol verseny,

amelyet a szezon elején futnak le Lincolnshire

county gyepén.

Lincolnshire-sertés, angol göndörszrü zsír-

sertés fajta, melyet néhány éve nálunk is te-

nyésztenek ós a mangolica nemesít keresztezé-

sére igénybe vesznek. A L. nagytest, 160—-180
kg. súlyú, hízott állapotban 500 kg.-ot is elér.

Színe kesely fehér, selymes göndör szrrel, füle

lógós ; a mangolicához hasonló, de mélyebb és

zömökebb test, gyorsabban fejld és szaporább.

Lincrustawalton, 1. lAnoleum.
Lincselés, 1. Lynch-törvény.
I^inctus (a lat. linqere a. m. nyalni, szótól

;

magyarul nyalat), szirup- v. lekvárszenl gyógy-
szerkészítmény. A magyar gyógyszerkönyvben a
L. gummosus hivatalos, mely arabmézga-oldat-

ból s egyszer szirupból álL

Linczigh János, naplóíró, Kolozsvár hsleUrtk

fbírája, szül. Kolozsváron 1606 máj. 30., megh.
1679 júl. 8. A szcsmesterségre készülvén,

1627—29-ig külföldön vándorolt. 1632-ben már
Kolozsvár centum páterei közé tartozott. 1650
fpolgár, 1663. pedig fbíró s 16 ízben a szcsök
céhmestere lett. 1644 óta a város gyakran kül-

dözte a fejedelemhez, országgylésre, tatár khán-

hoz, pasákhoz. II. Rákóczi György fenosi csata-

vesztése után Szejdi pasa L. fbírót, ki kegyelmet
kérni járt nála, társaival együtt 40 öl hosszú

láncra verve, nyakán vaskarikával hajtatta a
város alá ; de nem volt hatalom, mellyel arra

kényszorlthették volna, hogy azt feladásra intse.

Szejdi fvezér ezután aranyos kaftánt adott neki

és menedéklevelet, hogy hazamehessen a városba.
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Nagybecsfl naplójának (1663—75) eredeti kéz-

irata hiányosan maradt fenn ; ismertette a Magy.
Akad. Brte8itö(1854, 212. oldal). Kolossvár egyik
ntcája aü 6 nevét viseli.

Lind, Jenny, svéd énekesn, szül. Stockholmban
1820 okt. 6., raogh.\Vind3-Pointben(.\ngol<)rszág)

1887 nov.2. Tanalmányait a stockholmi szinészeti

iskolában kezdte s 1838—41-íg a. o. az udvari

operában möködött ; majd Parisba ment s Garcia

ToapWoo alatt tanalt tovább. 18^ben Berlinben

ésDmdában tnt fül, 1846-ban Bécsben és Pesten.

Angiiában, mely második hazája lett, 1847. lépett

föl eltezör. A XIX. sz. legtüneményesebb színpadi

énekesnje volt. 1849-bon búcsat mondott a szín-

padnak, 1850—52-ig amerikai körutat tett és

1852. Bostonban Goldgchmidi Ottó (1. o.) neje

lett Utoljára 1870. a dtisseldorfl zeneünnepélyen
lépett fel nyilvánosan férje Rnth c. oratóriumá-

ban. Svédországban 500,000 frankos jótékonycélú

alapítványt tett. Nevezetesebb életrajzai : Ebeling,

J. L., a svéd csalogány (svédül, 1845) ; A. Becker,
J. L. (1846) ; Holland és Bockstro, J. L. the artist

(1891) ; Wilketui C. A., J. L. (a kiad., 1898); W.
8. Bockstro, J. L. (1894).

Und^l. növénynevek után Linden Jean Jules

(szol. Luxemburgban 1817., megh. Brüsszelben

1898., egykor a brüsszeli növénykert igazgatója)

nevének rövidítése (Hortus Lindenianus, Brüsszel

1859—60 ; Iconographie dee Orchidées, u. o. 1860).
— 2. Tud. állatneveknél inn der Linden J. P.

brüsszeli entomológns nevének rövidítése.

Lindán, város és az ngyanily nevfi járás szék-

helye a bajoramági Schwaben kerületben, (i9io)

6618 lak., tteta-éssörgyárakkal; élénk vaj-, ga-

bona-, gyümölcs- és fakereetodéssel, jó kikötvel.
L. helyén a rómaiak idejében a Ca^mm Tiberii

állott. 1275-ben birodalmi szabad várossá lett.

1804. Ausztriához és 1806. Bajorországhoz került.

Lindán, 1. Paid, német drámaíró, szül. Magde-
bni^tMin 1839 jún. 3. Halléban és Berlinben tanult,

iKMoabb ideig Parisban tartózkodott, hazatérése

Qttii oeriDBartatte a Dttaseldorfer, majd Elber-

lUdv Zeitungot s megalapította a ma is fennálló

Dia G«gemwart e. Iietí s Nord und Süd c. havi
foIyöirat(A»t 1895-ben a meiningeni udvari szín-

ház intendáosa, 1900. a Bertiner Theater, utóbb
a berlini DentBdMB'nMateról^^ került. 1906-ban
a berUoi KflnlgHdies Sduraspielhans dramaturg-
jává nevezték kL DrámiU közül, melyeknek sorát

a Marion (1868) nyitotta meg, kiemelendök

:

Maria und Magdaléna (1872) ; Diana (1873) ; Der
Brfolg (vlgj. 1874) ; Johannistrieb (1878); Graíln

Lea (1879); Die beiden Leonoren (1888); Die
Vemis von Milo (1893); . . . so ich dir (1903).

R^ebU színmveinek gyjteménye: Theater
(Berlin 1873-88, 6 kötet). Irt dramaturgiai és

irodalomtört^ieti tanulmányokat (Oesammelte
Aufsatzo, 2. kiad. 1880), elbeszéléseket, regénye-
ket, útleírásaikat és karoolatolcat Magyarul meg-
jelentek : Moliére, ford. Bánii Zsigmond (Buda-
pest 1879 ; Jung Helén, elbessélée, ford. Tábori
Róbert (u. o. 1887) ; Lázban, ford. u. a. (u. o. 1891)

;

A segít, regény (Pesti Napló, 1895) ; Az ágens,

regény (u. o. 1898).

2.L..iS«áoi/;németíró,L. i. testvérbátyja, szül.

Oardelegooben (Svájc) 1829 oki 10., megh. Paris-

ban 1910 okt. 14. Tanulmányai befejeztével a
svájci kormánytanács kereskedelmi ügyvivje
volt Ázsiában és Kaliforniában, késbb a német
külügyi hivatalban alkalmazták. Mint követaégi

tanácsos halt meg. Irt regényeket, novellákat

(Gesammelto Romane und Novellen, Berlin 1893,

6 köt) és úti rajzokat.

Lindblad, Adolf Frederik. svéd zeneszerz,
szül. Skeningeben 1801 febr. 1., megh. Lövings-
borgl)an, Linköping mellett családi birtokán 1^8
aug. 23. Kortársai «a svéd Schubert»-n^ nevei-
tek. Sok dalt írtamelyeket világhíres tanítványa
Jenny Lind (1. o.) tett ismertté, ^gyéb munkái

:

zenekari darabok és ^y opera : Frondöreme
(1835).

Linde, 1. KarlPauL íroö/neá, német mérnök,
szül. Bemdorfban 18i2 jún. 11. 1872-ben a gép-
tan tanára lett a zturicbi múszaki fiskolán;
1891. Münchenben kísérleti laboratóriumot nyi-

tott 1895-bon sikerült neki egy egyszer módszer
alapján a leveg és egyéb géaxÁ. cseppfolyósí-

tása. Brre vonatkozómve : SauerstofTgewinnung
mittels fraktionierter Verdampfung flüssiger Luft
(Berlin 1902).

2. L., Sámuel Bohumil, lengyel filológus, szül.

Thomban 1771., megh. Varsóban 1847 ang. 8.

Fómunkája : Slownik jczyka polskiego (Varsó

1807-14, újabb kiadása' Lemberg 1854—60, 6
kötet). Életrajzát 1. a Stownik I. köt

Linde-féle gép, l. Leveg folyósítása.

Lindemann, Ferdinánd, német matematikus,
szül. Hannoverben 1852 ápr. 12. 1883-ban Königs-
bergben, 1893 Münchenben egyetemi tanár. Tle
származik az els szigorú bizonyítása annak, hogy
a kör négyszögösítése vonalzó és körzvel lehe-

tetlen, V. pontosabban kifejezve, hogy k transzcen-

dens szám.
Linden, 1. L. in Hannover, az ngyanily neTíi

járás székhelye Hannover porosz kerületben, (i»iq>

73,379 lak., vasöntkkel, kémiai iparral, pamut-
szövéssel és fonással, gunimi-, gyufa-, ultramarin-,

aszfalt- és kocsikészltéesel. — 2. L., porosz köz-

ség az amsbergi közigazgatási kerületben, (imo)

11,981 lak., szénbányákkal ^ gépgyártássaL
Undea, tod. állatneveknél van der Linden.

J. P. brOssKli entomológns nevének rövidítése.

Linden, Jean Jules, 1. Lind.
Lindenao, Lipcse (1. o.) egyik réOB.
Lindenau, Bemhard Angist von, szász állam-

fórílú és csillagász, szül. Altenbnrgiían 1779 jtLn.

11., megh. u. o. 1854 máj. 21. Jogot tanult s nem-
sokára Zách báró munkatársa lett a gotiiai esil-

lagyiasgálóban, melynek 1804. igazgatója is lett

1817-ben kamarai alelnök, ISSa miniaHar és ttfe-

kos tanácsosSzáaz-Gotfaa-AltraibnrgbHL 18864Myi
szász királyi szolgálatba lépett hol 183a miniai-

ter, a követiceiö évben miniszterelnök és belfigT-

minisztarlett Pöérdeme, tiogy a yároaok kOaigM-
gátasát szabadelvtk. fOnetlen alapotara féktstte.

1834-ig volt belfigyminfiíter, 1M& Táglsg iImi
vonult a politikától. BeteirtolaöénSbmWBfcrta
nagybecsfl m4kinG8-gyQJtuményétk mstycfl kOnyr-
tárával egytm az oraágtn ha^^ott Tudományos
iratai közül említendk: Tabolae Mártis (Rtoen-

berg 181 1) : Tabulae Veneris iGotha 1810) ; Qeedí.

der Stemknnde imersten Jahrzehnt dee 19. JahrlL
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(Qotha 1811) ; Investigatio nova orbitae a Mer-

curio circa solem descriptae (u. o. 1813). Folytatta

Zách folyóiratát : Monatl. Corresp. der Erd- und
Himmelskunde (u. o. 1807—14), s Bohnenberger-

rel együtt kiadta a Zeitschrift für Astronomie

(Tübingen 1816—18). c. folyóiratot.

Lindeníels, város ós klimatikus gyógyhely

Starkenburg hesseni tartományban, (i9io) 1735

lak., szienit- ós gránitbányákkal.

Lindenschmit, 1. Ludwig, német régiségbu-

vár, szül, Mainzban 1809 szept. 4., megh. u. o.

1893 febr. 14. Alapította a mainzi német-római
központi muzeumot, melynek 1851. igazgatója lett.

Fmvei : Die Altertümer xmserer heidn. Vorzeit

(Mainz 1858—91) ; Handbuch der deutschen Alter-

tumskunde, csak az els kötet jelent meg : Die

Altertümer der meroving. Zeit (u. o. 1880—89)

;

Tracht u. Bewafíhung des röm. Heeres (1882).

2. L., Wülielm, német fest, L. 1. bátyja, szül.

Mainzban 1806 márc. 12., megh. u. o, 1848 márc.

12. A müncheni és bécsi akadémián tanult és Cor-

neliusnak volt tanítványa. A maga idejében elis-

mert festményei voltak : Gazdag Lajos gyzelme
Qiengennól brandenburgi Albrecht Achilles fö-

lött ; két kép Leonardo da Vinci életébl a mün-
cheni képtár loggiájában (Comelius tervei sze-

lint); képek a bajor történelembl a hohenschwan-
gaul vár négy termében ; A cimber nk harca a
rómaiak ellen ; Arminius csatája az Idistavisus

mezn ; Luitpold csatája ; Nagy Ottó bevonulása
Augsburgba a lech-mezei gyzelem után.

3. L., Wilhelm, német fest, L. 2. íia, szül.

Münchenben 1829 június 20., megh. u. o. 1895
jón. 8. Mainzban, azután a müncheni akadémián,
a frankfurti Stadel-fóle intézetben, Antwei-penben
Ó8 Parisban tanult, 1863. Münchenben telepedett

le, ahol 1875. az akadémia tanára lett. Müvei,

fleg a belga és francia festészet hatása alatt,

a történeti festészet jobb termékei közé tartoznak.

Említendk : Álba herceg Rudolstadt grófnnél

;

I. Ferenc király elfogatása a paviai ütközetben

;

Sicldngen Ferenc halála ; A reformátorok gy-
lése Marburgban ; A halász és a vizi tündér (Mün-
chen, Schack-féle kaptár) ; Luther, Cottáné asz-

szony házában; Jézus társaságának alapítása;

Luther, Proles Andrásnál ; Hutten Ulrik (lipcsei

múzeum) ; Orániai Vilmos halála ; Falstafif és a
windsori víg nk ; Raleigh Waltert családja meg-
látogatja a böiiünben ; Luther, Kajetán bibomok
eltt; Boleyn Anna átadja gyermekét Parker
Mathewnak ; Knox ós a skót képrombolók ; Alarich

bevonulása Rómába.
Lindequist, Friedrich von, német államférfiú,

szül. 1862 szept. 15. Wostewitzben (Rügon). Jogi

tanulmányai vógezté-vel 1892. a külügyi hivatal

szolgálatába lépett. 1905-ben Nómot- Délnyugat-
Afrika kormányzója, 1907. a birodalmi gyarmat-
ügyi hivatal al-államtitkára, 1910—11. állam-

titkára lett.

Linderhoí, királyi kastély a bajorországi Ober-
bayern korliletben, az Anmer közolóben, nagy-
szer vízmvekkel, parkkal. II. Lajos király ren-

deletére 1870—78. Dollmann építette rokoko-
ízléeben.

Lmdemm, Richárd, német fest ós krajzoló,
szül. Drezdában 1851 márc. 16. Szülvárosában

tanult, ahol késbb Karola szász királyn festé-

szeti oktatója volt. Mvei : Karthágói asszonyok

;

Beszállásolás ; A születésnap ; Siesta ; Üdvözlégy
Mária stb.

Lindesay (ejtsd : liaszé), Dávid, skót költ, szül.

The Mount-ban (Pife grófság) 1490., megh. 1555.

Mint V. Jakab király tanára, kamarása és ba-

rátja, megírta a skót nemesség genealógiáját,

amely még ma is becses forrásm. Fbb mvei

:

The Dreme (1528) c. tanító és szatirikus költe-

ménye ; Pleasant Satyre of the thrie Estaitis

(1535), drámai szatíra. L. John Knox barátja és

a reformáció lelkes híve volt. Mveldéstörténeti
szempontból érdekes The Historie of ane nobil

and wailyeand Squyer William Meldrum (1550),

amelynek tárgya egy korabeli skót lovag élete.

Mveit kiadták Laing (Edinburgh 1879, 3 köt.),

továbbá J. Small és F. HaU (Early English Text
Society 11—35.). V. ö. Archenberg, L's Lében
und Werke (München-Gladbach 1891).

Lindesnas, Norvégia legdélibb alacsony hegy-

foka világító toronnyal a Skagerrakba benyúló

11 km. hosszú félsziget végén.

Lindewiese (Nieder-L.), falu Osztrák-Sziléziá-
ban, Freiwaldau ker. kapitányságban, a Szudéták
közt, szép vidéken, vasút mellett, (1910) 3216 lak.,

üveggyárral. Nevezetes gyógyítóintézete, melyet
Schroth alapított (1. Schroth-féle kúra).
Lindgren, Hellén, svéd irodalomtörténettudós,

szül. Hedemorában 1857 jún. 13., megh. Stock-

holmban 1903. Fmve: Sveriges vittra stor-

hetstid (Svédország irodalmi fénykora 1895);

finom kritikai érzékkel írt essay-inek gyjtemé-
nyei : Vittra stormán (irodalmi vezérférílak, 1894)

;

Skalder och tankaré (költk és gondolkozók, 1900).

Lindh Marcella, énekesn, szül. 1870 máj. 19.

Kalamazooban (Észak-Amerika). Lamperti tanít-

ványa. 1887-ben lépett fel elször Berlinben a

KroU-féle operaházban mint Suzanne (Figaro há-

zassága). Amerikában tett hosszabb hangverseny-
krútja után énekelt a newyorki Metropolitaiu

operaházban, továbbá Németországban, Angliá-

ban ós a budapesti operaházban, mint vendég.
Fbb szerepei : Lucia di Lamermoor, Rosina (Szo-

villai borbély), Amina (Alvajáró). Férje Jetiinek
Marcell budapesti mérnök.
Lindheim, Alfréd, lovag, osztrák Író, szül.

UUersdorfbau 1836 okt. 11., megh. Bécsben 1913
dec. 25. 1869-ben megalapította azt a társaságot,

amely Bécsben a telefontbevezette, 1876. a bécsi

tzsdebírósAg elnöke lett. 1888. megalapította az

alsóausztriai jolzálogintózetet. 1901-ben a tüd-
vé8Z(>llonos mozgalom élóro állt. Mvei: Das
Schiedsgericht im modemen Zivilprozess(3. kiad.,

Wien 1894) : Die Verbreitung der Tuberkulose im
Wi(Mit'r HimdworkorstAnde (1902); Saluti aegro-

rum. Aufgabo u. Bedout. der lírankenpflege im
modernen Staat (1906).

Lindi, kiköthely Német-Kelet-Afrikában, a

Lukuledi torkolatánál, egészségtelen vidéken, kb.

3000 lak. Kiinduló pontja a Nyassza felé men
karavánoknak.
Undl., növényneveknél Lindley J. (1. o.)

novónok rövidítése.

Lindlar, porosz község, a kölni közigazgatási

ker.-ben, (1910) 6669 lak. Vas- és ólombányászat.
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Lindley (ojud: liodii), 1. John, angol botaaíkus,

szül. Chattonban 1779 febr. 6., megh. Londonban
18<j nov. 1. Eleinte kertészetet tanult. 1818ban
Banks J. könyvtárában kapott alkalmazást. 1829.

már a londoni egyetemen a botanika tanára lett,

18ö8-ig a. 0. a kartésKti egyesület titkára is

volt. De Candolle rendszerét tökéletesítette. Mun-
kái: An introduction to the natural system of

botany (London 1830) és A natural system of

botany (n. o. 1836) : The genera and species of

orchideous plants (u. o. 183Ó—40) ; A s^iiopsis of

the British flóra (u. o. 1829, 3. kiad. 1841) ; An out-

line of the ttrst principles of botany (u. o. 1830)

;

An introdruction to botany (u. o. 1832, 4. kiad.

1848) : Deecriptive botany (u. o. 1860) és The trea-

sury of botany (Moore Tamással, u. o. 1866, 2. kiad.

1870). Nagy gondot fordított L. több müvében a
kertészetre meg a hasznos növényekre : Pomolo-
gia Britannica (u. o. 1841, 3 köt., Iö2 színes tábla)

;

Paxtonnal együtt adta Id : The flower garden of

oew or remarkable plants (London 1851—53, 3
köt., 108 színes tábl.). 1841 óta a Gardener Chro-
nicle megalapítója és föntartója. Brassai S. A
füvészet elveinek vázlata cím munkáját szintén

L. nyomán szerkesztette.

2. //., William, mérnök, szül. Londonban 1808
szept 7., megh u. o. 1900 máj. 22. 1838-ban a Ham-
buig-Lübeck és Hamburg-Bergedorf közötti vasút

tervezésével és építési vezetésével bízták meg.
E vasutakon és általában az európai szárazföldön

L. alkotta m^ a hosszú vasúti kocsik östipusát.

amennyiben,szakítva az angolországi négykerek
kocsik rendszerével, hatkerekú kocsikat építte-

tett 8 ily módon tulajdonképeni megalkotója volt

a soktengelyú hosszú kocsik rendszerének. A
Hamborg-Bergedorf közötti vasutat 1842 máj.
. kellett volna megnyitni, de éppen ekkor tört

ki az a világraszóló tzvész, amely a régi Ham-
burgnak legnagyobb részét elhamvasztotta. Az
ellenállhatatlannak látszó tzvészt végre is L.

fékezte meg. A tzvész után, mint a város m-
szaki taná^adója, fejtette ki a még akkor ílatal

L. Hamburg újjáalakítása körül azt u bámulatos
tevékenys^t és tervez ert, amely öt néhány
év alatt európai hírvé tette. 1844—48-ig meg-
építette a híres hamburgi vízvezetéket, mely a
szárazföldön az els úir>'nevezett folytonos ellá-

tású vízvozetók vi)lt. 186:3-ban meghívás folj-tán

Majna-Frankfurtba ment, hol mint legfbb mú-
szaiki tanácsadó végrehajtotta a város rendezését
A magyar alkotmány visszaállítása után Szent-
királyi Móric, mint Pest városának fpolgármes-
tere felkérte L.-t a vízvezeték tervének elkészí-

tésére. 1868. év kora tavaszán bemutatta elzetes
tervezetétés annak alapján 600.000 forint költség-

gel elkészítette az ú. n. hajóhivatali téren (a mos-
tani új pariament helyén) az ideiglenes vízmvet,
ahonnan a Duna melletti kavicsrétegbe sülyesztett

3 kútból 2 gzszivattyú 8egítB^|;ével még ugyan-
azon évben a városnak teteméé résaóit tinta szrt
^-ízzel voltképee ellátni. A vlzveaelók cwkhamar
népszervé lett és a városi hatóság sziveem fo-

gadta L.-nek azt a további java^tát^hogy a víz-

vezeték a kbányai magaslaton két nagy víztartó

építésével, 1800,000 frt újabb bemhásás mellett

kibövíttessék. E munka befejeséae ntán megjcez-

Bémi San UxfktmL XII. kt.

ddtek L.-vel a végleges nagy vízmre vonatkozó
tárgyalások, de azok már nem vezettek ered-

mén>Te. Ezután L. még Düsseldorf ésCrefeld váro-
sok csatornázását készítette el,szerkesztette Jassy,

Bukarest és Braila csatornázási és viz\'ezetéki

torveit, azután 1878 az orosz kormánytól nyert
megbízás foljtán ílával, L. William H.-val egjütt
Varsónak vízvezetéki s úgy ezen városnak, mint
Szent- Péterv'árnak csatornázási terveit. 1879-ben
a magánéletbe vonult vissza.

Lindman, Arvid Achates, svéd államférfiú,

szül. Filmben (Upland) 1862 szept. 19. Eleinte

tengerésztiszt volt, azután nagyobb ipari vállal-

kozásokban vett részt. 1904-ben választották be
az els kamarába s 1905 aug.-nov. tengerészet-

üg>i miniszter volt Lundeherg kabinetjében. 1906
máj. 24. állott az új kormány élére és 1907 máj.
keresztülvitte a választási reformot. 1911 okt
7. átengedte helyét a liberális Staaff miniszté-

riumnak 8 azóta a konzervatív ellenzék vezére.

Lindner, 1 . Ern, mfordító, szül. Késmárkon
1826 dec. 27., megh. Budapesten 1902 szept. 25.

Késmárkon, Bécsben, Eperjesen tanult, részt vett

mint népfölkel a szabadságharcban, azután Eper-
jesen, Késmárkon, Bécsben, Drezdában tanárko-
dott, 1867-tI a Magy. Tud. Akadémia könyvtár-
tisztje volt. Mint a népszellem búvára s mint köl-

ti érzés fértl nagy kedvvel foglalkozott a ma-
gyarországi német népköltészeti emlékek gj'újté-

sével s a magj'ar népköltemények németre való
fordításával. Azonkívül híven és jól lefordította

németre Petfi és Arany költeményeinek egy
részét 8 eredeti német verseket is írt szepesi táj-

szólásban, melyeket 1879. újból kiadott Fartblihin

dijer zepsescher Liederpoechen címen.

2. L. Gusztáv, író, szüL Nagyszebenben 1836
febr. 3., megh. u. o. 1909 okt 20. 1861-ben lett

ügyvéd, 1869—1870-ig országgylési képvisel
volt. 1870-ben a nagyszebeni jogakadémia igaz-

gatója, 1879. kolozsvári egyetemi rendes tanár
lett. 1900-ban ismét képviselnek választották.

Tevékeny részt vett a hazai tzoltó-intézmény
megteremtésében is, mint a nagyszebeni, m^ a
kolozsvári tzoltóság parancsnoka. Mimkái : Az
épükezésCés t&zrendészeti, valamid a tzbiztosí-

tást ügynek reformjához Magyarországon (Buda-

pest 1877, ném. ugyanakkor) ; Das F'eoer, eine

kulturhist. Studle (BrUnnl881); Az AUenber-
ger-féle (Mex (Kolozsvár 1884); A svábtükör

az erdHyi szászoknál; A kolozsvári kaJandos
társulatok (n. o. 1894).

Lindner, 1 . Albert, németdrámaíró, szüL Solzá-
ban (Szász-Weimarban) 1831 ápr. 24.. megh. egy
Berlin melletti elmegyógyintézetben 1888 febr. 4.

Drámái : Bmtns és CoUatinus (1867) ; Btaof nnd
Welf (1867); Katharina IL (1868); Die Blntboeh-

zeit oder die Bartholomaeusnacht (1871) ; Marino
Falién (187ö) : Don Jüan d'Aostria (1875) : Der
Rt>formator (1883). V. ö. Hanstein^ A. L. (1888).

2. />.. Anumia, Démet adnéaznö, sittL Uposé-
ben 1855. Eleinte tánoosnd akart l«mi, de késbb
a szinmúvéanti pályát válaastotta. Mint » mei-

ninfi^nl szinhái ta^ tStabvendégOMtspIM kör-

úton vett. réart Németoratágbaa éa a kttlfökkVn.

mindenütt sikert aratva plaaáikiis és klasszikusan

méltóságos játékávaL 1890—191 l-ig a berlini kir.
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színház hsnje volt. 1911-ben nül ment König
eharlottenburgi orvoshoz. Fbb szerepei : Orleansi

sziiz ; Izabella (Messinai ara); Jocaste (Oedipus) stb.

3. L., Gustav Adolf, osztrák lilozóflai és pe-

dagógiai író, szül. Rozdalowitzban (Csehország)

1828 márc. 11., megh. Prágában 1887 olít. 15.

Miután sok éven át középiskolákban mint tanár

és igazgató mködött, 1881. a prágai cseh egye-

temen a pedagógia tanára lett. Nálunk fllozóüai,

középiskolai tankönyvei tették ismertté, melye-

ket magyarra fordítottak. Herbart hive. A peda-

gógiáról több értékes tudományos müvet írt.

4. L., Paul, német mikológus, szyl. Giesmanns-
dorfban 1861 ápr. 24. 1887 óta a berlini erjedés-

tani intézetnél mködik, 1897 óta tanári minség-
ben. Különösen a sarcinákkal, pediokokkusokkal,

éleszt- és penészgombákkal foglalkozott. Pmun-
kája : Mikroskopische Betriebs-KontroUe in dem
Gárungsgewerben (5. kiad., Berlin 1909).

5. L., Theodor, német történetíró, szül. Borosz-

lóban 1843 máj. 29. A hallei egyetem tanára volt

1888 óta. 1913. nyugalomba vonult. Nevezetesebb
munkái : Deutsche Gesch. unter den Habsburgem
u. Luxemburgom (Stuttg. 1890—93, 2 köt.) ; Gesch.

d. deutsch. Volkes (u. o. 1894, 2 köt.); Die Deutsche
Hansa (Leipzig 1902, 3. kiad.); Wel^eschichte seit

der Völkerwanderung (Stuttg. 1901—05, 4 köt).

Lindosz, az ókorban város Rodus sziget K.-i

partján, nevezetes két (Athéné és Herakles) temp-
lomáról. Romjait 1903 óta dán kutatók tárják föl.

Lindsay (ejtsd: Uuszó), Ontario kanadai tarto-

mány Victoria countyjának fvárosa, Port Kópé-
tól 65 km. ÉNy.-ra, (i90i) 7003 lak., vasiparral.

Lindsay (ejtsd : linszé), 1. Dávid, ausztráliai utazó,

szül. 1857. Goolwaben (Ausztrália). 1883-84. sike-

res expedíciót vezetett Közép-Ausztráliába, má-
sodízben 1891—92. az Elder Thomas által fölsze-

relt expedíciót vezette ; ennek célja, Nyugat-Ausz-
trália közepének átszelése, nem sikerült. Müve

:

Journal of the Elder scientiflc exploring expedi-

tion (Adelaide 1893).

2. L., Wallace Mariin, angol klassz, filológus,

szül. Fifeshire-ban (Skócia) 1858 febr. 12. 1899-

ben a latin nyelv tanára lett a st. andrewsi egye-
temen. Nevezetesebb müvei : The Latin language
(Oxford 1894 ; németül Nohltól, Leipzig 1897)

;

Short historical Latin grammar (1895); Intro-

duction to Latin textual emendation (Ijondon

1897) ; Handbook of Latin inscriptions (1898).

Kiadta Plautus Tumebus-codexét, Plautus Capti-

vijét és más comoediáit, Martialist, Noniust (Leip-

zig 190.S, 3 köt.).

3. L., lord, 1. Crawford and Balcarres.
Lindsey (ejud : iinsEé), Lincoinshire angol county

D.-i rószo.

Lindstedt, Amlers, svéd csillagász ós mate-
matikus, szül. Sundbomban 1854 jún. 27. 1874-
ben a hamburgi csillagvizsgáló obszorvátora,

1883. a dorpati egyetemen az alkalmazott mate-
matika tanára, 1886. pedig a stockholmi megye-
temen a matematika és mechanika tanára ltt.

Foglalkozott fként a biztosítási technika kérdé-
sével, 1890—1902-lg mint a svéd biztosítási in-

tézmények országos felügyelje megalkotta a
svéd biztosítási törvényt. A munkások nyugdíjá-
ról szóló törvény is L. müve.

Lindzsa, perzsa kiköthely, 1. Linge.
Lindzsina, kísk. Hunyad vm. hátszegi j.-ban,.

(1910) 603 oláh lak. ; u. p. és u. t. Hátszeg.
liinea (lat.), eredetileg a. m. lenfonal, lenzsi-

nór, zsinórmérték, azután vonal, vázlat, körrajz.
— L. Sijogi életben a. m. ág (rokonsági) ; L. r&^ta,

egyenes ág ; L. transversa, oldalág. — L. laterá-

lis, 1. Oldalvonal. — L. a harcászatban a. m.
fejldött vonal ; így nevezték továbbá e század
második feléig a fleg zárkózva harcoló gyalog-

os lovas ezi-edeket, megkülönböztetésül a vadá-
szoktól s a könny lovasságtól, melyeket külö-

nös gonddal a csatározásra, járöri szolgálatra &
portyázásra képeztek ki.

Linea, La (L. de la Concepcion), város Cadiz
spanyol tartományban, Gibraltárral északon ha-

táros (1910) .30,005 lak., fzeléktermeléssel. Lakói
fleg gibraltári munkások.
Ijinea álba (lat.), 1. Fehér vonal.
Lineális geometria, a geometriának az az

ága, mely a szerkesztéseknél a körz kizárásával

pusztán a vonalzó használatára támaszkodik.
Poncelet, Möbius, Steiner és v. Standt mutatták
meg, mily nagy az olyan geometriai szerkeszté-

sek száma, melyeknél fölösleges a körz haszná-
lata a vonalzó mellett.

Lineális rendszer (ági rendszer), a hbérjog-
ban a közös leszármazás (pai-entela) által megál-
lapított örökjog (értetvén parentelán egy közös
törzstl szánnazóknak összessége), tekintet nélkül

a fok közelségére. Ettl különbözik a lineál-gra-

duális rendszer (ág-fokrendszer), ameljiiél az ág
közelsége s ezen belül a fok közelsége irányadó,

és ettl ismét különbözik a graduális rendszer

(fokrendszer), amelynél az örökjogot egyedül a
fok közelsége határozta meg. A trónörökösödésnél

leginkább az ág-fokrendszer irányadó, kapcsolat-

ban az elsszülöttség jogával. Jogosult az els-
szülöttnek ága s az ágon bell az elsszülött, úgy,
hogy a régibb ág az ifjabb ágat, a régibb ágban
pedig az elsszülött a többit kizárja.

Ijineamenta (lat.) a. m. vonások, arcvoná-
sok ; továbbá a tenyéren lev vonalak, vonások,
L. Kiromaniia.

Lineáris (lat.), néha annyit jelent, mint hossz-

beli, pl. L. kitágulás a. m. hosszbeli kitágulás,

megnyúlás. Rendesen azonban L. a. m. els fokú.

L. egész függvény az
a„ -fa, X, -|-asX,-|-...+a,x„

alakú kifejezés. Ha ao = 0, e tüggvény homogén,.
8 akkor L. alaknak szokás nevezni. L. egyenlet

az olyan, melynek bal oldala valamely egy vniry

több ismei'otlent tartalmazó L. alak, jobb oldala

pedig egy adott számérték. Több ily egyenlt
együtt L. egyenletrendszert alkot. Ennek megol-
dását 1. Egyenletrendszer. — Lineáris differen-

ciálegyeníet az

y<»)"-f A,y->+ . . . + A„_. y» -4- A„ y+ A=
alakú differenciálegyenlet, hol az A-k pusztán

az X független változót tartalmazzák.

Linevios, orosz tábornok, 1. Ljinevics.
Ling (kinai) a. m. hágó.

Ling, Per Henrik, svéd Író, a svéd gimnasz-

tika megteremtje, szül. Ljungában 1776 nov. 15.,

megh. Stockholmban 1839 máj. 3. Mint lírikus

kiválót alkotott, drámái és eposzai azonban nem
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sikerültek. Pömúvei a Gylfe (18U) és Aaame
(1833) c. höei eposzok. Utóbbi bafminc énekbl
tárgyalja a svédek bevándorlását Aniából, stör-

ténetüket és mitológiájukat De nemcsak a köl-

téawt terén vált Dagyjelentóségövé L. neve. Jobb

kttja megbénult. Pu orvosok nem tudtak rajta se-

gfteiiL ISkkor aira az ötletre jött, hogy mérsé-

kelt, de nodnefes gyakorlatokkal gyó^tsa m^
beteg kuját Ifegtenult vívni és mire mesterré

k^^nte ki magát, fölállította a gyógy-gimnasz-

tlka lendsKrét. 1806-ban vivómesterré lett Lond-

ban. 1813. Stockholmban, ahol a most is virágzó

köqxmtí testgyakorló-intézetet alapította. Ez id-
ben lett as aicadémia tagjává és nyerte el a ki-

ráljri odvar nagy kitüntetéseit

Linga, perzsa kiköt, 1. Linge.
Liingaitik, Siva isten tisztelinek felekezete,

L Lingam.
^rf**fl*** (anuiBikrit) a. m. a görög fallosz. Alap-

jdenteee: jegy, jel, nem. így hivják Siva férfl-

anjének aíimbolumát. Tisztelete, mely eredetileg

nem tartocott a bramanizmosboz, Siva tiszteleté-

ül megerteödésével lett népszervé.
Liagard («1M : linrgeni), John. angol történet-

író, izül. Winchesterben 1771 febr. 5., megh.
Hombyben 1851 júl. 17. Katolikus pap volt és

mint káplán mködött Hombyben 1811-tl halá-

láig. Jelentékenyebb munkái : History and antí-

qnitíes of the Angloeaxon church (London 1858,

2 köt, 4. kiad.) ; History of England from the

íirst invaslon of the Romans to the year 1688
(u. o. 1819—30, 8 köt., németíü Frankfurt 1827—
1833, 15 köt).

Linge (Linaa, Lmdzsa), kiköthely Larisztán

perzsa tartományban, a Perzsa-öböl partján, kb.

15,(XX) lak., akik gyöngyökkel és kagylóhéjakkal

kereskednek.
T.in0An

^
az ugyanily nevú járás székhelye

(Jsnabrück porosz kerületben, (i»io) 8021 lak., vas-

öntóvel és gépgyárral.

Uaserle (franc., ^nd: leSu'ri) a. m. fehér-

nemfl-kfflVBkedés, továbbá a vászonipar és az a

belylaég. abol a febémemút tartják.

Linggt 1- Hermann, német költ, szül. Lindau-

ban (a Boden-tó mellett) 1820 jan. 22., megh. Mün-
dMBben 1906 jún. 18. Tanulmányai befejeztével

egyideig katoaorvos volt, 18l óta pedig fel-

váltva Münchenben és Lindauban élt. Uhland és

Pialen tanítványa. Balladáiban tiszta formalista.

Pontosabb múvei : Gedichte (18&é és 1868); Zeit-

gedichte (1870); Schlussrhythmen und neueete Qe-
dicbte (1^1). Nagy eposza (Die Völkorwandenmg,
1866-68) epigon tálzásaival fáraotó. Drámái és

novellái (Byzantiniecfae NeveUen, 1881) csak tör-

téneti tárgyuknál fogva érdekelnek. Válogatott
költeményeit kiadta P. Heyse (Anagewáhlte Ge*
dichte, iy05).

2. L., Maximilián von, angsbnrgí püspök,

szül. 1842 márc.8. Nee8elwaii|ban (Algán). Teoló-

giát és jogot véglett NeTelAje volt Lajos Ferdi-

nánd és AJfon2 bajor Ur. heregeknek é:^ tanítója

a késbb qianyol kiríOlyá lett XII. Alfonznak.

1874—81-ben tanár a bambergi líceumban. Ax-
után kanonok Bambergben ; 1902. püspök Augs-
burgban. Múvei : Die Zivilebe vom Staodpunkt
des Kechts (1869) ; Geechicbte des tríd. Pfarrkon-

kurses (1881) ; Geschichte der Diozese ond Erz-

diözeee Bamberg (1900) stb. Költeményeket is írt

algául dialektusban (G'müethle, 3. kiadás 1891).

Lingga-szigetek, 1. Riau.
Líbsos ceral (portug.), a tupi (guarani)

törzshöz tartozó brazíliai benszülöttok nyelve,
mely kereskedelmi nyelvül szolgáL

Lingónok, ókori kelta népség Galliában a Ma-
tróna és Mosa forrásai mellett Fvárosuk An-
denuUunnum volt (a mai Langres).

UbíTB* (Int. és olasz) a. m. nyelv (testréa
és beszéd) ; L. rustíca a. m. népies, parasztos be-

széd, az ókori latin nép köznyelve, melybl a
román vagy neolatin nyelvek fejldtek ki ; L.
franca (eredetileg frank nyelv, miután a K.-I

népek franknak nevezték különbség nélkül az
összes nyugat-európaiakat), azt a keverék, elkor-

csosult olasz nyelvet jelenti, mely a Levantén
akkor fejldött ki, midn a középkorban a velen-

ceiek és genovaiak kezében volt a kereskedelem
s az idegenek ezen a nyelven érintkeztek a benszü-
löttekkel : L. saxonim, ó-szász nyelv. — Lin-
ffitista, nyelvész ; linguistica, nyelvéazet, nyelv-
tudomány.

Eiingraa cervina vlllosa Píitm. (aSv.), L
Elaphxilossum.
Linguaglossa (euud.- lín^agioesu), város Catania

szicíliai tartományban, Acireale mellett részben
az Etna láváján épült, (i9ii) 12,613 lak., szllö-

és olajfatermeléssel.

Uni^aalis (lat.), a nyelvhez tartozó, pl. arté-

ria L., nervus L., papilla L. stb.

Un^uatnla (féregatka), \. Pentastomutn.
IJn{(uatulida« (féregatkák, ^i*t), L Pen-

iastomidae és Pentastojnum.
Lingaet («}tad: iel«<), Simon Nicolas Henri,

francia író, szül. Reimsben 1736 júl. 14., lefejez-

ték Parisban 1794 jún. 27. Nagyhír ügyvéd
volt, akit azonban szókimondásáért 1774. tröl-
tek az ügyvédek lajstromából, mire Svájcba

ment ahol 1777—92. adta ki Annales poUtíques

et littéraires c. idszaki munkáját. Egyéb múvei
sorából megemlltiietök : Théoríe des lois civiles

(1767); Mémolres et plaídoyers (1773, 7 köt);
Appel á la postérité (1780); Mémolres sur la

Bastille (1783) stb. V. ö. Ouppi J., Un avocat
joumaliste au XVIII. siéde (Paris 1896).

Linirnla (áiut), a MoUuszkoideák QíoUu»'
coideaj állatkörében a Pörgekamak (BracJuo-
poda) osztályába tartozó állatnem. A L. a többi

pörgekarutól eltéren, amelyek a mély tengere-

ket lakják, a parti öv lakója. A L. héja vékony,
azanmem anyagból áll (és nem méaÍAU mint a
többi pörgekamé), hajlékony és xöldes adnú. A
teknk nem izesülnek egymáasal és majdnem
egyf(»inák, aionkivttl nineno beta^Jfltten kar-

vái » vastag, húsos és q^ixáUsaa fO^iOdr&tt k»-'

rok támasstásiia. Bs * Mm már a legrégibb

geológiai korok köyfiteteket tutdmMö létagei-

ben is elfordul és mai nsfig megmandt As
európai tengerekben ma már sgyrtiim L. sem él,

de az amerikai partokon ktaOnséges s L, pffra-
midata Stimps. Nyele mintegy kflnnwrr oly

bosszú, mint a teste, nem tapadmeg Tola, hanem
mozirékony, mint egy fér^ és csfttnnát kéestt

a homokban. L. még Pöryekaruak,
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Lingvista, 1. Lingua.
Lingvisztika, 1. LingiM és Nyelvtudomány.
Linhart György, botanikus, szül. Budapesten

1M4: jún. 16. ÍVÍagyaróvárott, Halléban és Strass-

burgban végezte tanulmányait. 1874—1906-ig a
magyaróvári gazdasági akadémia tanára, 1884—
1906-ig u. 0. a vetmagvizsgálóállomást, 1897—
1910-ig a növényeiét- és kórtani állomást vezette.

Kiadta Magyarország gombáit 5 centuriában 3
nyelven írt szöveggel (Magyaróvár 1882—1887).
Egyéb munkái : Vettnagcsávázási kísérletek (Me-

zeyvel, Magyaróvár 1889) ; A dohány mozaikbe-
tegsége (Mezeyvel, u. o. 1890) ; A szöllö blackrot

betegsége (Mezeyvel, u. o. 1892) ; Szöllbetegségek
(Mezeyvel, u. o. 1895).

liinimentaiu (lat.), 1. Kencs.
Linin (növ.), a sejtmag (1. o.) hálózatos anyaga,

melybe az eresebben festd kromatin-szemecskék
vannak beágyazva.

Link, tolvajszó, a. m. megtéveszt, hamis, ko-

holt. L. balhé az olyan botránytámasztás, amely-
nek célja az, hogy a figyelmet az igazi bncse-
lekményrl elterelje.

Link, Heinrich Friedrich, német botanikus,

szül. Hildesheimban 1767 febr. 2., megh. Berlin-

ben 1850 jan. 1. 1792-ben Rostockban a kémia,
zoológia és botanika tanára lett ; 1797. Hoffmans-
eggel Portugáliába utazott, a növényvilágot ku-

tatta, 1811. a berlini botanikus kert igazgatója

lett. Nevezetesebb müvei : Hortus regins botani-

CU8 Berolinensis (Göttingen 1827—33, 2 köt.) ; Ottó

Friedrichhel együtt : Icones plantarum selectarum
(Berlin 1820—28, 10 köt. 60 színes tábl.) és Icones

plantarum rariorum horti regii botanici Beroli-

nensis (u. 0. 1828—1831, 48 színes tábl., azután
Klotzsch Friedrichhel folytatta, 1841-1844); Hoff-

mansegg gróffal : Flore portugaise (Berlin 1809—
1840) cím mvet adta ki, 109 színes táblával.

Linköping, svéd város, 1. Lynköping.
Linlithgow (ejtsd: iiniitgó), 1. skót county (Lin-

lühgowshi.re v. West Lothian), a Firth of Forth,

Edinburg, Lanark és Stirling közt, 311 km* terü-

lettel, (1911) 79,456 lak. — 2. L., az ugyanily nev
county székhelye, (i9ii) 4002 lak., br-, szesz-,

szappan- ós papú-gyártással ; a XV. sz.-ból való
gót templommal és egykorú skót királyi kastély-

nak romjaival, amelyben 1642 dec. 14. Stuart
Mária született.

liinnaea Gronov. (növ.), a Caprifoliaceae csa-

lád Linné tiszteletére elnevezett génusza ; az ide-

sorolt Abelia-VA\ (1. o.) 35 faja van, mind az É.-i

féltekén. Felálló v, hever cserjék. Az utóbbiak
közül a L. borealis Gronov. (Linné füve) Európa,
Ázsia ós Észak-Amerika hideg tájain, magas he-

gyein elforduló kedves, mohában kúszó, kis nö-
vónyke. Szára fonalas,lovelo átellenes, kerekdeden
tojásdad, örökzöld. Virága harangalakú, fehér, pi-

rosan csíkos, kivált éjszaka jóillatú, párosával áll

felemelkedett ágakon. A Tátrában a Poduplaszki
völgyében állítólag szedték. Virágát É.-on befött-

höz és süteménybon eszik.

Linné, 1. Cnrolm (Linnaeus), svéd természet-
tudós, szül. Ráshultban 1707 máj. 23., megh.
Hammarbyban 1778 jan. 10. Atyja, Nils Linnaeus,
lelkész volt és L.-t is annak szánta, de ö 1727-ig
a vexiöi gimnáziumban, majd a lundi akadémián

tanult, Rothmann és Stobaeus pártfogói támogatá-
sával botanikus-orvosnak készülvén. 1728-ban az

upsalai egyetemre ment, hol nagynyomorban ten-

gdött, míg Celsius magához vette. Feltn bota-

nikai képességei miatt a nyugalomba vonuló Olaf
Budheck helyettesévé fogadta. 1730-ban és 1732.

Lappföldön, Norvégiában és Finnországban járt,

mely útjának eredményeit közrebocsátotta (Flo-

rula és Flóra Lapponica, Fauna Fennica). Utazása
után Rosen ellenségeskedése miatt állását el-

vesztette, ismét tanulmányútra indult a bánya-
vidékeki'e, Fahlunban eladásokat tartott és Moró
orvos leányát eljegyezve 1734—35. Hollandiába

ment, hol megszerezte orvosi diplomáját. Ezután
Leidenbe ment, hol els, legnagyobb jelentség
mvét, a Systema naturale-t, a növény-, állat- és

ásványország rendszerét sajtó alá adta (1735).

1736-ban Amsterdam polgármestere.Cliflfort, reá

bizta hartecampi kertjét, mely jövedelmez állá-

sában sok jelents munkát írt (Fundamenta bota-

nica, Bibliotheca botanica, Genera plantarum,

Flóra lapponica, Hortus Cliffortianus). London,
Oxford és Paris meglátogatása után 1738. haza-

tért és Stockholmban orvosi gyakorlatot kez-

dett ; mint ilyen is nagy hímévre és keresettségre

tett szert. 1739-ben megnsült. 1741-ben Oelan-

dot és Gotlandot tanulmányozta, de mivel bota-

nikai tanszékhez nem jutott, ezután Upsalában
az anatómiai és gyógyászati tanszéket foglalta

el, de 1742. átment a természetrajzi tanszékre,

amelyen 1764-ig mködött, igen sok tudományos
mvet bocsátva közre ós felvirágoztatva az

upsalai botanikai kertet. 1757. nemességet nyert

L. néven (addig a Linnaeus nevet használta).

L. mködésének legnagyobb jelentsége a bo-

tanika terén volt Systema a sexu elnevezés
rendszere révén, amely mesterséges volt ugyan,

de alkalmas volt a virágos növényeknek áttekint-

het csoportosítására és meghatározására. Ez a

rendszer a porzók és termk számán, kialakulásán

stb. alapult. L. e rendszert csak eszköznek tekin-

tette az anyag csoportosítása érdekében, de cél-

nak a természetes rendszer megalkotását tzte
ki. Ezt maga is megkísérelte, de csak az utána
jöv korszakban haladt ily irányban a rendszere-

zés. L. vitte még keresztül a növények és állatok

ketts elnevezését és a fajok, gónuszok pontos

leírását. Az állat- és növényfajok, génuszok leírá-

sának alapvet, kiinduló pontjai L. munkái. így
a növényfajoké a Species plantarum els kiadása,

a génuszokó a Genera plantarum 5. kiadása.

L. emlékezetét hazája 1907 máj 23—25. Upsa-

lában és Stockholmban 200-ad éves jubileummal

ünnepelte, amelyhez a magyar Term. Tud. Tár-

sulat ünnepélye is csatlakozott Budapesten 1907

máj. 23. Mimkáinak nevezetesebbjei : Systema na-

turae (Leiden 1735, 7 köt. ; 12. kiad. Stockholm

1766—68, 3köt. ; 13. kiad. Graelintöl, Ijeipzig

1788—93, 3 köt. ; németül Müllertöl, Nürnberg
1773—1800, 11 köt.) ; Fundamenta botanica (Am-
sterdam 1736, 3. kiad. 1741) ; Bibliotheca botanica

(u. 0. 1736,2. kiad. 1751); Hortus Cliffortianus

(u. 0. 1737); Flóra lapponica (u. o. 1737, 2. kiad.

London 1792); Genera plantarum (Leiden 1737,

9. kiad. Göttingen 1830—31, 2 köt. ; németül Pla-

nertl, Gotha 1775, 2 köt. : Toldalék 1785) : Clas-
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see plantATum (Leiden 1738, Halle 1747) : Crítica

botaniea (U'iden 1737) ; Flóra suecica (Stockholm

1745, 2. kiad. 17öö); Fauna suecica (u. o. 1746,

2. kiad. 1800); Flóra zeylanica (u. o. 1747) ; Hor-

tos Upeallensis (u. o. 1748); Matéria medica e

regno vegetabiii (u. o. 1749; 5. kiad. Leipzig és

Eriangon 1787); Matéria mediica e regno animali

(Stockholm 17öO); Matéria medica e regno lapi-

deo (u. o. 1752) ; Amoenitatee academicae (Stock-

hoün és Leipzig 1749-79. 7 köt. : 3. kiad. Schre-

bertöl, Brlangen 1787-90, 10 köt.); PhUosophia
botaniea (Stockholm 1751 ; 4. kiad. Sprengeltöl,

Halle 1809; németül Augsburg 1787); Species

plantanmi (Stockholm 1753, 2 köt. ; 6. kiad.

Dietrichtól, u. o. 1831-38, 2 köt.); Mantissa

plantarum (Stockholm 1767 és 1771); Systema
vegetabUium 16. kiad. Sprengeltöl, Göttingen

1^—28, 4 köt) ; Sj'stema plantarum (legújabb

Uad. Reichardtól, Frankfurt 1779-80, 4 köt.

;

németül Xümbei^ 1777—88, 14 rész ; Wien 1786,

2 köt. : Marburg 1823, 2 köt.) ; Systema, genera,

species plantarum (Richtertól, Leipzigl835, Indexe

ISéO) ; ezenkívül számos értekezést és levelet irt
tndalom, Btrer, Lében de< Rittera K. t. L., Hambnrg 179Í,

tk. : aiatel,Caroliu Liaaaeu. Ein Lebeubild, Pnuikfart 1878

:

MfttaHtea, K. t. L., Béri. 1879 ; QJelt, Kari y. L. aU Ant, Leipi.

188t; Juk, BibUognphU Llnaseaiia, Beriin 1908 ; 6sabó Z.,

Cu. Lianaeiu, Karrierek, Nagy Tadóeok 186—148 old.

2. L., Carolus, ifjabbik (L. fii.), az elbbi fia,

szül. Fahlunban 1741 jan. 20., megh. Cpsalában
1783 nov. 1. Fiatalon, 1760. az upsalai királyi

kert adminisztrátora lett, 1763. az orvostan és

botanika tanára u. o., atyja halála után a tan-

széke is utódja. Folytatta atyja rendszerét (Sup-

^ementom plantarum systematis vegetabilium,

Xin. kiad., gcnerum plant.VI. kiad., et spocierum
plánt. II. kiad. Braunschweig 1781) ée több kisebb

értekezést írt. Halála után gyjteményük Lon-
donba, a Linnoan S(X-iet>- tulajdonába került

Linné illatosztályozása, 1. Állaiorszáa.
Linnéit (úv). rossz magyarsággal kooaUko-

vntid; oktaéderalakban kristályosodik; fémes
fény, vörösbe hajló ezQstfebér. KotaltBZolfld

;

képlete : €0,84. a kobaltot réodwn nikkel helyette-

sítheti (ú. n. siegenii vagy müaemt). Lelhelyei -.

8iegen és Müsen Poroszoraiágban, Bastnás Svéd-
orea&gban, Mineral HlU Marylandban és Mine la

Molts MiaBooriban.

Lüiné rendasere (aor), fként a világrészek

ssámára és elhelyezésére (az ivarszervre) aláir-

tott és épen ezért ú. n. meetenéges rendaser. A
növényeket a porzók kikópsödáed anrint 24 osz-

táljrra, az osztályokat pedig a term szerint

rendekre osztotta. Az 1—23. osztályba a virágos,

a 24.-be a virágtalau növényeket foglalja össze.

Az 1—20. osztályba a kétivarú virágosak, a
21.-be az egylakoak, a 22.-be a kétlaktiak,a28.-ba

a vegyeaviráguak tartoznak. Az 1—10. osztály

a pcNTzók esáma szerint egy-tizporzósak, a 11. a
12-porzó6ak (11—19 aiated pwzóval), a 12. a
húszporzósak, a 13. a sokponéeak, a 14—15. a
két- és négyfporzóeak, a 16-18. az egy-, két-

es többfalkásak, a 19. a csporzósak (fészke-

sek), a 20. a termre ntt porzóeak. L. a legjobb

mesterséges rendszer. A növények gyakorlati

meghatározására ma is a legelterjed^bb s leg-

alkalmasabb vezérfonal.

Linnich, várus Aachen porosz kerületben, (i9io)

2204 lak. 1444 november 3. itt gyzte le Gerhard
jülichi herceg Geldem hercegét és e gyzelem em-
lékére alapította a Hubertus-rendet
Linóleum, padlózatok és falak horkolására

használt, nedvességet álló lapok. Készitésmódjuk
abban áll, hogy parafeülsztet lenolajkence (flr-

nász) nagyfokú oxi^l&ából nyert kaucsukszer
péppel összekevernek, ehhezm^ gj'antát is adnak
s ebbl 2—5 mm. vastag, 3 méter széles és változó

hosszúságú lapokat hengerelnek. A lincrustatoal-

ton-L. falak tapétázására használatos. A L. tisz-

tításához lúgos folyadékot nem szabad használni,

mert a lúg oldja a gyantát s a kencét.

Linolsav, l. Lenolajsav.
Linos, ó-görög mondai alak, ki egy föníciai

eredet és görög földre jutott népdal-szólam eti-

mologizáló magyarázatának köszönte létezését.

E .«:zólamot, mely sémita nyelven ai lenu-nak
hangzott (a. m. jaj nekünk) s mely folytonosan

varíálódó ismétléssel az emberi élet rövidségén
kesei^ dallá alakult, a görögök ai Hnos ala&á
görögösltették s úgy értelmezték, hogy ojaj L.».
Ebbl a hamis etimologizáló értelmezésbl a nép-
képzelet azt a mondát sztte, hogy L. szépséges,

ílatal dalnok volt, kit korai halál ragadott el s

hogy ilyképen az ai lina<i refrén tulajdonképen

az halálát siratja. Némely vidék Apollón költ-
istennek, más meg egy múzsának fiaként emle-

gette L.-t, néhol megtették Herakles tanítójá-

nak, kit a féktelen tanítvány lantpengetés köz-

ben megölt s a régi görög irodalomtörténészek e
mondát valóságnak véve, mint a görög irodalom
egyik skori költjérl beszéltek L.-ról.

Linosa, sziget Szicíliától DNy.-ra, Girgenti tar-

tományhoz tartozik. Területe 5*4 km*.
IJnotyp, 1. Szedögépek.
Linoxin. 1. Tjenmag.
Linsingen, Alexander ívn, német gyal. tábor-

nok, szUl. Hildesbeimban (Hannover) 1850 febr.

10. Katonai szolgálatba 1868. lépett. 1870-ben a
német-francia háborúban mint hadnagy vett réot
és kitüntette magát. 1897-ben ezredes és s 4.

gárdaezred parancsnoka, 1905. tábornok lett. Az
1914-iki világháború kitörésekor a 2. hadtestpa-

rancsnoka volt ; 1915 elején a déli német hadse-

reg élére állították, amely a magyar é» osztrák

csapatokkal egjrütt a Kárpátokban harcolt az oro-

szok ellen.

Linaoten, tengorszoroe, Nippon japáni szigetet

Sikokutól válaatJB el, a Caendea-ooeánt a im-

páni-tengerrel köti össie.

Llnsi^ tennéeaetníjsi nev^ ntán Liiutow
Ottó (1. 0.) nevének rövidítése.

Linstow, Ottó. zoológus, onroe Oöttingenben.

Szül. Itzehoeben 1842 okt. 17. Számos jetoe mun-
kát írt a belféi^kröl.

Lintgyapot (v. Unt, aSr.), a magvaktól kfllCa-

választott gyapot; mig a kinyílt tennéaböl ki-

szedett, de a magvakat még tartalmaió gyapot

a maggyapot.
Linvh, a Linunat (1. o.) fels folyáaa.

Linth, Johann Konrád és Arnoli, l Badur
von der lÁnth.
Linthwaite (ejtad : Uatkvét), város York angol

coontyban, (mi) 8962 lak., gy^jniparral.
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Lintner, 1. Kari (id.), német technológus, szül.

Münchenben 1828 febr. 3., megh. u. o. 1900 jan. 14
Föórdeme, hogy Reischauerrel egyetemben a né-

met sörgyártás tudományos alapköveit fektette

le. Ó volt a hires weihenstephani állami sör-

gyártási tanintézet megalapítója. 1878-ban indí-

totta meg a Zeitschrift f. d. gesammte Brau-

wesen c. szaklapot, mely még ma is a sörgyártás

terén vezet szerepet visz.

2. L., Kari (ifj.), az elbbinek íla, szül. 1855.

okt. 2. Kaufbeurenben. 1896 óta a müncheni m-
egyetemen a mezgazdasági technológia rendes

tanára és 1902 óta az ottani tudományos sörkisór-

leti állomás vezetje. Legismertebbkönyve : Hand-

buch d. landwirtschaftlichenGewerbe (Berlin 1893).

Linton (ejtsd : iintn), 1. Elizüheth, családi nevén

Lynn, angol írón, szül. Derwentwaterben (Cum-

berland) 1822 febr. 10., megh. Londonban 1898
júl. 15. Legkiválóbb regénye : The True History

of Joshua Davidson (1872, 11. kiad. 1891). Nagy
feltnést keltettek : The Girl of the Peried, and
other Social Essays (1883) és Ourselves, Bssays

on Women (1867) c. tanulmányai, melyekben a n-
emancipáció túlzásai ellen száll síkra. V. ö.

Layard, Eliza Lynn L., Her Life, Lettors and
Opinions (London 1901).

2. L., Wüliam James, angol grafikus, szül.

Londonban 1812., megh. 1897 dec. 30. New-
Havenben, Mint rézmetsz kezdte meg pályáját,

azután az Angliában ersen föllendült fametszós

egyik legkiválóbb mvelje lett. 1867-ben az

amerikai Egyesült-Államokba költözött és New-
Havenben nagy famotsz-intózetot alapított.

L.-nek lényeges része van az amerikai modem
fametszés felvirágzásában. Egyéb irodalmi mü-
veken kívül a fametszésre vonatkozó többkönyvet
is kiadott : Practical hints on wood-engraving

(1879) ; Hist. of wood-engraving in America (1882)

;

Wood-engraving, a manuál of instruction (1884).

liinum L. (níiv.), 1. Len.
Linus, szent, pápa, Szt. Péter els utódja. A pá-

pák névsora szerint 67—76. uralkodott. Ünnepe
szept. 23.

Linz, Fels-Ausztria fvárosa, püspöki szók-

hely a Duna jobbpartján, Urfahrral két híd köti

össze, vasút mellett, (1911) 67,817 lak., dohány-,

hajó-, sör-, gép-, lámpa-, gyufa-, br-, ecet-, pót-

kávé- és lakkgyárral, vasöntéssel v élénk forgal-

mát vasutain és nagyrészt a Dunán bonyolítja le.

Székesegyháza (1669—-82) barokk, az újonnan
épül Mária-templom gót ízlés, a kapucinusok
templomában Montecuccoli sírja van. Francisco

Carolinum muzeimia ókori és hadtörténelmi tár-

gyakban gazdag. Egyik régi kastélya 1851 óta

kaszárnya ; a tartománygylés épülete, a város-

háza, a püspöki palota ós a nyilvános könyvtár
jelentékenyebb középületei. Számos jótékony inté-

zete, közép- ós szakiskolája van. Legnagyobb parkja

a Volksgarten. L. mellett van a Pöstlingberg (528
m.), búcsujáróhely, ahová Urfahmál villamosvasút
visz fel. DK.-re van Klein-München nagy gyár-

Ipartelepekkel. L. Lentia néven már a rómaiak
idejében táborhely volt.a vároet okiratok már 799.

említik. 1645-ben itt kötötték meg az ú. n. L.-i

bókét (l. 0.) Ferdinánd és Rákóczi György. Temet-
jében nyugszik Batsányi János (L 0.) költnk.

Linz (Godin), Amália, német írón, szül. Bam-
bergben 1824 máj. 22„ megh. Münchenben 1904
ápr. 24. Irt ifjúsági elbeszéléseket : Márchen von
einer Mutter erdacht (1876) ; Neue Marchen(1881,

3. kiad.) ; tov. regényeket és verseket.

Linzi béke. III. Ferdinánd magyar király és

I. Rákóczi György erdélyi fejedelem közt hiva-

talosan elfogadottnak nyilváníttatott 1645 dec. 16.

Rákóczi már 1644 máj. Lónyay Zsigmond és

Kemény János követei által Szendr várában
tárgyalásokat folytattatott Ferdinánd képviseli-

vel, Lippay György esztergomi érsekkel és Ester-

házy Miklós nádorral, melyek azonban a nádor
heves magatartása miatt nem vezettek eredmény-
hez. 1644 jún. újabb kísérletek történtek a nádor

sárosi táborában, majd pedig újra 1644 szep-

tembertl 1645 márciusig Nagyszombatban. Ez
utóbbi alkudozások teljesen meghiúsultak. Erre

Ferdinánd — a külföldi hadi események rosszra

fordulásától is kényszerítve — Rákóczinak na-

gyobb engedményeket akart tenni és 1645 jún.

az indulatos, makacs nádor helyett az ügyes,

simulékony Trös János kamarai tanácsost bizta

meg az alkudozások befejezésével. Ez meg is felelt

küldetésének, létrehozván hosszas viták után 1645
jún.—aug. az egyezkedést. Rákóczi aug. 22. írta

alá a kicserélend békeokmányokat, melyeket
nagy követség vitt Linzbe, ahol 1645 dec. 16. Fer-

dinánd is aláirta azokat. A L. 9 pontban biztosítja

a protestánsok vallásgyakorlatának teljes szabad-

ságát az urak, városok, községek és (ez a nagy ha-

ladás a bécsi békéhez képest) jobbágyok számára

;

elrendeli a háború alatt jogtalanul elfoglalt pro-

testáns templomok visszaszolgáltatását, a többi

függ, vallásügyi kérdéseket (tized, jezsuiták stb.)

a legközelebbi országgylés elé utalja. Rákóczi ki-

elégítésül megtartja a Bethlen Gábor birtokában

volt hét vármegyét (Abauj, Zemplén, Borsod,

Bereg, Ugocsa, Szabolcs, Szatmár) élte fogjtáig.

Halála után ezek a koronára szállnak, Szabolcs és

Szatmár kivételével, melyeket holtukig birnak tlai

is. Azonfelül megkapja Rákóczi bizonyos kárp()t-

lás fejébon Tokaj s Rogécz várát, Tarczal városá-

val, valamint Bethlen István és Péter magva-
szakadása esetére Ecsed várát is, Fels- és Nagy-
bányával. Az 1646 aug. megnyílt országgylés
végül 1647 jún. törvénybe iktatta a béke pontjait

(1647. V. t.-c), semmisnek nyilvánítva a kato-

likus klérus és egynehány világinak makacs vi-

tákban nyilatkozó ellenmondásait.

Irodalom. Zsilinszky M.. A L.-k6téa és as lSi7-il(i vaUáa-
ügyi törvénycikkek története, Budapest 1890; Bailán^ S.,

A L. okirattára, n. 0. 1886.

lilon (franc, ejted : üóH, V. ang., ejtsd : lájen) a. m.
oroszlán. Átvitt értelemben a nap hse.

Lion, Jiistiis Kari, német tomaügyi szakíró,

szül. 1829 márc. 13. Göttingenben, megh. Lipcsé-

ben 1901 máj. 30. Fbb mvei : Ijoitfaden für don

Botrieb der Ordnungs- und Freiübungen : Die Turn

-

übungon des gemischten Sprunges; Bemerkun-
gon über den Turnunterricht ; Das Stossfechton.

Á Deutsche Turnzeitungnak hosszabb ideig volt

szerkesztje.

Lionardo da Vinci, l. Leonardo da Vinci.

Lionel, ríarencei herceg, III. Eduárd angol ki-

rály második fia, megh. 1368. Leányát, PlnUppát
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Mortimer Edmund vette nölil. Ennek unokája,

íLnmo, Richárd yorki hercegnek lett felesége s a
tftle siármazó Richárd yorU heneg eien m ala-

pom l^wtt fel mint trónkövetel vl. Henrikkel

i, kinek dédapja, János gannti herceg, ül.

Bdnárdnak harmadik fla volt

Lionne (^ud: uona), Hugues de L., marquis de
Bemy. francia diplomata,8zül.Grenobleban 1611.,

megh. 1871. Mazarin támogatásával Anna özvei^y

királyné titkára lett 1643., Massarin halála után
1661. XIV. Lajos kUlUgyminíasterré tette. Mint

ilyen fáradhatatlan tevékenya^;gel és bámulatos
AgyesBésgel intézte egész Európát behálózó dip-

lomáciáját készítette elö az 1667-lki spanyol

és az 1672-iki hollandi háborút diplomáciai úton.

Lion-öböl (Golf du Lion), a Földközi-tenger

ÉNy-i részének öble a Creus fok és a Giens fél-

sziget közt Pöbb kiköti Cetté. Marseille és Ton-
lon. Az ókorban Sinus OaUicus, a XVI. sz.-ban

Sinus Leonis nevet viselt

Liotard (ejud: iiotán. Jean Etiewne, svájci

fest. szül. Genfben 1702 dec. 22., megh. u. o.

1789 jan. 12. Parisban tanult és pasztell-képmá-

eai révén Enrópa-saerte hires és ünnepelt mester
volt Sok állam fvárosában dolgozott, leginkább
Amsterdamban. Finom pasztellképeinek ^ész so-

rozata van az ottani Kijksmnseumban, de egyéb
képtárakban is. különösen a drezdai képtár hiree

pasztellgyüjtemcnyében. Ott van az ú. n. Bécsi

csokoládés leány képe is. L. legismertebb, vonzó
mve. V. ö. Humbert. Revilliod és Tilanus, La
vie et les oenvree de J. E. L. (Paris 1897).

I^iotbriz liiiAt). 1. Napmadár.
Lioaville (^tad. unviU), Joseph, francia mate-

matíkuá, szül. Saint-Omerben 1809 márc. 24..

megfa. Parisban 1882 szept. 8. Mérnök és késbb
az 6cole polytechnique. majd a Collégé de Francé
tanán és az akadémia taeja lett. 1836-tól szer-

keeitette a Joomal de mathématiques pures et

appUqnées c. folyóiratot és kiadta Galois és Monge
múveltMúvei az anaHatere, fOggvénjrtanra, szám-

.elméletre, továbbá a mechanikára és höelméletre

vonatkoznak.
Lioy. Paolo, olasz iró, szül. Vioenzában 1836 júl.

31., megh. n.o. 1911 jan. 27. Jogot és te^mésze^
tnckimányokat tanult Padovában. aztán mint hir-

li^ir mködött, de lázitó cikkei miatt az osztrák

kormány 1866 felv. számzte. Midn az olaszok

Volonee tartományt vteakapták, L. is vissza-

tért BriUATárosába. mely bev:tíasztottat a parla-

mentte. Nevewteeebb mvei: La vita nell* uni-

Teno (Venesia 1850); Bacoonti (3 köt., Milano

1872); Confwenae scientiflche (Torino 1877);
EscoiBione sotterra (Bologna 1884) : Escursione

nelelelo (MUano 1885); In alto (MUano 1889);
Ntte e ombra (u. o. 18S7).

Lipa, adók. Modrus-Fiume vmegye vrbovskoi
j.-ban, (1910) 461 horvát lak., n. p. Bosiljevo. o. t
Generalski Stol.

LlpaeBtla, 1. lApémic^,
Lipani (spany. hvcmea, helyesebben iponeír),

az atabaszk indiánosok kfilta nyelv ága az észak-
amerikai Rio-Grandé mentén.
Lipanin, 6o/o szabad olaíaamt tartalmazó flnom

faolaj. Könnyen emésdtfaet ; a esnkamájolaj nem
halszagú pótszere.

Lipari, 1. legnagyobbika a LA szigeteknek, 30
km.-nyire a .Milazzo foktól, Szicília legközelebbi

pontjától, területe 37 3 km*. 9649 lak. L. szigete

vulkáni ; a .Monté Chirica 590 m. magas és ob-

szidiánból, horzsakbl stb. áll. Vulkánjai pihen-

nek, de földrengései gj'akran vannak. D.-en van-
nak a san í^ogerói melegforrások, fürdóintézet-

tel. Ftermékek az olaj. déligyümölcs és a bor.

— 2. L., kikötváros, püspökség székhelye L.

sziget K.-i partján, ii»io) ö809 lak., halászat ; olaj-,

bor-, kén- és horasakö-kivitel.

Liparii-szigetek (Eoli-szigeUk, Isole Lipari
V. Eolie), 7 lakott és több kisebb lakatlan vulkáni
szigetbl álló csoport a Földközi-tengerben, Szi-

cília É-i partján, területe 117 km*, (imd lö,616
lak. Ftermékei : bor. olaj, szll, füge, kén és

horzsakö, vízben sz^ny. Hegyei nagyobbrészt
sztratovulkánok és több még ma is mköd, mint
a Vulcano (310 m.) és Lipari (590 m.), st állan-

dóan mködik, mint a Stromboli (921 m.). A leg-

nag>'obb sziget Lipari (1. o.), azután Salina (27

km*), lakói nagyobbára bortermelk, itt terem a
malváziai bor. A Vulcanót (21 km*) keskeny föld-

nyelv köti össze a kis Vulcanellóval. Panaria

(3 km*), Filiculi (95 km*) és Aliculi gabonaterm
kis szigetek, a Stromboli (1. o.) 12*5 km*. V. ö. Die
L. I. (Lajos Szalváior fhercegtl. Prag 1893).

Ismertette Berecz A. (Földrajzi Közlem. 1895).

lilparis (állat), az újabb rendszertanban már
nem használt nem-név, mellyel a régebbi szerzk
a Fonólepkék (Lynianiriidae-Liparidae) család-

jába tartozó, ma már különböz nemekbe szét-

osztott, több fajt jelöltek, mint pL L- (most:

Lymantria) disparL., a kártékony gyapjas pille

;

L. (most: Euproctis) chrysorrhoea L., a szintén

kártékonysárgafarú pille és L. (most: Lvmantria)
monacha L.. a hírhedt apácapille, 1. Fonólepkék.

Lipari-szigetek, I. Liparii-szigetek.

Lipcurit, mint ásványnév a fluorit-nák régi,

ma már nem használt szinonimja ; mint kzet, 1.

Riolü.
Liparitszurokk, L RioliL
Liparokéle v. lipokéle. 1. Faggyusérv.
Lipárt, kisk. Vas vm. szombathelyi j.-ban, (tno)

588 mogN-ar lak. ; n. p. és u. t Vaaazócsény.

lipAaSHs iáiimt), az Éneklk (Passeriformes)
rendjébe és a KotingafHék családjába tartozó

amerikai madámem.
Lipcse, kOnégek, L Németiipcse és Zólyom-

lipcse.

Lipeee (Leipzig), 1. heriüdi kapüányBág a
szász királyságban a poroei Sadiaen tartomáiiy

ée Szász-Altenburg hercegség mellett ; 3567 km*
területtel (i9io) 1.234,683 lak. 7 járásból álL

2. L. (1. a metWcelt térképet), az ogyanUy nev
kerületi kapitányságnak és iáráanak uékkdye, a
szász királyság legnagyobb városa, az Blstet;

Pleisse éa Partte (jansColyiiáiiál. (imo) 589.850
lak. A mnlt század elején népessége alig ^te el

az ötvenezret s ma BerUn, Hamborg ée MQncben
után a negyedik l^yet foglalja el a N&netbiio-
dalomban. L. jelentékoiy raielkedéaét elaö sMban
kereekedelméoek köszönheti : a L.-i vásároknak
már a XII. sl óta nagy hírük volt ; az t^jabb for-

galmi eazkOsök fejUh^ee következtében jelent-

ségükbl ngyan sokat veszítettek, de azért L.
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Hamburg után a német birodalomnak még mindig

az els kereskedelmi városa.Világhírevan szörme-

és könyvkereskedésének, valamint grafikus ipará-

nak. Ipara egyébként is jelents és fleg gép-,

szöv- és díszmúárúipara érdemel említést. L. a

belvárosból, a világtájak szerint elnevezett és ren-

desen épült külvárosokból s az évtizedeken át

hozzácsatolt falvakból (Reudnitz, Thonberg, Neu-

stadt, Eutritzsch, Lindenau, Plagwitz, Connewitz

stb.) áll. Az üzleti és szellemi tevékenység közép-

pontja a belváros, melyet a hajdani bástyák és

erdítmények romjain épült s gyönyör terekkel

és parkokkal megszakított körutak szegélyeznek.

A körutak két oldalán foglalnak helyet a leg-

kiválóbb épületek, memlékek és szobrok s ide

torkollik a drezdai v. fpályaudvar teljesen újon-

nan épült monumentális épülete. Ugyanitt helyez-

kednek el a kristálypalota, a régi és új szín-

ház, a börze, a postapalota, a múzeum, a város-

háza, a könyvkereskedk háza, a Deutsche Bank
palotája, az egyetem s a régi Königshaus. A
körutakat gyönyör parkokkal díszített hatal-

mas terek szakítják meg : a Fleischer-, Schul-,

Bücher-, Augustus-, Ross- és Königsplatz. Itt, kü-

lönösen az Augustus-Platzon vannak a legszebb

szobrok és memlékek. A körutaktól D.-re a

Wachter- és Beethoven-Strasse között foglalnak

helyet a bírósági épületek, a szépmvészeti aka-

démia, a híres Gewandhaus, a zenekonzervató-

rium és az egyetemi könyvtár. A XV. sz.-ból szár-

mazó híres egyetemének intézetei a Bayrischer

Banhof és Liebigstrasse között találtak nagyszer
elhelyezést. Templomai közül a Tamás-, Péter-

és János-templom, a Szentháromság temploma
és a Johanna-téren elhelyezett Luther-templom
a legnevezetesebbek. L. hires egyetemén kívül —
melynek 1910. ünnepelték 500 éves fennállá-

sát — tudományos intézményekben és társula-

tokban nagyon gazdag. Mintegy 400 tudományos
és mvészeti társulat mködik L.-ben. Különö-

sen a zenetudomány az, melyet testületek és

magánosok kedvvel mvelnek. Könyvtárai, külö-

nösen az egyetemi könyvtár (500,000 kötet) és

városi könyvtár (130,000 köt.) híresek és látoga-

tottak. Az egyetemi könyvtár fleg snyomtat-
ványokban és régi kéziratokban gazdag. A város

kulturális és gazdasági élete mintaszer. Úgy az

alsó, mint a magasabb fokú oktatás érdekében
számos nép-, szak-, polgári és középiskola, vala-

mint mvészeti iskola mködik. A város 1914. évi

költségelirányzata 68 millió márkára rúgott. A
város környéke festién szép s fleg a Rosental,

Nonne és a Leipziger Ratsholz a legkiválóbbak.

Története. A Ploisse és Parthe összefolyásánál

épült Lipci nev szláv halászfalu közelében, a mai
Miklós-templom helyén keletkezett egy német.meg
orösltott telep, amelyet a X. sz.-ban urbs Libzi név
alatt ismertek. E hely 1136. és 1170. Ottó meisseni

rgróftói városi jogokat kapott. Két fontos keres-

kedelmi út kereszttizósénél feküdvén, gyorsan fej-

ldött és vásárai csakhamar jelentsekké lettek.

Fejldése újabb lendtUotet nyert, midn Harcias
Frigyes az egyetemnek vetette meg az alapját.

A reformációt csak 1539. fogadta be. A schmal-
kaldeni háboriiban 1547 jan. havában János Fri-

gyes választó a várost ostromolta és külvárosait

fölégette. A 30 éves háboní alatt több ízben (1631.,

1632., 1633., 1637. és 1642.) ostromolták és vették

be ; svédek és császáriak egyaránt megsarcolták
és ily módon jólétét tönkretették. A szenvedett

csapásokat csak nehezen heverte ki. A XVH. sz.

közepe óta kezdett a könyvkereskedés L.-ben össz-

pontosulni. Igen sokat szenvedett L. 1812. és

1813., különösen pedig a nagy népcsata idejében,

melynek emlékét az 1913 okt. 18. fényes ünnep-
ségek közepette leleplezett s a Thonberg legmaga-
sabb pontján emelt, kb. 95 m. magas Völker-

schlacht - Denkmal hirdeti. 1848-ban és 1849.

L.-ben is voltak zavargások, amelyek azonban
csakhamar lecsendesültek.

Irodalom. Qrosse, Qeschichte d. Stadt Leipzig, 2 köt.,

1887—i2; Mittheilungen d. Stat. Amtes der Stadt Leipzig,

1868 óta ; Hasse, Die Stadt Leipzig n. ihre Umgebung, 1912

;

Binding, Die Keier des 500-jShrigen Bestehens der Univer-
sitftt Leipzig, Leipzig 1910 ; Geschlclite des geistigen I^ebens

in Leipzig, n. o. 1909.

Lipcsei csata (franc, bataüle des géants, ném.
Völkerschlacht), az 1813 okt. 14—20. közt vívott

ütközetek láncolata, melyek Franciaország euró-

pai túlsúlyát megtörték. A szövetségesek elnyo-
mulásának hírére I. Napóleon összes hadait Lipcse

felé központosította s Murát elcsapatai már
okt. 14. vívták a liébertwolkwitzi nagy lovas-

csatát a szövetségesekkel, melyben ez utóbbiak

gyztek. E közben Napóleon egész seregével

fölvonult Lipcse elé s október 16. Connewitztl
Liebertwolkwitzig, Markleeberg és Wachau fal-

vakat is belevonva, állította fel hadvonalát. A
szövetségesek már kora hajnalban megtámadták
a franciákat s a heves harc dacára is a Connewitz
és Lindenau mellett vívott csaták eldöntetlenül

maradtak, ellenben Blücher ugyanekkor Möckern
mellett (Lipcsétl északra) fényes gyzelmet ara-

tott Marmont tábornok fölött. Okt. 17. vasár-

nap semmi sem történt ; okt. 18. Schwarzenberg
három hadosztályra osztotta csapatait, melyek
egymásután szorították vissza a franciákat és

kiverték ket Schönfeld, Paunsdorf és Stötteritz

melletti ers állásaikból; egyedül Probstheida,

melyet Napóleon maga védett, tartotta magát,

noha a szövetségesek egészen körülzárolták a

franciákat, akik este az egyetlen szabadon hagyott

weissenfelsi úton visszavonultak. Okt. 19. reggel

8—11 óra közt a szövetségesek rohamot intéztek

Lipcse ellen s a hsies védelem dacára már dél-

után 1 órakor be is vonultak, mialatt Napóleon

serege romjaival kénytelen volt menekülni. Az
irtózatos csatában csaknem 500,000 ember (Napó-

leon serege 180,000 fbl állt) ós 2000 ágjú vett

részt ; a franciák közül elesett, megsebesült és

elfogatott körülbelül 78,000, a szövetségesek

közül 51,000. 1913-ban úgy Berlinben, mint Bécs-

ben nagy ünnepséggel ülték meg a L. 100 éves

fordulóját.
Iroiinlom Aster, Die Oefechte a. Schlschten b«i Leipzig

im Okt. 1818, Dresden 1866: K. 0. von Berneck, Die Schlach-

ten bei L., Leipzig 18.55; Soramer, Die Völkersciilacht bei

L., Berlin 1868; Wuttke, Die VcMkerschlacht bei L., u. o.

1888; Naumann, Die Völkerschlacht bei L., Leipzig 1868;

Apel, Pührer auf die Schlachtfelder von L., n. o. 1863;

Königer. Die Völkerschlacht bei L., n. o. 1884; Moser, L.-»

Schlachtfelder 1818, n. o. 1878.

Lipcsei interim, 1. Interim.
Lipcsei iskola, a Gottschedtl (1. o.) elszakadt

német iruk köre. Folyóiratuk : Neue Beitráge zur
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BelustigoDg dee Verstandee and dee Witzee (Bre-

mer Beitraí?e 1744—1759. 6 köt.). Tagjai: Gárt-

ner, Rabener, Cramer, Adolf és Elias Schlegel,

Arnold Schmid, Ebért és Zacharíá. E körbl indult

ki Klopetock

Lipesei kollokTinm, 1519 jún. 27-tól júl. 16-ig

tartott, a katolikusok részérl fként Eck János,

a reformáció vezérférflai közül Luther és Karlstadt

kiiadötME néliány fbb bittétol fölött. A diadal Eck
részére látszott eldlni, Luther pedig e vita követ-

keztében a reformátori pályán egy lépéssel elbbre
sodortatott.

liposemezö (azeltt: Lipcsepolyána), kisk.

Máramaros vm. dolhai j.-ban, (i9io) 1736 rutén és

német lak., u. p. Lipcse, u. t Dolha.

lipeseateza, kisk. Zólyom vm. besztercze-

bányai j.-ban, tmoi 231 tót lak., u. p. és u. t.

Z«jly<>mlipci!e.

LipeseTára, 1. Zóluomlipcse.
lÁyoMij Ádám (hUkei), hirlapíró, szül. Tlsza-

Pttreden (Heves vm.) 18&4 jún. 16., megb. Bnda-

pestra 1912 dee. 11. A gimnáziumot Egerben, a

jogot Pesten végezte s doktori diplomával elbb a

siegedi napilapoknál dolgozott s ré.sztvett a Dugo-
nics-Társaság m^alapitásában, késbb a fvá-
rosba jött a Nemzet és a Fvárosi Lapok munka-
társának s szerkesztette a Községi Közlönyt, a
jegyilVk anklapját. Dolgozótársa volt a Pesti Hir-

iiqmak, anrkesztette a rövid életú Országos Hír-

lapot, végQl a Borsszem Jankót. Halála eltt meg-
választotta ^riskolcz városa munkapárti program-

unk, de már a parlamentbon nem
. ; ikns, többnyire politikai versei a

isétf eltt is ismertté tették nevét, ön-
.vtg Írások (elbesz. 1883) ; Gyöngyvi-

,áa és kisebb vertek (1889) : Árnyék (versek. 1891).

lipe, adók. Lika-Krbava vm. gospici j.-ban.

i9io> 267 horvát és szerb lak., n. p. és u. t Gospic.

Lipeck. az agyanüynev járás székhelye Tam-
bov orosz kormányióságbaii, vasát m^ett, (ino)

23.600 UüL, va8önt6kkd« bte- és sniq^angyártás-

sai : Nagy Péter emlékssotoával, vastartalmú ás-

Tányvizforrással és fBrdAveL

Lipémi* (lipaemia) a. m. zslrvéraaég, a vér
fokozott zsírtartalma. Súlyosabb esslekben a vár-

ben annyi a mikroszkopikus ktesinységfi zsír-

csspp, hogy SS égessen tojssoríL N<»inális ki^rOl-

méoTek kfist is elAfordol a k, ha ttúBok zsírt ve-

sittiik magunkhoz ; kteos körülmények közt elö-

fwdnl a májbetegsógdaiél, króniku.s alkoholiz-

musnál. csonttiMiek ntán, cukorbetegségben, stb.

Lipes, Nevadosde, hófödte (kb. 6000 m. magas)
hegycsúcs Bolívia magas platóján.

Upieai ló, 1. Lipizzai ló.

Lipice. adók. Lika-Krbava vm. brinjei j.-ban,

t.'io 11 52 horvát lak., u. p. Rezerane,u. t Stajnica.

liipik, adó- és pol. tSatéig Possegs vul pskrád
j.-ban, (1910) 1188 horvAt-ssnb és magyar Isk.,

vasúti áUomással, posta- és táviröhivataUal. A
köaég keséiében, 200 méter magnságbsn. kies

völgyben fekszik az ngyanilyner f&rdö, melynek
meleg, jódtartalmú égv^yes savanyuvize Európa
p£r>ik legnevezetesebb — s mint meleg jódforrás

páratlan — ásványvize. A L.-i jódforrás a Zsig-

mondv Vilmos álti 231 méter mélységig fúrt

artézi kútból fakad, hfoka 64* C ; le^nkább gör-

vélykór, csont- és vérbetegségek, osúaos és szlllll-

tikos bajok ellen használják kittlnö sikerrel, azon-

kívül ivóvízül is szolgál. .\ fürdházak kitnen
vannak berendezve, a vendégek elhelyezéeére

több mint 600 szoba szolgál.

Lipine, porosz kOzség az oppelni közigazga-
tási kerületben, (laio) 18,190 lak., köszénbányá-
szat, vegyészeti ipar.

Lipinaki, Kari Joseph, lengyel hegedümflvéss
és zeneszerz, szüL Kadzynbn 1790 nov. 4.,

megh. Ozlow nev birtokán Lemberg mellett

1861 dee. 16. Beutazta egész Európát, mint vir-

tuóznak nagy híre volt. 1839-ben a drezdai udv.

zenekar hangversenymestere lett. Sok kompozí-
cióval gazdagította a heged irodalmát, írt négy
hegedüversenymüvet is, melyek közül a második
(d-dur, Militarkoncert) ma is kedvelt. Galiciai

népdalgyüjteményt is adott ki (1834, 2 köt).

Lipizza, Trieszt mellett fekv község, ahol a
híres lipizzai lófajt (1. o.) kitenyésztették.

Lipizzai ló (lipicai v. lippicai ló), ausztriai,

spanyol-olasz-arab vér, könny kocsíiófajta, me-
lyet a lipizzai udvari ménesben és nálunk a foga-

rasi ménesintézetben (most már Bál>olnán is) és

számos magánménesben tenyésztenek.

Lipnik, adók. Zágráb vm. károlyvárosi j.-ban,

(1910) 538 horvát lak., u. p. Ribnik, u. t. Károiyyáros.

Lipnik, község Biala galiciai kerületi kapitány-

ságban, (1910) 10,701 lak., 3 likr- és 2 posztógyár,

szappan-, téglakészítés és gözfürészmalom.

Lipno, az ugyanily nev járás székhelye Plock

orosz-lengyel kormányzóságban, (i907) 6807 lak.,

br- és sörgyártással. 1914 nov. a németek gy-
zelmet arattak itt az oroszok felett. L. Vüág-
háború.
IJpo«hroiii, 1. Lipokróm.
Lipócz, kisk. Vas vm. németújvári j.-ban, (i9io)

210 horvát és német lak., u. p. és n. t. Strém.

Lipóczi, helyesebben Lipóczi és Nekcsei-család,

az Aba^nemzetség egyik ága, amelybl a Lipóczy
és Nekcsey és a Lipczi-Keczer család vette

eredetét Legels isn^rt se ez ágnak sükösd
(Slxtus), kinek fla. Demeter (1214-1243 kö-

zött) KJálmán hercegnek nevelje, migd fö-

étekfogó mester. Demeter fiai közül Sándor co-

mestöl (1241—1280) származik a Nekcsey^BA-
Iád, mig testvérétl. Pétertói a £g«zer-«sslád

veszi eredetét Els birtoksierzeménye a L.-esa-

Iádnak Lipócz volt, majd Demeter 1240. meg-
szerezte Nekcsét A család tagjai közöU kiváló

szerepet játszott II. és III. Demeter és II. Sándor.

II. Demeter (1263-71) a IV. Béla király és fla

közti visiályban as &eg Urályiwk volt mind-

végig h pártambsre. DL Demeter (1282—1838)
királyi tárnokmester és a Sándor (1282—1820),
a rozgonyi hs, az Apjou királyok alatt játszot-

tak kiváló szerepet A család történetét Demeter
és Sándor történetevei kapcsolatban rtesletaseth

ben Pör Antal irta meg: Lipóesi és Nskessl

Demeter és Sándor (Századok, 1890).

LipodoBt, az olyan fogazat neve, melyben egy
V. két fogféleség hiányzik. Ellentéte : ^ethodont
Lipogrammaükns (görOg-latin ; a. m. betfl-

elhag>-ó) játti'k. mely a versfaragó kteött már
az ókorban divatozott s abban áUt, hogy bizo-

nyos bet, iU. hang mellzésével írtak versekst
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A régiek is, a német próbállcozók is r bet nélkül

írtak költi mveket (Brockes a XVIII. sz.-ban

verset, Rittler Ferenc regényt, legújabban Schön-

than Pál tréfás apróságokat); nálunk másfajta

játékot kíséreltek meg : Gyarmathy Sámuel 1794.

Ma{fyar nyelmiiesteré-ben az orosz-török háború
történetét beszéli el ige nélkül, Orosz Ádám pe-

dig 1832. Irt egy ily cím elbeszélést : Ida vagy
a pusztai sír. Beszély ige nélkül (megjelent az

Életképekben 1845). Az efajta játék a magyar
nyelvben elég könny, mert a copula (van) tudva-

levleg rendszerint elmarad.

Lipoidok, igen komplikált, nagy flziológiai

jelentséggel biró szénvegyületek ; ide soroljuk

általánosságban mindazokat a szervezetben el-
forduló anyagokat, amelyek zslroldószerekben

(alkohol, éter, benzin, kloroform stb.) oldódnak.

A szervezetben nagyon el vannak terjedve, min-
den sejtnek lényeges alkotórészei. A L.-at négy
csoportba osztjuk (Ivar Bang) : 1. foszfatidák, 2.

zsírok (1. 0.), 3. koleszterinek (1. o.) v. szterinek,

4. cerebrozidák (1. o.). A legfontosabb L. a foszfa-
/i(íáA-(pho8phatida),ezek szent, hidrogént, oxigént,

nitrogént és foszfort tartalmaznak. Kémiai szerke-

zetük és sajátságaik még teljesen megvizsgálva
nincsenek, mert tiszta állapotban való elállításuk

óriási nehézségbe ütközik. Kémiailag észter (1.

Összetett éterek) nev testek, bennük glicerinfosz-

forsav (1. 0.) van egj' v. több zsírsavgyökkel (stea-

rin, palmitin, ritkábban olaj-, linol- és linoleinsav)

és valamely nitrogéntartalmú bázikus vegyülettel

(legtöbbször kolinnal, 1. Gholin). A foszfatidák osz-

tályozása a bennük elforduló nitrogén- ós f(jsz-

forsavgyökök száma szerint történik (Tudiehum)

;

Így vannak mono, di, tri stb. amino-mono, di, stb.

foszfatidák; ezenkívül a bennük lév zsírsavak
szerint lehetnek a foszfatidák telítettek és telítet-

lenek (Frankéi). A legismertebb és leggyakrabban
elforduló foszfatida a lecitin (1. o.).

Lipokéle V. liparokéle (hemia adiposa), 1.

Faggyusérv.
Lipokróm (lipoeJirom), nitrogénmentes, isme-

retlen összetétel szerves festékanyag, amely az
állati zsíroknak, a tojás sárgájának, a vérsavónak
sárga színét adja.

Lipóma, 1. Zsírdaganat.
Lipomatózis, 1. Elhízás.
Lipona grófn, Bonaparte Mária Annunciata

Karolinának, I. Napóleon császár legifjabb húgá-
nak, Murát Joachim nápolyi király özvegyének
címe, melyet 1815. vett fel. A L. név anagramm
Napoli-ból.

I.<ipoptena cervi (áiiat), 1. Szarvastetü.
Lipót (ném. Leopold, Leupold, Liutpold, a

liut (nép) és baki (vitéz) szókból, lat. Leojwldus),
több uralkodó neve."
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met császár, szül. 1640 jún. 9., mint III. Ferdinánd
király és Mária Anna (III. Fülöp spanyol király

leánya) második gyermeke, megh. Bécsben 1705
máj. 5. Eleinte papnak szánták és utóbb is meg-
maradt jezsuita nevelinek befolyása alatt. Atyja
halála után, 1657 júl. 27. magyar királlyá ko-

ronáztatott, 1658 aug. 1. pedig német-római csá-

szárrá váltisztatott. Háromszor nsült ; harmadik
feleségétl, Pfalz-Neuburgi Eleonórától két íla

született: /. József és IIL (VI.) Károly.
L. uralkodása Magyarországban már eleinte

nagy elégedetlenséget szított. A vallásbékék
(bécsi 1606., linzi 1645.) pontjait a protestánsok
nagy kárára nem tartották meg. A bécsi udvar
kétszín, önz magatartása hozzájárult II. Rá-
kóczi György erdélyi fejedelem bukásához. Az
erdélyi zavarokba való kés és oktalan beavatko-
zás végre is török háborúhoz vezetett, mely
a szt.-gotthárdi gyzelemmel végzdött ugyan,
de a bécsi udvar Magyarország szégyenére és

hátrányára megelégedett a rendek meg a nádor
tudtán kívül kötött vasvári békével (1664 aug.

14.). Az országgylést nem hívták össze törvé-

nyes idben. A háború végével az országban
benhagyott sok idegen had, a többféle tünetben
mutatkozó központosító törekvések — melyeket
a gyenge L. rosszakaratú, magyarellenes taná-

csosainak (Lobkowitz, Kollonich) nyomása alatt

istápolt — mind rossz vért szültek. A köz-

hangulat kifejezést nyert abban a fnemesi össze-

esküvésben (1664—1671), melynek élén Wesse-
lényi Ferenc nádor, majd ennek halála után
Nádasdy Ferenc állott. B titkos szövetség fölfe-

dezése és tagjainak kegyetlen megbüntetése (1671)
jelezte a miaden téren megkezdd reakciót, mely-
nek célja volt Magyarország alkotmányát eltö-

rölni, vallási ós politikai életét abszolút önkény
szerint szabályozni. L. a nádori tisztség tör-

vénytelen eltörlésével 1673 febr. 27. Ampringen
János Gáspárt nevezte ki teljhatalmú fkormány-
zóvá, aki Magyarországgal mint fegyverrel hó-

dított tartománnyal bánt. A protestánsok fanati-

kus üldözése, lelkészeiknek ós tanítóiknak gálya-

rabságra küldése, a vagyonos hazaílaknak hadi

bíróság által való üldözése, törvénytelen adók
erszakos kivetése ós behajtása, az osztrák tábor-

nokok (Kobb, Spankau, Strasoldo) eml)ertelen

fosztogatásai és öldöklései végre maguk után
vonták a XIV. Lajos francia királlyal szövetkezett

Thököly Imre felkelését (1678). Mikor a diadal-

maskodó Thököly nagy hódításokat tett és a török

is háborúra készült, L. véget vetett ugyan a 8 évi

gj'ilkos zsamokoskodásnak, de a háborgó kedé-

lyeket nem tudta többé megnyugtatni. Thököly
1682. ismét felkelt a szabadság védebnére, Kara
Musztafa pedig, az új török fvezér, 1683-iki had-

járatával végveszéllyel fenyegette a Habsburgo-

kat. L. Linzbe, majd Passauba menekült, Bécset

pedig a török ostrom alá vette. De a lengyel-német-

francia segédcsapatok (1683 szept. 12.) fölmentet-

ték Bécset, mire új diadalok egész sorozata követ-

kezett: 1684. Visegrád. Vácz; 1685. Érsekújvár,

Arad; 1686. Buda, Pécs, Szeged; 1687. Eger,

Mohács ; 1688. Székesfehérv'ár, Belgrád : 1690. a

megvert Thököly kénytelen kibujdosni ; 1691.

Szalánkemén, Nagyvárad ; 1697. Zenta. E hadi
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tények maguk után vonták a karloviczi bé-

két (1699), melynek folytán ^éez Magyarorsság
— az ú. n. temesi bánság kivételével — felsza-

badult a török járom alól. A magyar nemzet már
elbb, az 1687-íki pozsonyi országgylésen lemon-
dott az aranybullában foglalt «in8 resistendis-

röl (ellenállási jog), továbbá szabad királyválasz-

tási jogáról és törvénybe iktatta a Habebnrg-báz
német meg spanyol fórflágának az elsöezttlöttségi

elv szerint való örökösödését. Az erdAyi viszo-

nyok is új rendezést nyertek. Thököly pártja szét-

züUvén. L. 1687. hadat küldött Erdélybe is, mely az
országot az I. Apafl fejedelemmel kötött egyezség
«lapj£i megszállotta és az osztrák föbatóiaág alá

kénjamrltette. 1690 okt. 16. a híres Diploma
Leop<ridinum (1- o.) alapján Erdély teljesen a
koronának az abszolutizmus szellemében kor-

mányzott tartománya lett. Ettl fogva Magyar-
országon Í8 Síéohenyi Pál kalocsai érsek és más
iiazaflak eOflBáUásával asemben ismét fokozott

mértékJben nyilvánultak a kormány központosító

tOnkréseL A KoUooich Lipót esztergomi érsek

tervei anrint «Magyarország újjászervezéeére*

létesített bizottság be akarta hozni az osztrák

örfMcös tartományok abszolút igazgatását nálunk
is (1. KoUonich) ; az ú. n. Neoaquistica-commissio,

mely a törököktói visszavett részekben önkénye-
sen rendezte a földbirtok viszonyait és számos
német, szerb gyarmatost telepitett le, a protes-

táiMoknak és a politikailag gyanúsaknak véres

fildöiése (L Caraffa), roppant adóknak törvény-

ellenes kivetése, az ország feldülása a német
rablóhadak által : mind-mind éveken át érlelték

az elkeseredést. A nemzeti visszahatás végül

1703. tört ki II. Rákóczi Ferenc fölkelésében, mely-

nek végét a megrettent L. már nem élhette meg.
L. ooiiit császár Hannover számára a kilen-

cedik választó-fejedelmi méltóságot létesítette s

egyezség tk^ján ö szerezte m^ a tiroli gróf-

ságot (1665). Szembessállt XIV. Lajosnak világ-

ortomra törd támadó politikájával s három nagy
háborút viselt vele. Az els (1672—79), melyre
L. császár, Spanyolország és Brandenburg szö-

vetkeztek Hollandia megmentése végett, a hát-

rányos nymwegeni békével végzdött. A má-
sodik (1688—97), melyre XIV. Lajosnak betö-

rése szolgáltatott okot s melyre L., Hollandia,

Brandenburg, Spanyolország, Svédország stb. szö-

veticeztek, a ryswicki békével nyert befejezési

A harmadik a qnnyol ör^sdési háború (l. o.),

melyet egy hatalnuM szOvetség élén 1701. kez-

dett meg L., hogy második fiának (VI. Károly)
meggJBreiie a spanyol trónt Rnnek a hadjárat-

nak emk elején élt L., de még megtete Jen és

Mariborough herceg fényes hochstSdti gyzelmét
a franciákon (1704 aog. 13.). L. egyéniségét csa-

ládja iránti szeretet, vakirázgó vallásosság és
roppant türelmetiemség, a mflvésaetek és tudo-

mányok iránti vonzalom, a spanyol etiqaette

pontos megtartása jellemzik, önálló itéletéanek és
erélyének hiánya miatt nagyon is minisztssei-

nek befolyása alán állott. V. ö. Wagner, His-

tória Lieopoldi Magni (1719—31): BoHmstark,
Kaiser L. I. (1873) ; Rezek u. Svatek, Die Re-
gierung L.-s I. (1895) : Pribram, Privatbriefe

Kaiser L. I. (1902—3).

Lipót

2. //. L. Péter, magyar és cseh király, római-
nemei császár, Mária Teréziának és Ijotharingiai

Károlynak harmadik fla, szül. 1747 május 5.,

megh. Bécsben 1792 márc. 1. Nevelését^y ideig

gr. Batthyány Károly, bátyjának, Józsefnek neve-

lje vezette. Tanulmányaiban legfbb gondot a
teológiára fordítottak. 1766-ban at>'ja halála után

átvette Toscana nag^'hercegségének kormányát
és uralkodása alatt a felvilágosodott abszolutiz-

mus egyik legeszesebb képviselje gyanánt tnt
fel. Csakhamar sikerült az elhanyagolt, elsze-

gényedett tartományt Európa egyik legvirág-

zóbb országává átalakítania. Ijegnagyobb tevé-

kenjTSéget az egyházi igazgatás terén fejtett ki.

Levelezésébl kitnik, hogy febroniánus eg5'-

bázpolltikája még sokkal radikálisabb volt, mint
II. Józsefé.

Ritkán jutott fejedelem slyosabb viszonyít
közt a trónra, mint L. bátyja, II. József halála-

kor, 1790 febr. 20. A török elleni háború még
folyt, amellett Poroszország is hadra készült és

összeköttetésben állott a felkelésre kész magya-
rokkal ; Belgiumban már gyzelmet aratott a for-

radalom; Csehország szintén ersen követelte

különállását. L. a legnagyobb elrelátással és

mérséklettel járt el. A magyaroknak már Bécsbe
utazásakor megígérte alkotmányuk teljes helyre-

állítását. A porosz királlyal Reichenbachban 1790
júl. 26. megegyezett s lemondott Belgrádról, hogy
egész erejét országai megnyugtatására fordít-

hassa. A magyar rendek követeléseit az ország
teljes függetienségének elismerése és a protes-

tánsok jogainak becikkelyezése által telj^tette,

de a korona j(^t a végrehajtó hatalomra és a
hadügy igazgatására teljes mértékben fentar-

totta. A rendek, látva, h(^7 a parasztek L. érde-

kében fegyverkeznek, a szettek elszakadásra tör-

nek és a porosz súlyra már nem számíthatnak,

kénytdaoek voltak mérsékelni magukat. L. csak-

hamar teljesen megnyerte bizalmukat és 1790
nov. 1.5. nagy ünnepéllyel megkoronáztatott ki-

rály-nak Pozsonyban. E bizalom másik, kiváló jele

volt, hogy negyedik ílát, Sándor Lipótot meg-
választották nádornak. Miután Csehországban is

megkoronáztatte magát s 1790 v^n Belgium
is meghódolt, a török háborúnak pedig véget ve-

tett a szisztovai béke: L. tekintélynen és be-

folyásban els lett Európa uralkodói kOzt. Orosz-

országgal szemben lisngyeloraiág msgerMtéséB
fáradott, melyet Száswrszággal szeretett volna

egyesíteni. Nagy gradot okozott neki a francia

forradalom és húgának, Mária Antónia király-

nénak sorsa. De háborún aiáiidéka ott sem volt.

st belenyugodott abba, hogy sógora mint al-

kotmányos király oralkodjék. Uralkodócsaládonk

egyenes ágon ai ivadéka. Piai közt kiválnak

:

irtódja Ferenc,Károly, a hires hsAreaér, Sán-
dor és Jótsef, Magyarország nádorai.

pMaoyarorszác és Ausztria.] 3. SátUU>r L.
fheieeg, nádor, L Sándor.

4t. L., osztrák fkerceg, magyar királyi her-

ceg, Bajner fOherógnek, Lombardia aDdrályának
legidsebb fia. sztU. Milanóban 1823 jun.6.,megh.

HOmstein kastélyban 1898 május 24. Az osztrák

hadssrsgbe lépve 1848-49. Radetzki okialán k&z-

dOtt az itáliai harctéren. 1866-baa a VHL had-
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test parancsnoka volt. Benedek parancsa ellenére

Skalitz mellett megütközött a poroszokkal (jún.

28.) és súlyos vereséget szenvedett. A königgratzi

csatában a szász hadtest mögött a bal szárny szé-

lén harcolt. Mint lovassági tábornok vonult nyu-
galomba 1880. Családot nem alapított.

5. L. Ferdinánd, volt osztrák fherceg és m.
kir. herceg, IV. Ferdinánd toscanai nagyherceg
legidsebb fia, szül. Salzburgban 1868 dec. 2.

Elbb az osztrák-magyar tengerészetben szolgált,

azután 1894. átlépett a gyalogsághoz, hol 1900.

az ezredességig emelkedett. 1902 dec. 29. lemon-
dott fhercegi rangjáról bizonyos végkielégítés és

évi járulék ellenében. 1903-ban Genfben telepe-

dett le, felvette a Wölfling nevet s júl. 25. nül
vette Adamomcs Vilmát, egy brünni postames-

ter leányát. Ettl azonban 1907. elvált s másod-
szor Bittér Lujzát vette nül.

6. L. Szalváfor, osztrák fherceg, magyar
kir. herceg, Károly Szalvátor fherceg legid-
sebb íia, szül. Alt-Bunzlauban 1863 okt. 15. Kato-
nai szolgálatának nagy részét a tüzérségnél vé-

gezte. Táborszemagy s a cs. és kir. tüzérség

ffelügyelje. 1914-Den a német császártól a vas-

kereszt 1. és 2. osztályát kapta. 1889-ben nül
vette Blanka hercegnt (szül. 1868 szept. 7.),

Don Carlos spanyol trónkövetel leányát ; gyer-

mekeik: Maria de los Dolores Beatrix (szül.

1891), Mária Immakuláta (szül. 1892), Margit
(szül. 1894'), Rajner Károly (szül. 1895), Lipót
(szül. 1897), Mária Antónia (szül. 1899), Antal
(szül. 1901), Asszunta{^vl\. 1902), Ferenc József
(szül. 1905), Károly Piusz (szül. 1909).

[Ausztria.] 1. A Bábenherg-liázból

:

7. /. L., a Fenséges, osztrák rgróf[976—994).

A hagyomány szerint a frank eredet Babenberg
családból származott s Bertold nev testvérével

együtt kapta 976. hbérül II. Ottó császártól az

újra felélesztett Ostmarkot, a Duna mindkét part-

ján, Magyarország határán. Ez az Ostmark volt

magja a késbbi Ausztriának. Az uralkodásban
fia, /. Henrik követte.

8. II. L., a Szép, osztrák rgróf (1075—95),
Ern rgróf tla, megh. 1095 okt. 12. Kezdetben
IV. Henrik császár pártján állott, majd Szt. László
magyar királlyal szövetkezve, Rudolf ellenkirály-

hoz csatlakozott. Ezért IV. Henrik az Ostmarkot
Vratiszláv cseh hercegnek ajándékozta, de ké-
sbb visszaadta azt L.-nak.

9. ///. L., a Kegyesv. Szent L., osztrák rgróf
az elbbinek fla és ut<)dja, szül. 1073 szept. 29.,

megh. 1136 nov. 15. 1096-ban kezdett uralkodni.

Harcolt IV. Henrik oldalán a császárnak fellá-

zadt fla ellen ; nemsokára azonban maga is át-

pártolt a lázongó Henrik herceghez s 1106. nül
vette annak nvérét, Ágnest, Hohenstaufl Frigyes
herceg özvegyét. Neje hozományát a szegények
istápolására, templomok és kolostorok építésére

fordította. 1108-ban V. Henrik kíséretében ha-
zánk ellen küzdött, de Pozsony városát e^esült
ervel sem bírták hatalmukba keríteni. O alapí-

totta 1135. a heiligenkreuzi cisztercita apátsá-
got, valamint a klostemeuburgi kolostort. 18
gyermeke volt, köaöttük a 2 híres püspök : Ottó
von Freising (1. Ottó, freisingi) és Konrád von
Passau (1. Konrád, mainzi érsek). VIII. Ince

III. Frigyes császár szorgalmazására 1485. szentté

avatta s azóta Alsó-Ausztria védszentjének tart-

ják. Ünnepe nov. 15. V. ö. Egger, Sankt L.

(4. kiadás, 1901); Kralik (1904).

10. IV. L., osztrák rgróf {1136-4:1), az elb-
binek harmadik fla, megh. 1141 okt. 18. Mos-
tohabátyjától, III. Konrád császártól a Welf
Henriktl elvett bajor hercegséget kapta 1139.

11. V. L., osztrák herreg (1177—94), Jaso-

mirgott Henrik herceg idsebbik fla, szül. 1157.,

megh. 1194 dec. 31. Részt vett a 3. keresztes

hadjáratban 1190—92., de Akkon bevétele után
Oroszlánszív Rikárd angol királytól megsértve
hazajött. Nemsokára elfogatta Bécsben a haza-
tér angol királyt és kiszolgáltatta VI. Henrik
császárnak. 1192-ben, az utolsó stájer herceg ha-

lála után Stájerországot is megszerezte család-

jának. L, neje, Ilona (megh. 1199.) 11. Géza ma-
gyar király leánya volt.

12. VI. L., a Dicsségest osztrák herceg
(1198—12.30), az elbbinek ifjabb fla, szül. 1176
okt. 15., megh. 1230 júl. 28. Elbb Stájerorazágot

kormányozta, majd bátyja, I. Frigyes halála

után 1198. Ausztria hercege is lett. A német
pártharcokban a Hohenstaufok oldalán harcolt.

1217. II. Endre magyar királlyal együtt ment
a Szentföldre, 1218. pedig részt vett Damiette
ostromában. San Germanóban halt meg, mikor
II. Frigyes császár és IX. Gergely pápa között a
békét közvetítette. Az uralkodásban fla, H. Frigyea
követte, kiben kihalt a Babenberg-család.

II. A Habsburg-házból

:

13. 1. L., a Dicsséges, osztrák herceg (1308—
26), Habsburgi Albrecht császár harmadik fla,

szül. 1290 körül, megh. 1.326 febr. 28. Részt vett

1310. VII. Henrik itáliai hadjáratában, azután
bátyját. Szép Frigyest támogatta Bajor Lajos

ellen. 1315 nov. 15. súlyos vereséget szenvedett

a svájciaktól a morgarteni szorosban.

14. ///. L., osztrák herceg (1365-86), II.

Albrecht herceg legifjabb fla, szül. 1351., megh.
1386 júl. 9. Az 1379-iki családi osztozkodás alkal-

mával Stájerországot, Karintiát, Krajnát, Isz-

triát és Tirolt kapta. Ehhez még megszerezte

Trieszt városát 1382., de a svájciak ellen indí-

tott háborúban a sempachi véres csatában seregé-

vel együtt elveszett.

15. L., osztrák herceg, Tirol fejedelme (1618

—

1633), Károly stájer hercegnek harmadik fla, szül.

1586 okt. 9., megh. 1633 szept. 3. Az egjházi

pályára lépve 1605. passaui, 1607. strassburgi

püspök lett, 1618. pedig Tirolt örökölte. 1626-ban

kilépett az egyházi rendbl és nül vette Medici

Klaudiát. E házasságából született flai, Ferdi-

nánd Károly (megh. 1662) ós Zsigmond Ferenc
(megh. 1665) követték öt az uralkodásban.

16.77. Vilmos, osztrák fherceg, l\.¥(iv6.h\{iuA

császár legifjabb fla, szül. 1 61 4 jan. 6., megh. Strass-

burgban 1662 nov. 20. Egymásután elnyerte a
passaui, strassburgi, halberstadti, olmützi és bo-

roszlói püspökségeket és 1642. a német lovag-

rend nagymestere lett. A 30 éves háborúban két

ízben (1639—42-ig és 1645-62-ig) volt a császári

hadak fvezére a svédek és franciák ellen.

lAnhait.] 17. /. L., Anhalt-Dessau f^edrlme
(1698—1747), porosz tábornagy, népiesen: Der



Lipót - 765 - Lipót

alté Dessauer, sittl. DesBanban 1676 júl. 3., mint

11. János György fejedelem ée Orániai Henrietta

fia, megh. Deasaaban 1747 ápr. 9. Atj-ját 1693.

követte a trónon, a kormányt azonban egyelre
anyjára bízta. Ö maga brandenboigi ezredek ólén

a franciák dlen haxvAt NémelalírUdön. 1698-ban

azután maga Tette keiébe a kotmányt ée ugyan-

ebben ai évben Fse gyógjnetéeza^ Anna
mjn nevfl leányát vette néiU. Sokat tett a kö-

vetkeiö b^és években a hadsereg reformja ér-

dekében. A brandenburgi hadseregbl ö rend-

azereeftette az akkor feltalált vas tölt6-pálcát.

A qpaayol OrUcfiaOdéei háb<Hrúban ö vezette a
porosz csapatokat. 1718-ben tábornagy leU. Bészt

vett a höchstwUi (1704) és twrini (1706) csaták-

ban, 1715. pedig elfoglalta StreUsundotésBügent
a svédektl. Utoljára 1742—45-ig haroolt az osz-

trák örökösödési háborúban. Vitéuégévélés^yéb
katonai erényeivel nagy népezerOaégre tett szert

a porosz hadseregben.

18. //. L. Mik^a, Anhalt-Dessau fejedelme

(1747—51), az elbbinek fia, szül. 1700 dec. 25.,

megh. 1751 dec. 16. A cAoím^í/zí csatában (1742)

tanúsított vitézségéért porosz tábornaggyá ne-

vezte ki II. Frigyes.

19. ///. L. Frigyes Ferenc, Anhalt-Dessau
fejeielme (1751—1817), az elbbinek fia, szüL

1740 aug. 10., megh. 1817 aug. 9. Kezdetben nagy-
bátyja, Dietrick gyámsága alatt állott, 1758 óta

önállóan uralkodott 1797-ben megszerezte An-
halt-Zerbst fejedelemséget. 1807-ben belépett a
rajnai szövetségbe s felvette a hercegi címet Ö
alapította 1774. a dessaui Philanthropinumot

20. IV. L. Frigyes, Anhali hercege (1817—
1871). Frigyes trónörökös fla, az elbbinek uno-

kája. SZÜL 1794 okt. 1., megh. 1871 máj. 22.

Az anhalti család mellékágainak kilialása után

uralma alatt ^lyesítette Anhatt-Köthen (1847)

ée Anhatt-Bemburg (1863) heroegaégeket 1859-

ben alkotmányt adott országának. A trónon fla,

I. Frigyes követte.

[Baden.] 21. L. Károly Frigyes, hadeni nagy-
herceg (1830-52), Károly Frigyes nagyherceg
negyedik fia, szül. Karlsruhéban 1790 aug. 29.,

megh. u. o. 1862 ápr. 24. A trónt moetohabátyja,

L Lajos halála után foglalta el 1830. Bár a Uberá-

lis reformok barátja volt 1849. máj. mégis for-

radalom tört ki orsiágában s a rendet a porosz
fegyverek állították helyre. 1819-ben nül vette

ZsófiáLJS. Gusztáv svéd kiPály leányát, kitl 7

gyermMB slUetett A trónon legídeebb fia, //.

Lajos követte, de elmebiga miatt heljrette öccse,

irFrigyes kormányozta Badent.

IBajororszáff.l 22. L. Miksa József, bajor
herceg. Laitpold régensh«roeg második fia, szül.

Münchenben 1846 febr. 9. A bajor hadseregbe
lépve részt vett az 1866. és 1870-71-lki háboruk-
ban s VUlepion m^ett meg is sebesült További
katonai szolgálatában 1905. a tábornagyi mélt«>-

ságig emelkedett 1873 ápr. 20. Bécsben nül
vette Gizella fhercegnt (azfil. 1856 júl. 12.), 1.

Ferenc József császár és király idsebbik leányát
E házasságából következ gyennekeí születtek

:

Erzsébet (1874 jan. 8.). ki 1893. dee. 2. Seefried
Ottó báróhoz (késbb gróf) ment nQI ; Ang^zta
fhercegn (1875 ápr. 2&), ki 1893 nov. 15 óta

József fherceg és kir. herceg neje; György
(1880 ápr. 2.). ki 1918 febr. 10. nül vette IzabeUa
fhercegnt. Frigyes fherceg leányát, de e há-
zasságot 1913. a bajor legfelsbb törvényszék és
a pápai kúria semnüsnek nyilvánította és felbon-
totta ; Konrád (1883 nov. 22.).

[Belgium.] 23. /. L., belga király (1831-1865),
Ferenc szász-koburgi herceg legifjabb fla, szül.

Kobur?ban 1790 dec. 16., m^. Laekenben 1865
dec. 10. Az 1813— 14-iki háborúban az orosz hadse-
regben haroolt mint tábornok. 1815-ben Angliába
ment s itt 1816. nül vette IV. György király
leányát, Sarolta Atigusztát. De neje már egy év
múlva meghalt és L. 1830-íg elvonultan élt clare-

monti jószágán. Ekkor felajánlották neki a gör^
királyi koronát, de L. visszautasította azt 1831
jún. 4. a belga nemzeti kongresszus majdnem
egyhangúlag királlyá választotta s L. a válasz-

tást elfogadva, júl. 21. letette az alkotmányra az
esküt. Mint a belgák els királya, ers alkotmá-
nyos érzésével, egyéni szeretetreméltóeágával, a
tudományok és mvészetek pártolásával nagy
népszerségnek örvendett országában. 1832-ben
níu vette Lajos Fülöp francia király leányát.

Lujzát (szül, 1812., megh. 1850.). kitol a követ-
kez gyermekei születtek : //. Lipót (1. alább),

Fülöp, flandriai herceg (szüL 1837., megh. 1905.)

és Sarolta (szül. 1840.), Miksa mexikói császár
özvegye 1867 óta. V. ö. Juste : Léopold I., rol

des Belges (Bruxelles, 1868, 2 köt).

24. //. L.. belga király {1865—1909), az elbbi-

nek idsebbik fla, szül. Brüsszelben 1835 ápr. 9.,

megh. Laekenben 1909 dec. 17. Trónörökös korá-
ban a brabanti herceg cimet viselte s már korán
nagy érdekldést tanúsított kereskedelmi és pénz-
ügyi kérdések iránt Atyja halála után 1865 dec
10. lépett a trónra s egészben véve annak alkot-

mányos szellemében uralkodott, bár az általános

választói jog és a véder kérdésében ellenkez vé-

leménye volt a tör\'ényhozás többségével szem-
ben. 1876-ban nemzetközi kongresszust hívott ösz-
sze BrtlaBielbe, Afrika felkutatásának és gazda-
sági értékesítésének céljából. Ez^ 1885. megala-
pította a független Kmgo-államot (1. o.) s azt

végr«ideletileg Belgiumnak hagyományozta, de
nagy anyagi kárpótlások fejében. L. 1853. nül
vette Mária Henrietta fhercegnt (szttl. 1836..

megh. 1892.), József fherceg ée niáor leányát
kitól a következ Ryermeikei szfUett^: Lipót
trónörökös (szül. 1859.. megh. 1869.) ; Ltyza (szüL

1858.), Fülöp Bsász^obnrg-gotai herceg neje

1875.. elvált 1906.: Stefánia (blÚL 1864.), elbb
Rudolf trónörökös (1881—89.), azotán Lnyay Ele-

mér gróf neje 1900. : Klementina (ssfil. 1878.).

ki 1910. Napóleon Viktor herceghez ment nül.
L. els neje halála után 1906. moiganatikos
házasságra lépett kedvesével, BUmcke Caroline
Delacroix-yal kit VoMffium báróni rangra
emelt B viszonybi két fla si&letett: Lurien F%i-

lippe. Comte de Termena és Fhilippe. Ckmte
de Ravenstein. Vaogfaan bárón 1910 aug. férj-

hez ment Dwrieux Bmannelhoz ; 1916. Parisban

agyonltte magát V. ö. Olschewsky és Garson :

Léopold n.. roi des Belges (BmxeUes 1905).

[Hohenzollem.] 25. L. István £lrofy Antal,

Hohenzollem-Sigmaringen hereege. Károly Ab»
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tal herceg legidsebb fla, szül. Krauchenwiesben
1835 szept. 22., megh. Berlinben 1905 jún. 8.

Neje Antónia (szül. 1845., megh. 1913 dec. 27.),

II. Mária portugál királyn leánya volt s e rokon-

sága révén ajánlotta fel egyik spanyol párt neki

a koronát. L. azonban III. Napóleon tiltakozása

miatt 1. Vilmos porosz király tanácsára nem fo-

gadta el azt. E jelölésbl származott bonyodalom
okozta az 1870—71-iki nagy francia-német há-

borút. L. öccse, Károly, román király volt, kit

1914. L. második fla, Ferdinánd követett a román
trónon.

[Ltppe.] 26. II. L. Pál Sándor, Lippe-Det-
mold fejedelme {ÍS02—bl\ I. Lipót fejedelem fla,

szül. 1796 nov. 6., megh. 1851 jan, 1. Anyja
gyámsága alatt állott 1802—20-ig. 1836-ban al-

kotmányt adott országának.

27. ///. L. Pál Frigyes Emil, Lippe-Det-
mold fejedelme (1851—75), az elbbinek legid-
sebb fia, szül. 1821 szept. l., megh. 1875 dec. 8.

Eltörülte az 1849-iki szabadelv alkotmányt és

teljesen abszolút módon uralkodott. A trónon
testvéröccsei : Woldemar {1876—9b) éa Sándor
(1895-1905) követték.

28. IV. L., Líppe-Detmold fejedelme, Ern
gi'óf és lippei régens legidsebb fla, szül. Eber-

kasselben 1871 máj. 30. Atyját, ki 1897 óta az

elmebeteg Sándor fejedelem mellett régens volt,

1904. követte e méltóságában. 1905 okt. 25.

Lippe valóságos fejedelme lett. 1901-ben nül
vette Berta besszen i hercegnt. Legidsebb fla,

Ern trónörökös, szül. 1902.

[Nasry-Britannia.] 29. L- George Duncan
Albert, Viktória angol királyn legifjabb fla, I.

Albany Jiercege.

IRómal-nmet császárok.] 30. 1. L., római-
német császár (1657—1705), 1. Lipót, 1.

31. //. L., római-német császár (1790—92),
1. Lipót, 2.

[Toscana.] 32. I. L., toscanai nagyherceg
(1765-90), 1. Lipót, 2.

33. II. L., toscanai nagyherceg (1824—59),
osztrák fherceg, III. Ferdinánd nagyherceg fla,

szül. Firenzében 1797 okt, 3., megh. Rómában
1870 jan. 29. Atyjával együtt 1799—1814. Ausz-
triában élt számzetésben s azzal együtt tért

vissza Toscanába, melynek kormányát 1824.

vette át. Liberális szellem uralkodó volt s nagy
gondot fordított országa jólétének és mveltsé-
gének emelésére. 18 i8 márc. népe arra kénysze-
rítette, hogy Ausztriának hadat üzenjen, 1849
febr. pedig el kellett menekülnie országából. De
már aug. visszatért s tíz éven át abszolút módon
uralkodott. Az 1859-lki háborii kezdetén Firenzé-

ben Í8 forradalom tört ki s L. ápr. 27. elhagyta
országát. Vöslauban júl. 21. lemondott fla, IV.
Ferdinánd javára. Második nejétl, Mária An-
tóniától (szül. 1814., megh. 1898), 1. Ferenc ná-

polyi király leányától négy fla született : IV. Fer-
dinánd (1. 0.), Károly Szalvátor (szül. 1839.,

megh. 1892), Lajos Szalvátor (szül. 1847) és

János Szalvátor {szXíl. 1852,eltünt 1890), a késbbi
Orth János. L. hamvait 1914 febr. exhumálták
és a bécsi kapucinus sírboltba szállították.

Lipót, kisk. Mosón vm. magyaróvári járásá-
ban, (1910) 840 magyar lak., u. p. és u. t. Hédervúr.

Lipótíalva, kisk. Vas vm. felsri j.-ban, (i9io>

913 német és cigány lak. ; u. p. Kiczléd, u. t. Alhó..

Lipót Ferdinánd fherceg, 1. Lipót 5.

Lipót király oklevele, vagy diplomája, néha
hitlevele, 1. Diploma Leopoldinum.
Lipótmez, Budapest határához tartozó völgy-

iapály, mely a budai hegység két csoportja, ú. m.
a Hármashatárhegy és a Jánoshegy csoportja

közt terül el; hegyektl övezett kies völgy, mely a
fvárosi lakosság legkedveltebb nyaralóhelyei

közé tartozik. A nyaralók nagy száma mellett itt

van az országos elmekórház, van továbbá iskola,

posta- és táviróhivatal.

Lipót-rendek. 1. Osztrák érdemrend (képét 1.

a Reruljelek mellékletén), 1. Ferenc császár 1808
jan. 8. alapította, Ludovika osztrák-modenai her-

cegnövel való házassága napján, atyjának, II.

Lipót császárnak emlékére, katonai és polgári

kiváló érdemek jutalmazására. Eredetileg három
osztálya volt : nagykereszt, parancsnoki és lovag-

kereszt, melyek rangban a Szt. István-rend meg-
felel osztályai után jönnek. 1901 febr. 1. új

osztállyal, az I. osztályú jelvénnyel bvült, amely
a nagykereszt és középkereszt között foglal he-

lyet. Hadi ékítmény is van a rendliez. A rend szabá-

lyait 1808 júl. 14. nyerte, változást szenvedtek

ezek 1818 jan. 2. és 7., 1860 jan. 12., 23. és febr.

23. — 2. Belga királysági érdemrend, melyet 1832
júl. 11. Lipót király négy osztályban alapított

:

nagykeresztesek, parancsnokok, tisztek, lovagok.

1838 dec. 25. a rend még egy új osztállyal, a f-
tisztekével bvült. A rend jelenlegi alakját az 1839
máj. 16-iki rendelet állapította meg. — 3, Lippei
fejedelmi érdemrend, IV. Lipót fejedelem alapí-

totta 1906 máj. 30. Két osztálya van (koronával

és anélkül).

Lipót Szalvátor fherceg, 1. Lipót, 6.

Lipót-tó a. m. Leopold-tó (1. o.).

Lipótvár, Nyitra vármegyében a Vág jobb-

partján, Gaígóeczal rézsút szembon, egészen a la-

pályon fekszik. L. ersséget! Lipót Érsekújvár el-

este után 1665. az olasz Pahna nuova mintájára

építtette. Elbb Thököly, majd 1705. Rákóczi hadai

hasztalanul ostromolták. 1849 febr. 2. Simunics

császári tábornok mindössze egy órai bombázta-

tás után Ordódy magyar rnagytól elfoglalta ; a

várfeladásának b. Mednyánszky László alparancs-

nok és Gruber Fülöp ellene mondtak, amiért is

Haynau miud a kettt felakaszttatta Pozsonyban

jún. 5. Nagy jelentsége kedveztlen fekvésénél

fogva sohasem volt. Jelenleg állami fegj-intézet.

L. Ujvároska községhez tartozik a galgóczi j.-ban,

(1910) 905 magyar és tót lak., vasúti állomással,

u. p. és u. t. Lipótvárfegyház.

Lipót Vilmos fherceg, 1. LipóL 16.

Lipova, községek, 1. Lippó és Tapolylippo.

Lipovac, adó- és politikai község Szerem vm.
§idi j.-ban, iiaio) 1367 horvát lak., postahivatal,

u. t. Morovic.

Lipovánok, 1. Lippotúnok.
Lipoviani, adók. Belovár-Körös vm. cazmai

j.-ban, (11(10) 822 horvát és szerb lak. ; u. p. és

u. t. Öazma.
Lipovec, az ugyanily nev járás székhelye Ki-

jev orosz kormányzóságban, kb. 7000 lak., hamu-
zsírkészítéssel és szeszégetéssel.
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LipOT^jani, adó- és politikai kOzség Pozsega

vm. novskai j.-ban. (i»io) 1940 horvát, tót, rutéo,

oseh és magyar lak., vasútállomás távíróval,

postahivatal.

LipoTniczky István (lipomoki), püspök, szül.

Aranyosmaróton 1814 aug, 15., megfa. Nagy-Vá-

radon 1885 aug. 12. Pappá sienteliék 1837. 1846-

baa komáromi plébános lett, de a szabadságharc

idején lemondott a plébániáról. 18&4-ben fóegy-

háamMyei könyvtáiroe, 1860. érsekújvári plébá-

nos, tfií Bmksc^val kanonok, 1867. vallás- ós

kfiaoklirtásllgyi miniszteri tanácsos, késbb arbei

c pIhqpOk. 1868. nagyváradi megyés püspök lett.

Beszédei közfU több nyomtatásban is megjelent.

V. ü. ZelUger A.. Karyházi írók csarnoka.

Lipovnok, kisk. Nyitra vm. nagytapolcsányi

j.-ban, (iBio) S60 tót lak. ; u. p. Nyitrabajna, o. t.

Radoena.
LipoTO Polje. adók. Lika-Krbava vm. pemáicí

j.-ban, 19101 \2Íi szerb lak.; a. p. Kosinj, n. t.

Perasic.

Lipp Vümos, régiségtodóe, szül. Pesten 183Ö
dec. 11., megh. Keszthelyen 1883 jan. 8. mint
gimnáziomi igazgató. A r^észet iránti hajlamot

Kómer Flúris keltette föl benne, midn Szombat-

hely római emlékeit együtt kutatta L.-el. A keszt-

helyi ásatásoknál egy népvándorláskori temetót

talált, melyrl tanulmánj-t .írt. Egyéb munkái

:

Attila és a népvándorlás ; Ötvös mipar I\inno-

ni^^n; több tanulmány az Arch. Ért.-ben.

Lippa, nag)'k. Temes vármegye L.-i j.-ban,

11910) 7864 oláh, német és magyar lak., a járási

szolgabírói hivatal székhelye, járásbirósággal,

a^ivataUal, kir. köqegyzöeéggel ;van polgári és

felaö keresk. iskolája s a Maros paraján Bonnáz
pOspök által 1862. alapított diám leányiskolája

apácák vezetése alatt, továbbá takaiékpénztára,

takard- és hitelintézete, ecetgyára. Ipari termé-

keibl kedényei örvendene legjobb hírnévnek.

Van vasúti állomása (Radna-Lippa néven), posta-

ée táviióhivatala, telefonállomása. Köaelében sa-

vanyúvizfoRás van. Története régi várával függ

ösBse, metyndc ma már alig van nyoma. E várat

még IV. Béla építtette. Róbert Károly díszes

templomot s minoritazárdát alapított s új lakoso-

kat telepített ide. Nagy Lajos idejében már kincs-

tári sáraktár és pénzver is volt itt. Zsigmond
1426. a bolgár fejeddem fiának, Sismannak aján-

dékozta. MÍátyás alatt 1469. Szilágyi Mlhálv,

1461. Oiakra, 1471. Báníiy Miklós kezére keriilt,

1487. Korvin János, 1510. György brandenburgi
választó-fejedelem lettek urai. Iöl4-ben Dósa
Gyöi^ kezáre kwült löl6-ban Szapolyai János
kapta, aki, már mint király, lö29 júl. 29. sz.

kir. várossá tette s Buda fváros szabadalmai-

val ajándékozta meg ; ugyanakkor itt fogadta az
erdélyi részdc hódolatát özvegye, Izabella, fiával,

a koronával és kincseivel egy darabig itt talált

menedéket s 1&41 aug. 29. Sznlejmán szultán ezt

rendelvén ssdcbelyéiU, itt maradt Ibtí májusáig,

midn Gyulafehérvár lett a fváros. 15öl-ben a
török elfoglalta, de ugyanez év nov. 7. Castaldo

i's Martinuzzi nagy küzdelemmel visszafoglalták.

1ÓÓ2 jul. 27., midn a törökök újra L. ostromára
készültek, Áldana várparancsnok a várat légbe

röpítve, Erdélybe menekült. A törökök a vtott

felépítették, de Borbély György a többi maros-
menti várakkal együtt 1595 aug. 19. visszafog-

lalta. 1613 jün. 24. újra török kézbe került, de

1688 jún. 24. Caraffa visszavette. 1690 és 1695
szept. 7. ismét a törökök hatalmába került, kik

azonnal lerombolták. Végkép csak Temesvár be-

vetié után került vissza. 1718-ban Arad várme-
gyébl kikebeleztetett s az ú. n. Temesi bánság-

hoz csatoltatott. Ekkor csak 70 ház volt benne.

1804—14-ig ismételve visszakérte sz. khr. városi

rangját. L. mellett két ízben volt nevezetesebb üt-

közet : 169 jól. 24., midn II. Rákóczi György
itt Szeidi Ahmed budai pasát megverteés 1848nov.

13., midn Máriássy honvédmagy a Temesvár
felól közeled osztrákokat és oláhokategy ideig föl-

tartóztatta. V. ö. Varga Ferenc, L. város története

(Magyar orvosok és természetvizsgálók munká-
latai, 1872); Márki, Arad története, I—II. kötet,

s ennek nyomán Eisenkolb, Lakóhelyünk múlt-

jából (Lippai polg. isk. ért. 1892-94, három köz-

lemény) ; Rotii A., A lippai gj'ógyforrás ismerte-

tése (Arad 1871); Braun Róbert, L. és San 8e-

polcro (Huszadik Század 1908).

Lippai Sámuel, ref. lelkész, szül. Erdélyben

1622. Külföldi tanulmányai végeztével 1650. elbb
sárospataki lelkész, utóbb u. o. tanár, majd nagy-

károlyi pap, 1659. pedig debreczeni tanár lett.

Részt vett a presbiteriánus mozgalmakban s ily

iránjTí nézetei miatt neki is szenvednie kellett a
hivatalos egj-háztól. Mvei : Dissertatio de prima
elevatione panis et vini in C!oena Domini (Sáros-

patak 1654) ; Desperata causa priorís elevationis

panis et vini in sacra coena, in quibusdam Eocle-

siis usitatae (u. o. 1655).

Lippakékes (azeltt : Kékes), kisk. Temes vm.
lippai j.-ban, (i9io) 753 oláh lak. ; u. p. és n. t.

Temeesz^ás.
Lippakeazi (azeltt: Keszincz), kisk. Temea

vm. lippai j.-ban, (ino) 2227 oláh lak. ; n. p. és

n. t Temeshidegkút
Lippay, 1. György (zombari), esztei^mi ér-

sek, szül. Pozsonyban 1600. (v. 1604.), megfa. n. o.

1666 jan. 30. A teológiát 1619., réudMn már mint
egri kanonok, Rómában v^eate. Pelsaenteltet-

vén, szempczi plébánoe ée16^ eartorgomi kano-

nok lett Pázmány bibonudc bizalmasa. 1631-ben

pécsi, 1632. veezprémi, 1637. egri pOspökké, 1642.

pedig esztergomi érsekké nevezték U. L. Páz-

mány szellemében mködött ée a katolicizmus

megazilárditása körül érdemeket snnett. 164&-

ban nemaeti atnatot tartott, amelyai többi kö-
zött határosattá Utai egy ofsaftgoe papnevd inté-

zet felálUtása, melyet 1649. tényleg felállítottak

és késbb Pestre helyeitek át A szegény Idké-

SMk javára j^tókeny alapítványt tett Tetemei

Pozsonyban nyngosmak. Irodalmi mvei: De
dignitate et puritate Sacerdotum (értekeiée as

1629-iki nagyszombati zsinaton, Pétafry,OoiidUa>

R Hung.); Rltuale Strigoniense (Pázmány kiadá-

sának ismétléee. Nagyszombat 1666) : Synodi Pro-

vinciális Decreta anno 1611 Tymavlae oeletoata

iPozsony 1625). érd^dése a terméanttadtuná-

nyok terén esMk&tteléabe hosta Nádaadyval éa
Wesselónyivd, üry réoeee lett ai Conioookflvée-

nek is. V. ö. Zs^nszky, Lippay Gy. (Stáiadok,

1886. évf., 400.
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2. L. János, botanikus, L. 1. öccse, szül. Po-

zsonyban 1606 júl. 30., megh. a trencsényi fürd-
ben 1666 jún. 2. A jezsuita rendbe lépett, késbb
L. György prímáshoz ment és a kertjét gon-

dozta. Munkái : Posoni Kert (Nagyszombat 1664—
1667, II. kiad. Gyr 1753) ; Virágos kert, Vetemé-

nyeskert (1664) és Gyümölcsös kert (1667) ; rész-

leteket közölt belle a Calendarium oeconomicum
perpetuum (Pozsony 1661, Nagyszombat 1662 és

még több kiadás) ; De insitionibus et seminatione

(Pozsony 1663); De fontibus diversissimis pro-

ducendis (u. o. 1666).

Lippe (Luppia), 1. a Rajna 225 km. hosszú
jobboldali mellékfolyója Vesztfália porosz tarto-

mányban ; Lippstadttól kezdve 12 zsilippel hajóz-

ható.

2. L., vagy megkülönböztetésül Schaumburg-
Lippétöl : L.-Detmold, a Németbirodalomhoz tar-

tozó fejedelemség Vesztfália, Cassel-kerület, Wal-
deck-Pyrmont és Hannover között, 1215 km*
területtel. A kis fejedelemség É.-on és K.-en sík,

DNy.-i részét a Lippei-erdö borítja. Folyói : a
Werre, Bxter, Kalle, Emmer, Weser és az Ems.
Az éghajlat nedves s a földmívelésen kívül f-
leg az állattenyésztés virágzó. Az erdgazdaság
szintén jelentékeny. A lakosság 90«/o-a protestáns

8 1910. számuk 150,937 volt. A holtkézi birtokok

nagy száma miatt a kivándorlás évrl-évre n.
Az ipar jelentéktelen. Az oktatásügy szolgálatá-

ban áll : 2 gimnázium (Detmold és Lemgo), egy
reáliskola (Salzuflen), 2 felsbb és 3 egyéb leány-,

7 rektorális iskola, 126 evangélikus, 11 katolikus

és 10 izraelita népiskola, több alsófokú iparis-

kola. A fejedelemség alkotmányos ; 1866 aug. 18.

lépett be az észak-német szövetségbe. Az 1836
júl. 6-iki alkotmány (módosítva 1867 dec. 8.,

1876 jún. 3. és 1898., illetve 1912.) szerint a feje-

delemség a lippei fejedelmi család férflágában örö-

kös. Az országgyíilés 21 tagból áll, akiket titkos

szavazással 4—4 évre választanak. A legfbb köz-

igazgatási hatóság élén az állam-miniszter áll.

Az igazságszolgáltatási fórum a detmoldi tör-

vényszék és mint fölebbviteli fórum az 1879 jan.

4-iki szerzdés értelmében a cellei porosz ftör-
vényszék. 13 járásból áll. Az 1914/15. évi költség-

veté88zerintabevétel2.935,015, akiadás 2.963,341
márka. Az államadósság összege 13 millió K.

Története. L. fejedelemség a L. folyó fels fo-

lyása mentén alakult ki a XII. sz. folyamán. Els
ura, Bemhard (1128—58) magát «L. ne)nes

nrának» nevezte. Utódai közül F. Simon (megh.

1536) felvette a grófi címet 1528. ós bevezette

országába a reformációt. FJ.^Smon (megh. 1613)
ílai megosztoztak L. birtokán. Az idsebbik, VII.
Simon (megh. 1627) alapította a L.-Detmold ágat,

a fiatalabbik, Fülöp (megh. 1S81) a Schnumhurg-
L. család se lett. VII. Simon legifjabb fiától,

Jobszt Hermanntl (megh. 1678) származott a
L.-Biesterfeld grófi ág, ebbl megint a XVIII.
sz.-ban a L.- WeissenfelJd család ágazott el. Az
idsebb uralkodó ágból /. Lipót 1789. birodalmi
fejedelmi címet kapott. Ót fia, IL Lipót (1802—
1851), ezt meg egymásután három fia : III. Li-
pót (1851—76), Woldemar (1875-95) és Sándor
(1895-1905) követték az uralkodásban. Minthogj-
ez utóbbi elmebeteg volt, egy 1890. kelt fejedelmi

rendelet értelmében Adolf schaumburg-lippei fe-

jedelem, II. Vilmos német császár sógora foglalta

el a régensséget. Ez ellen azonban tiltakozott a
közelebb álló L.-Biesterfeld és L.- Weissenfeld
család. Egy választott bíróság, melynek elnöke
Albert szász király volt, 1897 jún. 22. L.-Biester-

feld Ern gróf javára döntött, ki el is foglalta a
régensséget. Ern halála után 1904 szept. 26. fia,

Lipót gróf lett a régens. Minthogy Sándorban
1905 jan. 13. kihalt a L.-család fejedelmi ága, egy
újabb választott bíróság L. trónját is a L.-Biester-

feld-családnak ítélte oda s Lipót gróf, mint IV.
Lipót fejedelem, 1905 okt. 25. foglalta el a trónt.

V. ö. Falkmann, Beitráge zur Geschichte des

Pürstentums L. (Detmold 1857—1902, 6 köt).

Lippe-Biesteríeld-Weissenield, Ai-min, gróf,

német gazda és tanár, szül. Oberlösnitzben (Szász-

ország) 1825 okt. 15., megh. oberschönfeldi birto-

kán 1899 ápr. 21. Saját és bérelt birtokain gazdál-

kodott. 1872—78-ig Rostockban gazd. tanár volt

s ezalatt a mecklenburgi kisbirtokosok helyzeté-

nek javításán fáradozott: számos gazdakört alakí-

tott, szaklapot szerkesztett. Számos munkája kö-

zül kiemelend : Landwirtschaftliches Lesebuch
für den kleineren Landwirt (Dresden 1871—75,
2 rész).

Lippei erd, 1. Teidóburgi erd.
Lippert József (aradi), építész, szül. Aradon

1826. Hamburgban elvégezte a megyetemet és

Németalföld kitnbb miskoláit látogatta. Ó vé-

gezte a bécsi Szt. István gótstllü dom csúcsm-
veinek kiegészítési munkálatait. Legnevezetesebb
alkotásai : az olmutzi érsekségnek tiszta román
(XII. sz.) ízlésben épült szemináriuma Kremsier-
ben ; a gyri püspöki vár csúcsíves (XV. sz.) ká-

polnájának restaurálása ; a kalocsai székesegy-

ház újjáépítése, a soproni régi gót dom stílszer

helyreállítása stb. Sokat utazott Ipolyival és fel-

vette a honi memlékeket az Akadémia kiadvá-

nyai számára.
Lippert, 1. Julim, német mveltségtörténet-

író, szül Braunauban (Csehország) 1839 ápr. 12.,

megh. Prágában 1909 nov. 12. Mint gimnáziumi
tanár ós igazgató mködött 1874-ig. 1870-ben
beválasztották a cseh tartománygylésbe. 1888.

pedig az osztrák képviselházba. A csehországi

német mozgalmak egyik vezére. Nevezetesebb
müvei : Christentum, Volksglaube u. Volksbrauch

(Berlin 1882) ; Allgemeino Geschichte des Priester-

tums (Gera 1883, 2 köt): Kulturgeschichte der

Menschheit (Stuttgart 1886—87, 2 köt.) ; Deutsche
Sittengeschichte (Prag u. Leipzlg 1889, 3 köt.)

:

Sozialgeschichte Böhmens in vorhussitischor Zeit

(u. 0. 1896—98, 2 köt.).

2. L.. Fhilipp Dániel német rajzoló ós min-
tázó, szül. Meissenben 1702 szept 2., megh. 1785
márc. 28. A meisseni, majd a drezdai porcellán-

gyárban tett kísérlete alapján elállított fehér

anyagot régi metszett kövek reprodukálására

használta föl. Ezek rajzait Dactyliotheca c, sokáig

használt és elismert müvében (Leipzig 1755—56)
tette közzé.

3. L.. Woldemar, német történettudós. szül.

Drezdában 1861 okt. 17. A drezdai állami levél-

tárban mködUc 1893 óta. Fbb mvei : Wettiner

und Wittelsbacher sowie die Niederlausitz im 14.



Lifpi ccklit* h :
'^

'n '' *^

LIPPI FILIPPINO: A SZENT SZZ MEGJELENIK SZENT BERNaT ELüTT
(FIRENZE, CHIESA 01 BAOIA'





LIppI 769 LIppmann

Jahrhundort (Dresden 1899) ; Diodoutschen F.ohn-

bücher (I-K5ipzig 1903).

Lippi, 1. Fra Filippo, olasz fest, szili. Firen-
zébon li06 körttl. megh. Spoletóban 1469 okt. 9.

Mint a tlronzei karmelita kolostor tagja, Masacciö-
oak a kolostor-templom Brancacci-kápolnájában
lev falképeinek ers hatása alatt állott, míg más-
részt Pra Giovanni da Pieeole is befolyást gya-
korolt fejldésére. Mövei az egyházi festészet áj-

latoeaágának ée a firenzei realizmusnak sajátsá-

gos egyesítését mutatják és kivált Madonna-képei
(a firenzei üfflzl- éá Pitti-képtárakban) a régi

hieratikus felfogással szakítva Máriát mint sze-

ret anyát és a kis JóziLst miut eleven gyerme-
ket világiasabb színben mutatják he. Legkiválóbb
függöképoi : Az angyali üdvözlet (München, Neue
Pinukothok) ; Mária imádja a kis Jézustígyünyör,
költi erdei tiijban, Berlin, Kaiser Priedricli-Mu-

senm) : Mária angyalok és szentek társaságában

(1438. Paris, Louvre); Máriamegkoronázása (14il,

Firenze, Akadémia). Élete végén készített nagy
freskósorozatai Ker. János ée Szt. István vértanú
történeteivel a pratói székesegyház szentélyében

(1456—64), valamint Mária halálát és mogkoro-
nádBtoát ábrázoló freskói a spoletói székesegyház
saentélyében (1466—69) Masaccio monumentális
stílusának a részletez reaüzmu.s irányában való

továbbfejlesztését mutatják. V. ö. Strutt (London
1901), Siwino (Firenze 1902) monográfiáit.

2. L., Füippino, olasz fest, állítólag!^. 1. fia,

szül. Pratóban 1457. v. 1458., megh. Firenzében
1.t04 ápr. 18. Fra Diamantenak volt tanít\'ánya.

Müvein P. 1. és Botticelli hatásán kívül helyenkint
már Leonardo da Vinci befolyása is észlelhet.

Múvésaete a quattrocento második felének jel-

lemz vonásait mutatja : az elz nemzedék ers
realiimusával szemben finomságot, gyöngédsé-
get, freskóiban már a XVI. sz. mvészetébe át-

men sajátságokat. Kiváló fUggöképei : A ki-

rályok imádása (14Ö6, Firenze, Uffizi-képtár ;)

Mária megjelenik Szt. Bernátnak (1480, Firenze,

1. a képmellékl.) ; Krisztus a kereszten Mária és
Szt. Ferenc közt (Berlin, Kaiser Friedrich-Mu-
eeum). Közel áll hozzá a budapesti Szépmvészeti
Múzeumban lev kép, mely a Madonnát ábrá-
aolja Szt Antal és egy szerzetes képével. L. fe-

jelte be a firenzei Sta Maria del Carmine-temp-
l<Hnban Masaccio által m^ezdett freskósorozatot

Szt Péter történetével. 1487—1502-ig a firenzei

Sta Maria Novella-templom Strozzi-kápolnájában
Ev. János és Fülöp apostol életébl vett jelenete-

ket festett, 1489-tl a római Sta Maria sopra
Minerva-templom Caraffa-kápolnájában freskó-

kat Aqninói Szt. Tamás legendájából. Költi
széps^ Pratóban egy ház küls falára festett

Madonna-képe.
3. L., Loremo, olasz költ, szül. Firenzében

1606., megh. 1664. Festett is, de nevét (álnéven
Zipi}H Perioné) a humoros költészet terén örö-
kitt^tto meg II Malmantile racquistato c. komi-
kus eposzával. Ebbon az van igaz jókedvvel és
leleményességei elmondva, hogy a szép Celidora
miként hódítja vissza Malmantile nev vánit Ber-
tiaollától. L. bven kiaknázta benne a legels olasz

népmesegjrüjtemónyt, a Cunto dei Cunti-t. amivel
lij, értékes elemet visz be a müköltészetbe. Leg-

Rétai Sa^ LexSama. XII. köt.

jobb kiadása a Barbiera-féle, L.-nek Baldinuccitól
való életrajzával.

Lippla L. (Aloysia Ort, et. Palav., Acaního-
lippUi Gris., növ.), a Verbenaceae (Vasfflfélék)

genusza ; 100 faja közül a legtöbb Amerika forró
övén honos, 2 —3 Afrikában. Cserjék v. félcser-

jék. A L. cUriodora (Lam.) Kunth (citromkóró,

puncskóró) délamerikai : rendkívül finom citrom-
illatáért üvegházban tenyésztik, tea illatosítására

i.s használatos.

Lippicai ló, 1. Lipizzai ló.

Lippioh fkoronghi). 1. Elek, író, miniszteri ta-

nácsos, a közoktatásügyi minisztérium képzó-
mvészeti osztályának volt vezetje, szül. Kun-
szentmártonban 1862 ápr. 2. lígyetomi tanulmá-
nyalt Budapesten végezte, Berliniem .Mommsent
ós Curtiust, Lipcsében Anton Springert hallgatta
8 beutazva Közép-Európát, szorgalmasan tanul-
mányozta a mvészeti intézményeket aminek
nag>- hasznát látta, midn a vallás- és közoktatás-
ügyi rainisztériuinban hivatalba lépvén, a képz-
mvészeti osztályt vezette. 1913. nyugalomba
vonult. .Munkálkodásának eredménye a rajztaní-

tás reformjának elsegítése, a középiskolában a
mtörtóneti szempontok érvényesítése, a njTlvá-
nos mvészeti eladások rendszeresítése. Számos
tanulmányt írt e refonnok érdekében. Ily mvei

:

A mvészet és a sÜlus (1908) ; A finnek és a finn
mvészet (1908) ; La formation de C Esprit ar-
tMtique en Hongrie (1901); azonkívül szerkesz-
tette a Mvészeti Könyvtár c. monográfia-gyj-
teményt. Költeményei : Egy élet tnvaszából (1883)
és Koronghi Lippich Elek költeményei 1880—
1902, Nagy Sándor és Kriesch Aladár illusztrá-

cióival (1903). Említend még : A magyar dráma
gyermek-kora (1884). Fiatal korában Kadocsa
Elek néven irta verseit ós egyéb dolgozatait

2. L. Dénes, író, L. 1. fia, 1. Koronghy.
3. L. Teréz, fest, szül. 1808. Els mvészeti

oktatását 1823. kapta Laibachban Langustól,
majd .Mária Anna királyné pártfogásával Velen-
cébe került Lipparinihez. 1833-ban már kiállított

Velencében s három miniatrje feltUnéet keltott

1838-ban u. o. kiállította Szt. Sebestyén, Atala,
Oedipus és az Alvó E.idymion c képeit Aztán
Kösztler dr. német orvoshoz ment férjhoz örác-
ban, ahol férjének a lelki betegekrl írott könyvét
litográfiákkal illusztrálta s megfestette bátyjá-

nak, Ferencnek, a késbbi padovai egyetemi ta-

nárnak arcképét, amelyet 1850. lepleztek le a
bécsi közkórházi klinika nagytermében (moet az

Alig. Krankenhaus Igazg. ttléetermében). Bg/
rajzát a Szépmv. Múzeum rzL V. . Czak K,
Lippich Teréz (Mvészet 1905 ós 1907).

Lippincott, Sarak Jane, családi nevén Clarké,

leginkább Grace Oreenwood írói nevén ismert

amerikai írón, szül. Pompeyban (New Yort: ál-

lam) 1823 szept. 23.. megh. 190(. Mvel a termé-

szet iránti rajongó saer^trftl tannskodnak. Ki-

emelendk : Qreenwood Leaves (1850-58); Merny
Enghind (1855) : Records of FIve Jears (1867)

;

New Life in New I^nds (1873) ; Queen Victoria

(18S3): Stories for Home Folks (1885).

Lippmum, 1. Edmmd von, német kémikus,

szül. 1857 jan. 9. Bécsben. Elbb magyar cukor-

gyáraknál volt alkalmazva, azatán német cukor-
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gyárak igazgatója, majd 1901. tanár lett. Leg-

ismertebb müvei : Die Zuckerarten u. ihre Deri-

vate (Braunschweig 1882, a 3. kiad. címe : Chemie
d. Zuckerarten) ; Geschichte d. Zuckers (Leipzig

1890) ésEntwickelung d. deutsch. Zuckerindustrio

von 1850—1900 (u. o. 1900).

2. L., Gábriel, francia fizikus, szül. 1845 aug.

16. Hallerichben (Luxemburg). Parisban és Német-
országban tanult. 1883 óta a Sorbonne-on a fizika

tanára. Sokat foglalkozott a kapillaritással, termo-

dinamikus kérdésekkel és bizonyoe optikai kér-

désekkel. Kapilláris elektrométere fontos mér-
eszköz. Föltalálta a fénytalálkozás segélyével a
spektrum színes fényképének elállítását, vizs-

gálta a színszrk hatását és különböz foto-

gráfiai mér- és fölvételi módszerekot dolgozott

ki. L. 1908. a fizikai Nobel-díjat kapta. Eladásai
Cours de thérmodinamique címen jelentek meg
(Paris 1888). Továbbá megjelent tle Le^ons
d'acoustique et d'optique (u. o. 1898) és Unités

électriques absolues (1898).

Lippmann-féle kapillárelektroiuéter, lásd

Elektrokapilláris jelenségek.

Lippó (azeltt : Lipova), kisk. Baranya vm.
baranyavári j.-ban, (i9io) 1074 német, szerb és

magyar lak., postaügynökség, u. t. Pherczeglak.
Lippovánok (lipovánok, helyesebben filippo-

vánok, oroszul filippovci), így neveznek egy val-

lási szektát a rászkolnak nevezett orosz schis-

mában. A L. eredetileg a Kjimben verdtek össze,

do onnan a tatárok kiszorították ket. IL József

osztrák császár uralkodása idejében egy részük

Bukovinába (hol mostmintegy3500-ramegya szá-

muk), más részük Oláhországba költözött, a szekta

frésze azonban (számszerint 10—12,000) Orosz-

országban maradt. Bukovinában a XIX. sz. kö-

zepe táján hierarchiát alapítottak, melynek feje a
bjelakrinicai (Bukovinában) metropolíta. A metro-
polita fenhatóságát összesen mintegy 25 püspök
ismeri el. A L. szorgalmas, tisztességes nép, de a
szentírás téves magyarázása és a babonák foly-

tán megvetik a földi életet, ezért gyakori köz-

tük az öngyilkosság. Hitvallásuk tételeire nézve
hasonlítanak a mi nazarénusainkhoz.

Lipps, Theodor, német filozófus, szül. Wall-
halbenben (Rajnai Pfalz) 1851 jul. 28., megh. 19U
okt. 1877. bonni, 1890. boroszlói, 189-4. müncheni
egyetemi tanár lett. L. fképen a pszichológiával

és esztetUcával foglalkozik. P'bb mvei : Grund-
tatsachen des Seelenlebons (Bonn 1883) ; Psycho-
logische Studien (Heidelberg 1885) ; Aesthetische

Faktorén der Raumanschauung (Hamburg 1891)

;

Grundzüge der Logik (u. o. 1893 és 1912); Zur
Psychologie der Suggostion (1897) ; Raumásthe-
tik und goomotrischo Tauschungen (1898) ; Die
ethischen Grundfragon (1897, 3. kiad. 1912);
Aesthetik (2 köt. lí)03-1906); Psychologische
Untersuchungen (2. köt., 1908—12).

Lippspringe, fürdhely Minden porosz keiület-

ben. (1910) iü(;i lak., ásványvízfon-ásokkal.
Lippstadt, az ugyanily nev járás széklielye

Arnsborg porosz koriUetben, (1910) 16,360 lak.,

nagy vasmvekkel. L. hanzaváros volt. 1666-ban
Mark grófsággal együtt Brandenburghoz korült az
egyik fele, míg a másik fele Lippónól maradt ; ezt
csak 1860. szerezte meg Poroszország.

Lipschitz, Rtidolf, német matematikus, szül.

Königsbergben 1832 máj. 14., megh. Bonnban
1903 .okt. 7. 1864-ben a bonni egyetem tanára
lett. Önálló mvei: Die Bedeutung der theore-

tischen Meehanik (1876) ; Lehrbuch der Analysis

(1877, 2. köt.) ; Untersuchungen über die Summe
von Quadraten (1886).

Lipsia, Lipcse új-latin neve.

Lipsiai Rheda Pál, 1596., Csáktornyái Já-

nos halála után átvette a debreczeni városi

nyomda vezetését s folytatta 1619-ig, midn ez

év nyarán meghalt. Lipcsei (Lipsiensis) eredet
német ember volt, a Rheda nevet csak fiai kezd-

ték használni. Latinul tudó, u. n. tudós nyomdász
volt. Tle 36 magyar s 16 latin nyomtatvány
ismeretes, melyek közül fontosabbak Gyarmati
Miklós, Károlyi Péter, Félegyházi Tamás, Mar-
gitai Péter, Melotai István vallásos mvei, Al-

vinczi Péter felelete Pázmánynak ósItinerariuma

(1616), egy Verbczy stb. Mint fordító kiadta né-

metbl a Lex politica dei-t 1610. és kiadta a szin-

tén átdolgozott Practica Arithmeticát 1614., mely
azóta kézikönyv lett a XVIII. sz. végéig ; továbbá
több latin elszót írt s kiadott több iskolai kézi-

könyvet, ref. énekes könyvet, halotti s más be-

szédeket, Batizi András, Vajdakamarási Lrinc,
Bogáti Fazekas Miklós, Sztárai Mihály, Fráter
Gáspár verses históriáit és évenként naptárt.

Halála után fiaié, Pálé és Péteré lett a nyomda,
de Péter vette át s kezelte 1880. bekövetkezett
haláláig. Tle ma 15 nyomtatvány ismert, köztük
pár nagy terjedelm, szép kiállítású m, mint a
Melotai Nyilas István Speculum trinitatis-a (1622);

Pécsváradi Péter Felelete Pázmánynak (1629).

utána a nyomda hanyatlani kezdett. V. ö. Cs-ürs
Ferenc, A debreczeni városi nyomda története.

Lipsicz Mihály, jezsuita fizikus, szül. Magyar-
óvári 1703 szept. 19., megh. Gyrött 1766 auír.

23. Tanár volt a gráci koUógiumon, késbb pedig
Magyarország több helyén. Munkái : Algebra sou
Analysis speciosa (Kassa 1739) ; Statica de varie-

tato, ac proprietatibus motus naturális et arto-

ficialis (u. 0. 1740).

Lipsius, 1. Justus, valódi nevén Lips Joest,

németalföldi íilológus, szül. Isscheben, Brüsszel

mellett 1547 okt. 18., megh. Löwenben 1606
ápr. 24. Tanulmányait Löwenben végezte s ró-

mai tartózkodása után Jenában az ékesszólás és

történelem tanára, 1579., miután reformátussii

lett, leideni egyetemi tanár ; 1592. visszatért a
katolikus egyházba, Löwenben nyert tanszéket

és spanyol királyi történetíró címet kapott Nagy
érdemei vannak a római irók szövegkritikája és
magj'arázatai körül (Seneca, Valerius Maximus,
de kivált Tacitus körül). Latinsága — wstilus

Lipsianusj) — sajátságos keveréke a régi latin-

ságnak az Apuleius ós Tertullianus korabelivel.

Fbb müvei : Variarum loctionum libri III. (Ant-

werpen 1569); Antiquarum lectionum libri V.

(u. 0. 1575—96); Epistölae ,solectae (1586—90);
De militia Romána (1594). Összes mveit (Opera

omnia) Burmann aidta ki (1727). V. ö. Bei/fen-

berg, Commontatio de L. vita et scriptis (Bruxel-

les 1823); Kisard. I^e triumvirat littéraire au

XVI. siécle (Paris 1852); Amiel, Un publiciste du
16. siécle, Juste L. (u. 0. 1884).
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8. L., Jusius Hermáim, német klasszikus fllo-

lúgos, szül. Lipcsében 18S4 máj. 9. MelBsenben
és Grimmában gimináidumi, 1877 óta lipcsei egyet,

ton&r. Átdolgozta Sohömami-Meyer Der attisohe

Procees c. müvét (Herlin 1883—87) és Schömann
Griech. Altertümer-jót (u. o. 1897-1902). További
mdvei : Von der Bedeutung des griech. Rechts

(liOipzig 1893) ; Dio Aafgabe der kiáss. Philologie

in der Gegenwart (u. o. 1891) ; Dae attische Recht
und Rechtsverfahren (I. köt 190). Kiadta De-
mostbenes-nok a koszorúról szóló beszédét (a. o.

1876—87) és Andokidest (1888). Egyik szerkesz-

tje a Leipziger Studien-nek.

3. L., Konstantin, német építész, L. ü. testvér-

bátyja, szül. Lipcsében 1832 okt. 20-, megh. Drez-

dában 1894 ápr. 11. Ó építette a lipcsei Péter-

templomot s Hartellel együtt a gerai Szt. János-

templomot és a drezdai akadémia új épületeit.

Megírta Semper Gottfried életrajzát is (1881).

4. L., Marié, La Mara néven ismert zenei

szakíró, L. 2. testvérhúga, szül. Lipcsében 1837
dec. 30. Nevezetesebb müvei : Muslkalische Stu-

dienköpfe (5 kött, Leipzig 1868—82, számos ki-

adást ért) ; Beethoven (u. o. 1873) ; Musikerbriefe

aus fünf Jahrhunderten (2 kötet, u. o. 1886) ; Klas-

sisches und romantisches aus der Tonwelt (u. o.

1892); Beethovens unsterbliche Geliebte, Das
Geheimnis d. Gráfln Brunswik u. ihre Memoiren
(1909). Kiadta Liszt Ferenc leveleit (8 köt., u. o.

1893—1905); Liszt és Hamj Bülow levelezését

(u. 0. 1898) és Berlioznak Sayn-Wittgenstein her-

cegnhöz írt leveleit (u. o. 1903).

5. L., Richárd Adélbert, prot. teológus, L. 2.

testvérbátyja, szül. Gerában 1830 febr. 14., megh.
Jenában 1892 aug. 19. Lipcsében 1855., majd Bécs-

ben a protestáns teológiai fakultáson 1861. ta-

nár lett, honnan 1865. Kiéibe, innen meg 1871.

Jenába hívták meg, hol egyszersmind titkos

egyházi tanácsosi állást is viselt. Mint bölcsész

lantnak, mint teológus pedig Schieiermacher-

nek volt a híve s dogmatikájában visszavet-

vén a metafizikai tanokat, azt a keresztény köz-

ség és az egyéni hiv vallásos tapasztalatára építi

föl. 1875-ben alapította s azóta haláláig vezette a

JahrbUcher für proteetantischo Thoolugieés 1886
óta szerkesztette a Theologischer Jahresberlcht

dmfi egyházi folyóiratokat. Több dogmatikai,

történeti s vallásbölcsószoti irányú könyvet is írt.

melyek közül fölemlítendók : L(>lirbuch der cvan-

gelisch-protestantischen DogmatikiBraunschwcig

1876, 2. kiad. 1879); Die apokryphen Apostel-

geechichten und Apoetellegeuden (2 köt. 1883—
1886, kiegészít füzet 1890) ; Fhiiosophio und Re-

liglon (Leipzig 1885); Die Hauptpunktu der christl.

Glaubenslehre etc. (u. o. 1889, 2. kiad. 1891);
Luthers l.iehre von der Busse (u. o. 1892). A fent

említett folyóiratok kiadásán kívül munkatársa
volt több más egyházirodalmi vállalatnak is.V. ö.

A. Neumann, Grundlagen u. Grundzüge der Welt-

anschauung von R. A. L. (Braunschweig 1896).

lipszky János, térképész, szül. Szedlicsnán

(Trencsén) 1766 ápr. 10.. megh. u. o. 1826 máj. 2.

Katonai pályáján magyar lovaskapitány, késbb
József nádor hadsegédje lett. 1798-ban Bogdanich
csillagásszal együtt felmérte Magyarország hatá-
rát s a bels terület egy. részét Térképei a követ-

kezk: Mappa generális regni Hungáriáé (Pest

1806, 12 lap); Tabella generális regni Hungáriáé

(u. 0. 1810, egy lapon) ; Plán der boyden königl.

freyon Hauptstüdte Ungarns Ofen-Pesth (Wien és

Pest 1810, 4 lapon). Ezenkívül nevezetes Schedlus

Zeitschrift von und für Ungam c. folyóirata ll.-ik

kötetében közlött dolgozata több mint 50 ma-
gj'arországi község helyhatározásával. V. ö. Ja-
novszky László értekezését a Trencsén vmegyei
tennészettudományi egyesület XV. évkönyvében

(1892) és a Hadtörténelmi Közleményekben (1895).

Liptagerge, kisk. Nógrád vm. szécsi j.-ban,

(1910) 652 magyar lak. ; u. p. és u. t Litke.

Liptai Imre, író, szili. Miskolczon 1876 aug. 97.

Hírlapírói pályáját a Szegedi Híradónál kezdte,

melynek helyettes szerkesztje is volt ; 1907-töl

Budapesten több napilap dolgozótársa, majd 1912.

a Pesti Napló felels szerkesztje lett. 1910-ben

mutatta be a Magyar Színház Rossz pénz nem
vész d c. vígjátékát, 1911. pedig a Nemzeti Szín-

ház Sarkantyú c, Gábor Andorral együtt írt

színmüvét.
Lipthay (kisfaludi, nemes ós báró), magyar

család, mely eredetét a liptómegyei Lubelle hely-

.ségból veszi. A család elsó ismert se, Myloth

(1263—1298) Likva helységet bírta, melyet fiai

13tl. elcseréltek Lubelle helységgel és erre Ró-

bert királytól adományt is nyertek. Ettl fogva

írta magát a család Lubelloinek. Bálint (megh.

1435 eltt) már a L. nevet vette fel, ílai megszer-

zik töbtek között a nógrádmegyei Kisfaludét éa

utódai már a Kisfaludi elnevet használták. A
családot az 1663. elhalt Imre fia, György vitte

tovább. A család 1830. L. Frigyes személy^wi
magyar bárói rangot nyert. A bárói ágból ss&r-

mazott L. Béla Budapest közéletében játszott

nagy szerepet a nemesi ágból L. István földmí-

velésügyi minisztori taná<»os és testvére, Kor-
nél, ny. kúriai biró játszottic kiválóbb szerepet.

V. ö. Majláth Béla, Liptómegye törzsökös caa-

ládaí (Turul 1891). — Nevezetesebb tagjai a csa-

ládnak:
1. Íj. Antal báró, altábornagy, szül. Szécsény-

ben 1745.. megh. Paduában 1800 febr. 17. A tö-

rök háború elején Újpalánkánál ezrede négy axá-

zadával 1788 szept. az ellenség partraszAlláaát

é.s hegji útját megakadályozta ; 1790 jan. 6. pedig

fényes gj'zelmet vett a törökön Negotinnál.

1795-ben már mint tálwmok Olaszorszá^an har-

colt s 1796 aug. 6. Castigllonenál nehéz sebet

kapott; részt vett az 1799-ikl olasz hadjáratban

is. A veronai véres harcban nehéz sebeket kapott,

melyekbe bele is halt. L. szerezte családjának a
bánsági adományoe birtokot és ö lett a kisfaludi

L.-család bárói ágának megalapítója.

2. L. Sándor, megyetemi tanár, biüL Tatán

1847., megh. 1905 máj. 1. Budapesten. Schirarctel

családi neve helyett, anyja kisfaludi L. Borbála

révén 1886. a khrály a kisfaludi L. nevet a ne-

mességgel együtt reá átruiiázta. 1873-ban a ma-
gyar államvasutcc oeztálymémöke, 1875. a m-
egyetemen a vaeútépítéetan tanára lett s több

ízben rektorrá választották. 1874-ben a Magyar
Tudományos Akadtoiia dicsérettel tüntette ki a

Keskenupályákra írt pályamvé! és 1^1. tag-

jává válasBtotta. A Magyar Mómök- és Bpitész
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Egylet elnöke is volt. Nevezetesebb müvei : Vasút-

építéstan 4 kötetben, melyek tartalma: Altalános

rész ; A vasúti felépítmény ; A vágány ; Keresz-

tezdések és kitérk ; Fordítókorongok és toló-

padok; Felépítményi árelemzések; Vasúti al-

épííményeA; (Budapest 1885—1897). E munkának
egyik része Die Berechnung derWeichen und Ge-

leisanlagen címen német fordításban is megjelent

(1892). Egyéb mvei: A számítóléc alkalmazá-
sának ismertetése (Budapest 1887) ; A vasutak
jövedelmezségérl (u. o. 1892) ; Gróf Széchenyi

István mszaki alkotásai (u. o. 1895).

Liptó, hazánk dunabalparti részének egyik vár-

tnegyéje ; határai É.-ou Árva vármegye és Galí-

cia, K.-en Szepes, D.-en Gömör és Zólyom, Ny.-on

Tui'ócz vármegye ; határai majdnem kivétel nél-

kül természetesek.

Területe 2246 km*. L. vm. hazánk leghegye-

sebb vmegyéi közé tartozik, melyet 3 nagy hegy-

ség hálóz be, u. m. a Központi Kárpátok, az Ala-

csony-Tátra és a Nagy-Fátra. E hegységek közt

a Vág tágas völgye terül el, mely K.-röl Ny. felé

húzódva, a vmegyét egy É.-i és egy D.-i részre

Liptó vármegye címere.

osztja ; a Vág ezen lapálya Királylehotától Rózsa-
hegyig mintegy 60 km. hosszban 8—15 km. széles-

séget ór el s tengerfeletti magassága 500 és 950 m.
közt váltakozik ; Rózsahegynél a lapály hirtelen

véget érve, keskeny völgybe megy át, melyen át

a Vág a turóczi lapály felé rohan. A Vág jobbolda-

lán emelked Központi Kárpátok hatalmas lán-

colatából L. vármegye területére három fcsoport
esik, ú. m. az Árva-Lipt<')i mészkhegysóg (1. o.), a
Liptói havasok (1. o.) és a Magas-Tátra (1. Tátra). Az
Árva-Liptói mészhegység az Árva völgyétl a kva-
csáni V. hutii völgyig húzódik, de fögerince már
a vármegye határán kiviil esvén, L. vármegyébe
csak a mély völgyek által elválasztott D.-i mellék-
ágak sziklás ereszked! nyúlnak át ; fbb csúcsai

itt az árvái határon emelked Síp (1169 m.), a
Chocs (1613 m.) ós a Prószéki hegy (1373 m.). Jó-
val magasabb és zordabb jellegi! a Liptói havasok
(1. 0.) hatalmas gerince, mely a hutii hágótól
kezdve egészen a Magas-Tátra határpontjának
tekintett Liliove-hágóig (1977 m.) légvonalban
85 km. hosszban a vármegye határbástyáját ké-
pezi 8 fbb csúcsaival (Banovka 2178 m.. Velki
vrch 2184 m., Jakubina 2189 m.. Bisztra 2250 m.)
a Magas-Tátra magasságát közelíti meg. Magá-

nak a Magas-Tátrának csak Ny.-i része esik a vár-
megye területére, névszerint a Kriváu (2496 m.),

Furkota (2405 m.), Szoliszko ós Bástya csúcsok s
a völgyek közül a Tycha, Koprova, Furkota és

Mlinicza völgyek. A Központi Kárpátok ezen ha-
talmas láncolatával szemben s vele párhuzamosan
a Vág lapályától D.-re az Alacsony-Tátra hegység
terül el, a Királyhegy (1943 m.), Vapenicza (1692
m.). Gyömbér (2045 m.) és Prassiva (1754 m.) cso-

portjaival ; e nagy hegységet a Stureczi-hágó (1010
m.) választja el a Revucza völgyétl Ny.-ra emel-
ked hegyektl, melyek már a Nagy-Fátra rend-
szeréhez tartoznak s a vármegye területén 1568
m. magasságig (Rakitov) emelkednek. E hegj'sé-

gek a vármegyét minden oldalról annyira körül-
zárják, hogy szabad közlekedés csak a Vág völ-

gyében (a lubochna-lcralováni szoroson át) Turócz
vármegye felé, K-en a Hochwald fensíkon át
Szepes vármegye felé van. A hegységeken keresz-

tül csak néhány helyen lehetséges a közlekedés

;

a Központi Kárpátokon keresztül a bresztovai

nyergen át (730 méter) vezet az út Rózsahegyrl
Alsókubinba, ezenkívül néhány hegyi úton s tu-

ristaösvényen lehet még a gerincen átkelni. Az
Alacsony-Tátrát is csak két országút hágja át, az
egyik Rózsahegyrl a Stureczen (1010 m.) át Besz-
terczebányára, a másik a boczai völgj'ön az ördög
lakodalma (Csertovicza 1238 m.) nev hágón át a
Garam-völgybe. L. vármegyében több nevezetes
barlang is van, mint a demónfalvi (1. o.) jégbar-

lang 8 a Lászlófalva melletti baráthegyi (1. o.) bar-

lang.

Folyóvizei kevés kivétellel mind aVág adózói

;

magát a Vágót két folyó, a Magas-Tátrában ered
Fehér-Vág és a Királyhegy alatt fakadó Feketo-
Vág alkotja ; a Királylehota község mellett egye-
sül 8 már tutajozásra alkalmas folyó egészbon
véve Ny-i irányt vesz s a liptói lapályt egtsz
hosszában öntözvén, Rózsahegj^en alul szúk völgy-
szorosban folytatja útját a turóczi lapály felé. Mel-
lékvizei nagy számmal vannak s különösen a Köz-
ponti Kárpátokból eredk igen bvizüek ; ilyenek

a Hibbicza, Béla (moly a Tycha-völgyben fakadó
Tycha patak ós a Szmrecsini tava lefolyását

képez Kopr.'va patak egyesülésébl képzdik),
Szmrocsanka, Jaloveczki, Kvacsanka ; a baloldali

mellékvizek közül az Ipoltieza, Bocza, Styavnicza,
Demonova, Krizsjanka, Lupcsianlía, Revuczaés Lu-
bochna a legnagyobbak. Egj-edül a Mlinicza-patak

veszi útját a Poprád (s ezzel a Visztula és Keleti-

tenger) felé. Tavak a L.-vármegj'ei hegységekben
nagyobb számmal fordulnak el ; a Magas-Tátra
tavai közül ide esik a Csorbai-tó (204 ha.), a
Furkota- és Wahlenberg-tavak, a Kriván alatti

Zöld-tó (2- 13 ha.), a Szmr«H;sini-tó 112-2 ha.) s a
Terianszko-tavak. Néhány apró tó van a Liptói

hnvas<)kl)an is. Ásványos forrásai nagy szám-
mal vannak ; ezek közül legjelentékenyebbek a

koritniczai és zsoleznói földes vasas savanyu-
vizek s a lucskii vasas hévvíz, mely utóbbi rend-
kívüli ritkaság ; ásványos vizek fakadnak ezen-
kívül még több iiolyen is. Itt említend meg a
Csorbai-tó is, mint klünatikus gyógyhely és hideg-

vízgj'ógyintézet.

Éghajiata meglehetsen zord, de ogészség.-s ;
-

az évi közepes hmérséklet a Vág lapályán 6—7'
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C, a hegyek közt sokkal csekélyebb ; a tél igen

hosszú, közmondássá vált, hogy L. vmegyében8 hó-
napig van tél, 4 hónapig hideg. Anyárcsak néhány
hétig tart, leeszebb évszaka az sz. A hmérsék-
let legnagyobb foka rendszerint augusztus elejére,

legalacsonyabb állása január utolsó harmadára
esik. A csapadék évi öesz^e Liptóújvárt 712

mm., a hegységben ezer nmi.-ig is emelkedik. A
hóvonal magassága 2180—2200 m. közt volna, de

a nagy meredeksége folytán a hó állandóan leg-

feljebb néhány katlanszerú mélyedésben marad
meg.
Terményei az ásványország köróból nem na-

gyon száiiiüsak ; a vármegyében igen el vaunak
terjedve a turfaképzódmények (a Svihrova nev
fenslkon, több helyütt kszén is található (Hutti,

Borove, Csorba, Kvacsán, Szmrecsán), mely azon-

ban nem mveltetik ; Bocza mellett arany, ezüst,

réz és antimonra íulyik bányászat, ugj'ancsak an-

timont bányásznak Királylubella és Dubrava hatá-

rában és aranyat és antimont Magurka mellett,

azonban a bányászat egyik helyen sem nagy jelen-

tóségú. A Kriván csúcsa közelében arany- és anti-

mon-erek vaunak, melyeket valaha bányásztak.

Kisbobrócz, Kvacsán és Hutti közelében kitünö

minség márvány található, a Béla völgyében

rézércek fordulnak el. Növényzete az éghajlat

zordságának bélyegét viseli magán ; a vármegye
termterülete 208,355 ha., mibl szántóföld csak

36,UQ, kert 921 ha., ellenben rét 21,852, legel
36,405 (ebbl mintegy 14,000 ha. havasi legel)

és erd 108,715 ha. ; a nem termterület 11,249 ha
A foldmivelés tehát aránylag csekély területre

szorul s itt is ritka a nemes gabonafajok múvc-
lése ; búzával és rozzsal csak kis terület van be-

vetve, ellenben árpával és zabbal sokkal több.

Termelnek még kendert és lent, burgonyát és

takarmánynemüeket. A gyümölcstenyésztés Igen

jelentéktelen, a szllö egyáltalában nem terem
meg. Az erdségek a vármegye területének felét

foglalják el, kevés kivétellel mind fenyves. Nem
kevesebb mint 63,000 ha. kincstári erd, melynek
keaeléee kifogástalan ós jövedelme évrl-évre
emelkedik ; a községi és magán kézen löv erd
tálságoe kihasználáis következtében egyidöben
sokat szenvedtek, azonban az erdk rekonstruk-

ciójának munkája évek óta serényen és oly ered-

ménnyel folyik, hogy L. vármegj'o rövid idn belül

erdkben ismét bvelkedni fog. Az állattenyésztés

minségre való tekintetben nem mondható kielé-

gítnek. A lóállomány a kincstári hágómének
folytán javult, a lótenyésztés azonban alkaünas
legel hlJán nagy lendületet nem vehet. A juh-

tenyésztés legjobban virágzik s a juhtúró el-
állítása meglehets arányokat öltött, némi kivi-

tel is tapasztalható. A sertéstenyésztés nem je-

lentékeny, újabban azonban a jobb tenyéaianyag
terjedése folytán némi haladást mutat. As ösmes
állatlétszám volt (i9i i) 33,373 szarvasmarha, 5215
ló. 2 szamár. 1 öszvér, 1.3,829 sertés, 41,618juh és

568 kecske. A méhészet igen jelentéktelen. A vad-
állomány gazdag ; medve, hiúz, zerge, z, nyúl,

süket- és nyirfajd, császármadár és fogoly elég

gyakori, a vaddiíiznó újabban nagyon elszaporo-

dott ; a hegj'i patakokban a pisztrángok s más
halak g>'akoriak.

Lakólnak száma 1869. 79,273 volt, 1910-ben

86,906. Egy km*-re39lakos esik s így L. vármegye
a ritkanépességú vármegyék közé tartozik, l^kói
között van (i9io) 4365 (5<Vo) magyar, 2591 német s

78,098 tót (89 9»/o) ; a nem magyar ajkúak közül

csak 8553(10-4<>/o) beszéli a magyar nyelvet. Hit-

felekezet szerint van 47,772 római kat. (55 6»/o),

35.169 ág. evang. (40-6«/o) és 3237 izr. L. vár-

megye lakossága szorgiümas, békeszeret s az

adott viszonyokhoz könnyen alkalmazkodó ; bár

bizonyos fatalizmus félrenem ismeriiet s a pálinka

káros hatása is szembeötl : egészben véve L. vár-

megye népe józan s szorgalmas, szerény igénj^

és békés indulatú. Foglalkozásra nézve a lakos-

ság ekként oszlik meg : stermelés 18,441, bányá-
szat 227, ipar 10.762, kereskedelem és hitel 696,

közlekedés 813, közszolgálat és szabad foglalko-

zások 965, napszámosok 1141, házi cselédek 1786

;

a keresk összes száma 35,803, az eltartottaké

51,103. Az stermelés a népesség f kereseti for-

rása ; a mezgazdasággal együtt a mezgazda-
sági ipar ^yes ágai is, kivált a szeszipar, kifej-

ldtek, a kiterjedt erdségek faanyagát nagyobb
fürésztelepekben dolgozzák fel. A hajdan vjfágzó
kádáripar ma csekély; annál jelentékenyebb a
bripar, melyet számos tímáron kívül Liptószent-

miklóson 8 nagyobb gj'ár mvel. Legjelentéke-

nyebb iparág a textilipar, melyet a rózsahegyi

gyár (legnagyobb gyáraink egjike, 2500 munkás)
és több kisebb vállalat z, ezenkívül még a papir-

és cellulóz-gyártás, mely Rózsahegyen három
igen jelentékeny ipartelepen folyik s közel 2000
munkást foglalkoztat. Nevezetesebb gyári válla-

latok még a liptószentmiklósi háziipari vászon-
szövtelep, a kispalugyaí spódium- és csont-

lisztgyár, az ugyanottani brgyár, a maluzsinai

képkeret- és lécgyár, a rózsah^yi szövitoékgyár
és gyufagyár. Etaítést érdemel még a vándoripar,

melyet Hutti és Borove férfllakói mint üvegesek
messze földön (egészen a Keleti-tengerig) úzn^.
A kereskedelem fbb tárgyai a fa, szesz, sajt,

gabona és liszt. A várm^ye területén 8 bank
és takarékpénztár és 7 hitelszövetkezet áU fenn.

A gazdasági érdekek ápolására a liptóvármegyei

gazdasági egyesület alakult. A közlekedés fére a
kassa-oderbergi vasút, mely a vármegye területét

hosszban szeli, ebbl a koritnyiczai vonal és a
csorba-tói fogaskerek vasút ágazik ki. Az ál-

lami utak hossza 35 km., a tör\'ényhatósági utaké

1.33 km. A Vág folyón ezenkívül jelentékeny tu-

tajozás folyik ; a tutajozás kiinduló pontja Llptó-

üjvár, ezen felül, valamint a Vág mellékvizein

csak faúsztatás folyik.

Közmveldés tekintetében a viszonyok meg-
lehetsen kedvezd ; a vármegye 6 éven felüli né-

pességébl 78-7*/« ínii. olvasni tud ; a tanköteles

gyermekek közül 1832 nem jár iskolába. A vár-

megye területén öesaeeen 213 iskola van. és pedig

2 fgünnázium (Liptószentmlklóe és Róssabegy),

1 erdri szakiskola (Llptóújvár). 2 ipari éa keres-

kedelmi iskola, 3 polgári iskola, 2 ipariskola. 99
elemi és 85 ismétl Iskola, 18 kisdedóvó ée 1 bör-

töniskola. Ezeket az iskolákat összesen 15,d09

(hozzászámítja a liptószentmiklósi fgimnázium
109 tanulóját : 1 6,018) tanuló látogatja. A szellemi

élet központja Liptószentmlklóe és Rózsahegy.
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Közfgrazgatás L. vármegye 4 szolgabírói já-

rásra oszlik, és van benne 1 rend. tan. város, ú. m.
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tónek emlékeiként több régi. a XIII-XIV. sz.-ból

való templom van : Bobrócz, Németlipcse, Szt.-

Iván, Szt.-Miklt)S, Rózsahegy, ükolicano, Szent-

mária, Bodafalu stb. egyik-másik mútörtúneti

becsú falfestményekkel, L.-Tnrócz, L.-Mindszent.

A bajdani szász telepek kiváltságaikat elveszítve,

beolvadtak a vmegyébe és ma már teljesen eltó-

toeodott községekké lettek. Liptószentmiklós és

Rózsabegy már városias jelleggel birnak s mint

igen élénk kereskedelmi és gyáripari forgalom
gócpontjai örvendetes fejldésnek indultak.

tntthkym. MAJIith Béla, L. megye dombonati risionyai.

MagyAr Kirv*tegy\et ü. érk. ; L. megye meteorológiai tí-

•aoByal. n. o. ÜL érk. ; U megye TíanOsi viaaonyai, n. o.

IV. érk.; L. megye Mldtanl rinoayai, n. o. VL évk. ; Mi-

balik Mnef, L. megye topogriflai tekintetben, n. o. xm.
éft. ; L. aagye üákan telapeC n. o. XVL ért. ; Samrecsányi
Ariastid, L megye kAagaadaaági állapota. Megyei monográ-
fiák, I. kötet, Bndapeat 1891 ; Mi^JUth Béla, L. megye 6«-

termeléae, adó-, ipar- és kereskedelmi yisaonyai, n. o. 1877

;

Areheol. ért. 1870—7Í., Archeol. köil. vm—IX. ; JiOvcsányi

C.y., A Vág és vidéke ; TOrténelmi Ur 1879. IL és IV.,

Ssásadok, 1874. IV., 1884. U. (Bsekben MaJUth B. becses

cikkei); Wenzel, Ma^arorsság bányáaaatának krit tflrt;

Kapp, Mag>-arorsság belyr. tört IL; Menés Ung. Maga-
zin 1791. 1. : Zeitschr. Ton n. nir Ung. 1808. UL ; M. Tör.

Társnlat liptószentmiklósi vándorgylése 1909. Ssásadok,

1909, SOS—9ö3:Divald K., Liptómegyei knUtások, Mosenmi
és Könyvtári Rrtesitó II. k. Saámoe helyn^si cikk a Magyar
Kirpátegyesület évkönyreiben és a Turisták Lapjában.

Liptobiolitok, 1. KausztóbioUiok.
Liptód, kisk. Baranya vmegye mohácsi j.-ban,

(1910) 1003 német, .szerb és magj'ar lak. ; u. p.

Versend, u. t. Németbóly.
Liptói havasok, az ÉNy.-i Kárpátok kristályos

vonulatának egyik tagja a Kis-Fátra és a Magas-
Tátra közt, Árs'a s Liptó vmeg^'ék és Galicia

határán. Kezddnek a kvacsáni völgy, illetóleg

a hutii hágó mellett, végzdnek a fels Tycha-

völgy fölötti Lilijove-hágónál (1977 m.), fbb csú-

csai a következk : Czerwony vrh (2128 m.), Ka-
menistye (2128 m.), Viszoki vrh (2170 m.). A L.

egyike hazánk leginaga.sabb hegj'sógeinek, sok

tekintetben a Tátrához hasonló, fleg a Rohács-

csoport, csak nem annyira zord. Glaciális völgjei

azonban jóval kisebbek, mint a Magas-Tátráéi,

ennélfogva gerince kevésbbé meredek «J3 könnyeb-

ben megnul^ható, erdk gyakoriak, kiterjedt

legeli vannak. Legmagasabb csúcsai azonban ép

úgy, minta Tátráé, nem afögerincen, hanem oldalt

vannak, ezek: Velki vrh (2184 m.), Jakubina(2189

m.) s a legmagasabb Bisztra (22öO m.). Nyergei

:

Palenicza (1574 m.), a Viszoki VTh melletti (19i€
m.), a Fekete Dunajecz és a Kamenisti völgy közti

(1789 m.) és a Tycha-hágó (1689 m.). Kisel)b ten-

<;er8zemei vannak a Rohács és Bisztra alatt, a

Tycha-hágó mellett stb. A hegység leginkább grá-

nitból áll. a D.-i lejtkön gnájsz lép föl s ezt fia-

tal Üledékes kzetek takarják el, dolomit a Sztu-

dena völí2r>'ében fordul el. Turistái tekintetben a

fi. el vannak hanyagolva, csak kevés turista-út

van benne. V. ö. Thirring G., A L. (Magy. Kárpát-
ogyesUlet Évköny^'e XIV. 1887).

Liptói túró, l. Túró.
Liptószentmiklós, nagyk. Llpt<Wm. liptószent-

miklósi járásában, a Vág folyó mellett, (i9io) 3251
lak. (közte 900 magyar. 655 német s 1656 tót). L.

a vármegj-e tön'ényhatóságának, a járási szolga-

Inról hivatalnak, klr. járásbíróságnak s telek-

könyvnek, pénzUgyigazgatóságnak, államépíté-

szeti hivatalnak, állami állatorvosnak, királyi

közjegyzségnek, pénzüg>'örblztosi állomá.snak és

csendórszakftsz;)aranc8nok.ságnak székhelye. Van
itt adóhivatal, több hitelintézet, áll, fgimnázium,
áll. polgári iskola, ipariskola, számostársasésköz-
múvelMé»i egyesület. L. lakói jelentékeny ipart \a

znek, bripara(4 brgyár és számos timár), len-

es pamutszövö-, szcs- ée faipara, saj tkészítéso igen

élénk ; ezenkívül van szövgjára, damaszt- ós vá-

szongyára s több gzfürészmalma. L. a szeszkeres-

kedés központja s élénk kereskedést z brrel,

faárukkal és marhával. Van vasúti állomása,

posta- és táviróhivatala és telefonállomása. Az
1883. évi nagy tzvész óta, mely az egész közsé-

get elpusztította, csinosbodva épült fel. Okmányi-
lag legelször 1268. említtetik mint Máthó comes
földje, melj' most Zent Miklósnak neveztetik. A
telep e szerint elbbi idbl való. Kat. temploma
a XV. sz. jellegét viseli. Hajdan a Pongrácz-

családé volt, mely elnevét tle vette, a XVI.
sz.-ban királyi birtokká lett. A vármeg>'ével osz-

tozott a husziták, a pártharcok és a nemzeti fel-

kelések által okozott bajokban, de jelentékenyebb

történeti szereplése nem volt.

Liptótepla (a/.olótt: Tepla), kisk. Liptó vm.
németlipcsei j.-ban, (i9io) 686 tót és magyar lak.,

vasútállomás, posta-, távíró- és telefonhivatal.

Liptóújvár (Hradek), csinos kisk. Liptó vm.
liptóújvári j.-ban, a Vág és Béla folyók egyesü-

lése közt, (1910) 667 tót és magyar lakossal. L. a

járási szolgabírói hivatal ós járásbíróság szék-

helye, van pénzügyrsége, kincstári ferdhiva-
taia 8 ordöri szakiskolája. Központja egy nagy
kincstári uradalomnak, melynek itt 63,000 ha.

erdsége van ; ebben az uradalomban vágott fát

L.-ig úsztatják a Vágón s az itteni gózfürészek-

ben deszkává, léccé és gerendává átalakítva szál-

lítják tovább. Van frésztelepe és fagyapotgyára.

Az egykor itt volt fegy\'ergyár vasmühellyé s

olvasztóvá alakult át, de hosszabb id óta ezek

sincsenek üzoml>en. Van vasúti állomása, posta-,

táviró- és tolefonhivatala. Bent a községben van-
nak Újvár (Hradek) romjai, amely már IV. Béla
alatt fennállott.

Újvárat a XIII. sz. elején Donch fta Csorba épít-

tette az általa több családt<'>l erszakkal elfoglalt

vidék védelmére. A vár IV. Béla korában Hraduk
néven a Pongrácz-<»alád birtokába ment át, mely-

nek tagjai azt 1374-ig birták, amikor királyi

birtokká lett. 1433. a husziták foglalták el, de

Borl)ála királynétól már 1435. adománylevelet

kapott rá Tarki Uikolf László. Utódai rahlólova-

gokul garázdálkodnak a vidéken, a vár 1450.

Komorovszky által olfoíhiltatva, csak rablólovag

nrat cserélt. 14.Ö3. Szentmiklósi Pongrácjs kapott

a várra adományt, de a esohektól azt nem vehette

el és mikor Rozgonyi Sebestyén a cseheket omum
kizavarta, 1468. ö kapott a várra adományt Má-
tyás király 1469. jogos birtokul KomorovBdcjrnak

adta, aki innen féktelenkedett 1464-ig, amikor a

várat RikolfTy Fogas Zsigmond kapta Mátyástól

adományul. Komorovszky azonban a várat 1470.

újra kezére kerítette s onnan addig rabolta a vi-

déket, amíg Mátyás király 1474. ki nem zte.

1476-tól Trenka, majd Tarcz>- Tamás birja zálog-

ban. 1479-tl a Szapolyai.ik kezén van 1527-ig,
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amikor Ferdinánd király részére Katzianer tál)or-

nok foglalja el. Paczolt, Batthyány Ferenc, Basó

Mátyás egymásután váltakozva adomány vagy

foglalás címén birják, míg 1533. I. Ferdinánd

Pekry Lajosnak adja. Ezután Malatesta Frigyes

birja, majd 1554. 13^00 fi-tnyi összegért Ba-

lassa János kapja zálogul. Ennek utódai sokat

civódva, 1601. a záloglevelet Sándorffyra ruház-

ták át, kinek özvegye Zay Magdolna — 4 férjet

böjtölve ki — 1623-ig bírta a várat. Ekkor a vár

52,011 frt összegért zálogba Ostrosich István ke-

zére került. Kemény János, I. Rákóczi György
vezére 1644;-ben elfoglalta, de a linzi békekötés

után ismét Ostrosichékra szállt vissza, azonban

a család hségének dacára Thököly Imre fel-

kelésekor Spork generális 1670. német hadakkal

rakta meg a várat. 1678. Thököly kezére került,

majd ismét a császári hadak foglalták el. II. Rá
kóczi Ferenc felkelése L.-t már romban találta.

A szatmári béke után ezt is romjaiban hagyták.

L.-t és uradalmát rövid ideig egy Liechtenstein

herceg bírta, de az ettl csakhamar visszavétet-

vén, kincstári birtokká lett és ma is az. V. ö. Maj-
láth Béla, L. történetébl (Századok 1884 évf.).

Lipuria, zslraak, illetleg zsírcseppeknok ki-

választilsa a vizelettel.

I.iiq., recepteken a liquor (1. o.) rövidítése.

Uquabilis (lat.) a. m. oldható ; liquefadio,

föloldás, fölolvasztás ; liquescens az, ami folyó,

olvadt állapotba kezd átmenni, ami már félig

olvadt.

liiqaet (lat.) a. m. világos, tiszta, nyilván-

való ; non liquet, nem világos, meghatározni nem
lehet.

L.iqacur (franc, ejtsd : likör), 1. Likr.
Ijiquid (lat.) a. m. lejárt, folyósítható ; olyan

követelés L., amely kifizetésének mi sem állja

iitíját, amely számfejthet, pénzre váltható. Ellen-

téte illiquid.

l.iqiii<la (lat.), 1. Foli/ékony hangok.
Liquidálás a. m. felszámolás (1. o.) vagy szám-

fejtés (1. o.).

l.lquidambar L. (növ.), amhrafa. umherfa, a
Hamamelidaceae család génusza 4 fajjal. Fák. Le-

velük a juharfáéhoz hasonlóan 3—7 karélyú. Virá-

guk egylakú ; a porzós virágok egészen aprók, fel-

álló, tömött füzértalkotnak, viráguk párta-nélküli;

vékony porzószáluk hosszabb a portoknál ; a ter-

mös virágok a platánéhoz hasonló gömböly,
csüng füzérré egyesülnek ; virágtakarójuk egy-
mással és a magházzal összentt. Termésükön a
bibeszál megmarad. A L. orientale Mill. Kis-

Ázsia Karia és Licia tartományában honos. Ennek
kérgébl folyik a folyékony sztórax (storax liqui-

dus, 1. Storax), mely orvosi célokra használatos.

Kifzött és megsajtolt kérgével görög templo-
mokban füstölnek. A L. .sti/racifitmm L. (ame-
rikai ambrafa V. sztóraxfa) Közép-Amerikában és

Észak-Amerika K.-i részén jellemz fa, 9— lOm.
magas. Vén Wirzsébl folyó sztóraxa (ámbra
liquida) csak Amerikában jut keroskedelemte,
csekélyebb érték, mint az elbbié. Európában a
tolet mint díszfa kiállja. Fája a dólkinai L. for-
mo.'ianum Hanco fajéval együtt az értékes dió-

azatinfa, igen kellemes illatú.

IJqnidatto (lat.) a. m. felszámolás (1. o.).

1. ábra. Líra.

I..iqui«Iutor (lat.) a. m. felszámoló.

IJqniritia (növ.), 1. Glycijrrhiza és Édes-
gyökér.
Liiquor (lat.) a. m. folyadék. L. Halieri,.

Haller-féle sav. Fkép etilkénsavat tartalmazd
gyógyszer, mely a magyar gj'ógyszerköuyv sze-

rint úgy készül, hogy 150 g. tömény borszesz-

hez 50 g. tömény kénsavat csöpögtetnek. Át-
látszó sárgás szín, bor-

szesz- és éterszagú fo-

lyadék. L. Etilhhlro-

szulfát. — L. hollun-

dicus, 1. Etüénklorid.
— L. Bürowi, 1. EM-
savas aluminium.
Liiquor cerebro-

spinalis (lat.), 1. Agy-
gerincveli folyadék.

liira (többesben lire,

jole £), az olasz pénz-

rendszer egysége, tehát

a li'ank neve Olaszor-

szágban = 100 centc-

6imí= 95'2ílllér.

Líra (lyra), 1 . a kitha-

rához hasonló ó-görög
húros hangszer (1. az /. ábrát) ; húrjait plektron-

nal pengették. Húrjaínak száma 5 és 12 kö-
zött ingadozott. Minthogy fogólapja nincs, in-

kább kisebb hárfához hasonlíthatjuk, mint gitár-,

vagy lant-féle hangszerekhez. — 2. L. névvel
jelöltek egy vonós hangszert is, melynek a XVI.—
XVIII. sz.-okban dívott számtalan faját ismerjük.

A hangszer fogólapja fölötti 4—8, sokféle hang-
közben elrendezett húrt a
fogólap melletti burdo-hü-
rok egészítették ki. Ismer-

tebb válfajai : a L. dibrac-
cio, a L. d(i gamha (1. a ü.

ábrát), a Lirotie v. Arád-
viola da L. — 3. Zí-nak
nevezik a katonazeneka-
rokban használt ismert üt-
hangszert is : L.-szeríí ke-

retben elhelyezett acélru-

dakat, miket egy vagy két

kalapáccsal ütnek.

4. L., 1. Lírai költészet.

5. L., a gépészetben szer-

8zámgépelem,melyot olyan
kor alkalmaznak, ha egy
tengelyt egy olyan másik
tengelyrl akarnak for-

gásba hozni, amelyhez ké-

pest hosszirányban elmo-
zogható és szög alatt olál- »• *l"». Lir* d» gambii.

lítható és elforgatható kell

liogy legyen. A L. öntöttvas szán, amely a hossz-

mozgásnak megfelel vezetékkel bír és azonkívül
körvezeté'kkel is el van látva, hogy rajta a csajv

ágyöntvény elforgatható legyen. L. Szerszám-
gépek.

6. L., már Eudoxus és Aratos említette csil-

lagkép az északi égen. Fosillagja a Vega, az E.-i

ég legtündöklbb állócsillagja; mellette kissé

K.-re t Lyrne negyedrend csillag áll, moly már
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operallvogben is ketts, erösebb távosAbcn né-

gyes csillagnak mutatkozik. DK.-re áll Vegától

|} ós Y ; az elsó csillag feltn spoktruma é8 fény-

változása miatt nevezetes. A kett között áll a
gyúrüs Lyra-köd, melynek közepén Gothard Jen
fotuirráíiai útoncsillagocskát fedezett fel. A L. 114
h>>t* ' nagyobb csillagot tartalmaz, s a
mit rint Ürpheus lantját örökíti meg.

Lírai köicészet, a költósiset egyik nagy ága,

mely u küls világ eseményeit, helyzeteit érté-

kesít epikával és drámával szemben az ember
bels világából veszi tárgyát s a lélek állapotait

tünteti föl. Ezért szabatosabban alanyi (szubjek-

tív) költészetnek is nevezik, míg amazok tárgyiak

(objektívek*. A Urai költészet az érzelmek költé-

szete, forrása a költ kedélyélete. Az epika és

dráma nyíltan a közönség számára mutatja be

az élet képeit, ábrázolja az eseményeket és cse-

lekvényeket : a lírai költ a maira érzelmi feszült-

ségén akar könnyíteni, szinte öntudatlanul fa-

kad dalra s elssorban magának dalol. A hivatott

költ érzelmi megnyilatkozása azonban minden
alanyisága mellett általános érdekldést kelt:

abban, amit magának dalol, gyönyörséget ta-

lál a nagy közönség is. A nagy költi egyéni-
ség a maga gazdag szívéletét olyan jellemzen,
határozottan tudja megszólaltatni, hogy olvasói-

ban is ugyanazt a hangulatot kelti föl s ami a köl-

tre nézve volt a lírai költemény a teremtése
percében, az lesz elterjedve a közönségére is : a
saját kcdélji szükségletének kielégítése. A L. ha-

tá.sa tehát azon fordul meg, mennyire tudja a
költ azt, ami egyéniségének legsajátabb eleme,
mások számára fölfoghatvá, átérezhetvé tenni,

.^z érz(>lm(>k pu.szta föltárásától (pl. a beszélge-

tésben) innlln abban különbözik a L., hogy azokat

a képzelet erejével prózai voltukból kivetkzteti,

át?zúri lelkén, átalakítja, fokozza a lényeges

elemeit, kikü.szöböli az esetlegeseket, egy fóhan-

gulat (eszme) szolgálatába állítja s evvel illúziót

kelt. Az illúzió maga is érzelem s ez lévén célja

minden költi múnek, a L. legközvetetlenebbül

valósítja meg célját, amiért sokan a par excel-

lence költészetnek tartják.

A L. a költ lelki világának tükre lévén, ép oly

gazdag ée változatos, mint az ember érzelem-

világa. Minden érzelem megtalálhatja a maga
lírai kifejezését. A legnevezetesebb tárgyköröket
említve: a vallásos érzelmek (vallásos líra, him-
nu.szok, zsoltárok), a legmagasztosabb szociális

érzelmek (hazafias líra), a szerelem, a L. örök,

kiapadhatatlan forrása, továbbá a családi érzel-

mek, az ember életmódjától és a környezettl föl-

keltett érzelmek (vitézi énekek),a természet hatása
kedélyünkre, a lét nagj- problémái, az emberiség
leirfObb kérdései (halhatatlanság) nyomán feltör
érzelmek stb. Minél fogékonyabb a költ lelke a
külvilág l>enyomásai iránt, minél mozgékonyabb
az érzeiemvilága s lendületesebb a képzelete, an-

n:il nagyobb az érzelmi skálája és hangulatköre,

annál mélyebb a hatása. A hatás tényezi pedig,

a li. sajátos tulajdonságai, a frisseség, mellyel

a perc hangulatát tolmácsoló költeményt meg-
szólaltatja, a közvetetlenséye, mellyel az érzelem

a lélekbl föltör s mivel a költ valójában magá-
nak dalol, a megénekelt érzelmek szintesége és

igazsága. A lírai költemény szerkezetét tí-rmó-

szete határozza meg. Az érzelem gyorsan támad,
gyorsan tnik vagy mcklo-sul, így a lírai költe-

mény a pillanat hangulatát tolmácsolva, arány-
lag rövid s egységes, noha ez az egység nem
olyan küls, mint az elbeszél mvekben, hanem
bels, a hangulat egysége s még a látszólag leg-

merészebb szökellésü ódák (saltuslyricus Pindbaros-

nál és Petfinél) képzeletköreinek távolát is egy-
ségbe foglalja a hangulat ereje. Ugyanezt szol-

gálják néha küls eszközök is (refrain). Általán
a L. gondolatmenetét is a hangulat fejldé^ s
nem logikai formák határozzák meg ; a költ a
gondolatsort csak megindítja, az tovább rezeg az
olvasók lelkében s ott fejezdik be. Rövidségébl
és egyszerségébl következik, hogy az eladása
is kevés szóval sokat mondó, a nyelv egyszer
formáihoz (mellérendelés, hasonlat helyett meta-
fora stb.) vonzódik s keresi a képekben való ki-

fejezdést.

A L. két csoportra különül. Az egyikbe tartoz-

nak a kedélyéletnek a külbenyomásra közvetle-

nül meginduló mozgalmai s ennek alfajai : a dal,

elégia, óda, a másikba a reflexív lelki mozgal-
mak, dü elmélkedés keltette érzelmi megindulá-
sok, vagy a gondolatokká kristálytxló érzelmek,
a gúnyos és elmélked költemények (szatíra, epi-

gramm, didaxis). A fokozatok azonban észrevét-

len átmenetekkel vannak összekötve s az egyee
költemények maguk is gyakran rokon mfajok
elemeit olvasztják össze, úgy hogy a fajok az
egész kört nem merítik ki, s a költemények be-

osztása az egyik-másik csoportba sokszor céltalan

vállalkozás. A fölosztásnak is inkább instruktiv,

mint normatív értéke van.

Története. A L. kezdete egykorú a költészeté-

vel, jóval régibb a drámánál, valószínleg egy-
korú az epikával s az egyes lírai fajok énekel-

hetsége é& zeneisége, általán az egész L. dal-

lamossága visszamutat arra a korra, amikora
zene és költészet még természetes egységükben
éltek. Hatása is közel áll a zenééhez, érzelmeket,

hangulatokat kelt. A nép ajkán molódiástól él
dalformákból fejldött ki az iroilalini líra, minden
népnél külön-külön, de a fejldés további folya-

mán mindegyik megérezte más irodalmak hatá-

sát, úgy hogy a lírának is rámutathatni egy
világirodalmi fejldésére, mely azonban nem oly

egyenletes és összefügg, mint a kevésbbé moz-
gékony egyéni dhlmáé vagy epikáé, noha e fej-

ldés láncszemei a L. életében is kimutathatók.

A keleti népek szkebb kör L-e után, mely job-

bára a kultusz (Egyiptom, a zend Aveszta) vagy
a didaxis (Kina) szolgálatában állott (leglíraibb

még a héber L. és a hindu szei'elmi költészet), a
L. világirodalmi fejldése a görögöktl indul ki.

Az irodalmi L. náluk az epikusok (Homeros, He-
siodos) után alakult ki és sok alakot fejlesztett

A dóroknál a karének fejldött ki, mely késbb
is megtartva szociális tárgykörét ée fölfogását,

Pindaros gyzelmi ódáiban tetzik ; az iónoknál

a líra szubjektívebb mfajai, az elégia ée as
iamboe alakult meg, míjg végre a VII—VI. ss.

fordulóján az eolok lírája megteremtette a leg-

lírikusabb mformákat, a dal és óda tolmácsolá-

sára az ú. n. melikus költést (Sappbo, Alkaios,
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1. Görög irodalom). A római költészet átvette és

utánozta a görögök müformait, legeredetibb még
a szatírában volt, de relatív értékénél nagyobb
jelentség a hatása, melyet a nyugati irodal-

makra (s a mienkre is) tett. A középkorban a mo-
hammedánizmus fejleszt ki értékesebb lírát a per-

zsáknál s az araboknál, ez utóbbinak hatása alatt

indul meg a keresztény világi líra Provenceban
(föindítékai : szerelem, harci indulat ; mveli a

troubadourok) s terjed el onnan a román, majd
germán népeknél. Ezzel párhuzamosan, de latin

nyelven, kifejlik a vallásos himnusz-költészet,

mely lassanként szintén megszólal nemzeti nyel-

ven, mígnem a renaissance hatása alatt a L. egész

Európában új lendületet vesz (1. egyenként Olasz,

Francia, Angol, Német, Spanyol irodalom).
A magyar L. kétségklviil messze visszanyúlik

a honfoglalás eltti idbe, de emléke nem maradt
még az Árpádok korából sem, amikor már hiva-

tásos énekmondók adták el. A legrégibb emlé-
keinket a középkor végérl bírjuk latin him-
nuszok darabos fordításaiban s egypár eredeti

emlékdalban és alkalmi versben (Mátyásról). A
XVI. sz.-tól kezdve mind a vallásos, mind a vi-

lági líra szervesebb fejldést vesz. Az elbbit a
protestánsok indítják meg zsoltárszer költemé-

nyeikkel, majd a katolikusok a régibb himnuszok
irányában. A XVII. sz.-ban Szenczi Molnár Albert

Marót és Beza zsoltárait fordítva, egy századdal

utóbb Ráday Pál a két irányt közelítve a legérde-

mesebb munkások, egy pár szép költeménnyel ké-

sbb is gyarapodott ez a mfaj is, de elsrangú
müvelje nem akadt. A világi líra tulajdonképeni

megindítója Balassa Bálint (1552—1594), ers
lírai hevület költ, aki kora kiilföldi lírájának

hatását 8 a népköltészetét beolvasztotta ers egyé-

niségébe. Zrínyi Miklóson s a névtelen kuruc köl-

tkön kívül, akikben a nemzeti érzés ritka er-
vel és élénkséggel nyilatkozik, vagy másfél
századig &z ö nyomán halad a magyar líra (nem
méltatlan utóda Amadé László a XVIII. sz.-ban),

míg a fölújulás korában (1772 után) költink
jobbára a külföldi (francia klasszikus, német) líra

hatása alatt írtak s csak elvétve álltak a népies
alapján. A rendkívül gazdagkör és változatos
hangú Csokonai, a szinte kirekesztén szerelmi
lírikus Kisfaludy Sándor, a legkiválóbb ódaköl-
tönk Berzsenyi s a mély honflbánatú Kölcsey után
a reformkor nagy lírikusa, a mély hangulatú Vö-
rösmarty lépett föl, majd legnagyobb lírikusunk,

Petfi, aki a L. tárgykörét a maga ers egyéni-
ségével s áradó érzelmeivel kiterjesztette s a
néples és nemzeti elem összeolvasztásával meg-
teremtette a specifikus magyar dalt. A szabadság-
harc utáni líra nagyrészt az hatása alatt állt.

Mellette kiváló hely- illeti meg Tompát hazafias

elégiáiért s allegóriáiért, valamint Aranyt, aki a
Urában is, fként az elégikus és humoros nem-
ben, legels költink egyike. A XIX. sz. második
felében virágzottak Gyulai Pál (kerek bels forma),
Vajda János (ers szenvedély), Lévay József (tiszta

hangulat). Azóta líránk a nemzeti motívumok
rovására az egyénleket fejleszti ki (Komjáthy
Jen, Reviczky) s noha sok jeles tehetség van
lírikusaink közt (az ers magyar érzés Endrdi
Sándor, a zsidó érzelemvilág megszólaltatója Kiss

József, az izmos tehetségét Arany-hagyományo-
kon kifejleszt KozmaAndor, az ódái szárnyalású
Ábrányi Emil, a népköltészet alapján álló Sza-
bolcska Mihály), olyant nem mutathatunk, aki a
nemzet érzelmein uralkodnék. Legújabb költink,
Ady Endre és a Nyugat c. folyóirat, a líra és a
nemzeti érzés kívánatos kapcsolatát széttépték s

a külföldi modem lírikusok nyomán új ösvényen
indulnak : az érzelmi elemnél többre bocsülik a
hangulatot, a nyelv festisógét és zeneiségét

akarják fokozni a világosság rovására.
Irodnlom. Greguss Ágost, Magyar költészettan ; Solymossy

Sándor, A lira es epika eredete; Willemaln, Pindar szel-

leme és a lantos költészet, ford. Csiky Gergely; P. Albert,
La poesie ; Carriére, Die Kanst im Znsammenhange der
Kulturenentwlckelung ; Richárd M. Werner, Lyrik und
Lyriker; E. Qeiger, BeltrSge zu einer Aesthetik der Lyrik.
továbbá Vischer, Carriére, R. Zimmermann és Volkelt esz-

tétikái, Scherer, Wackernagel, Gottsehall poétikái.

Lírai levelek, 1. Költi levél.

Lírai szerelmes, az a színészi szerepkör, mely
a szerelmes alakok érzelmesebb, kevésbbé drámai
részét személyesíti. Ó játssza az ú. n. vígjátéki

szerelmes-szerepeket is s a szerepkör itt érintke-

zik a bonvivant-nal.

Lírai zene, szemben áll az epikai (pl. az orato-

riumi) és drámai (pl. az operai) hajlamú zenével.

Ilyen többek közt a kantáta.

Liria, járási székliely Valencia spanyol tarto-

mányban, a Guadalaviar mellett, a termékeny
Campo de L.-n, (i9io) 88i0 lak., olaj- ós borter-

melés. V. Fülöp Berwick marsalt L. hercegévé
tette.

Lírikus, 1. lArai költészet.

liirlodendron L. (növ.), a Magnoliaceae csa-

lád génusza ; egyetlen faja a L. tulipifera L.

(tulipánfa), 9—25 m. magas, északameriicai fa

;

Európában gyakori parkfa. Levele i karélyú.cson-

kítottnak látszik. Virága nagy, harangalakú, a
tulipánéhoz hasonlít, átmérje 5 cm., a 3 küls
levele csészeszer, kihajló, a 6 bels felálló, sárga,

sziromszerü. Zárt, egyraagú termése van az ele-

jén szárnyas függelékkel.Fája kitn haj(!)épitöfa.

Magvát, levelét, gyökerét (sárgafa) orvosságnak
használják. Nálunk parkokban nem ritka.

liiriope granilnifolia£aA:er(nOT.),l. Op/u'o-

pogon.
Liriosina Pöpp. et Endl. (nOv.), az Olacaceae

család génusza ; l-i faja délamerikai, forró övi fa

V. cserje. A brazíliai L- orata Miers gyökereibl
és fájából a muirapuama (merev fa) ne\'ú izgató-

szert állítják el.
Liris, ókori folyó Itáliában, 1. Garígliano.
Lirokonit v. lencseérc (&sv.), bázikus rézalumi-

nium-arzenát, képlete

:

Cu,Al(AsOA-3CuAl(OH)j20H^O.
Apró monoklin prizmákban és piramisokban te-

rem. Égkék V. zöld szín ; üveg- v. gyautafénjni,

áttetsz. Hazánkban Úrvölgyön Zólyom vmegyé-
ben apró kis kristályokban és vaskos állapotban

fordult el. Cornwall több rézbányájában cm.-nyi

kristályokban is terem.

lils (lat.) a. m. per ; litigans a. m. perleked
(egyén) ; temere litigans a. m konok perleked,

az ilyent a régi római jog szigorúan büntette

(v. ö. Gaius IV. 171. %.); infer duo.^ liíigantes

tertius gaudit, lalin közmondás, a. ni. két perle-

ked (átvitt értelemben veszeked) között a har-
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madik jár a legjobban ; lüigiosus a. m. peres

(ü^, dolog) ; litigwsUas a. m. pereMég, vltáJsság.

Lite pendente a. m. a per tartama alatt ; lUetn

denuntiare a. m. port bejelenteni (lüis denitn-

tiatio a. m. perbejelentós); ütem movere a. ra.

pert kezdeni ; litetn lite resolvere a. m. vala-

mely vitás ügyet más ópoly vitás kérdéssel meg-
oldani akarni ; liti et causae renunciare a. m.
perrl lemondani. Lüis consortes a. m. pertár-

sak. Litúi contestaiio a. m. perbebocsátkozás, a
kereset érdemébe való belemenetele az alperesnek.

A római jogban (1. Formula. Legis actiones) a

litís conteetatio a jogvita tárgyának a maglstra-

tos (praetor) által való megállapiflsát jelentette

;

ezzel végzdött az «in iurei> eljárás, ekkor rendel-

tetett ki a biró (iudex), aki azután a kérdést érde-

mileg letárgyalta (eljárás in iudicio). A római jog-

ban a litis contestatioval ment végbe a keresetjog

mérvadó érvényesítése : 1. a litis contestatio sza-

kította meg a kereeotelóvülést, 2 konzumálta a
keresetet (ugyanazon keresetet többé én'ényesí-

teni nem lehetett : bis de eadem re no sit actio

;

exoeptio rei in iudicium dodnctae) és 3. alapja az

Ítéletnek, amely a litis contestatio idpontjára
hat vissza. Adhuc svb iudice^ lis est, idézet Hora-

tius Ars poötica-jából, a. m. a per még tárgjalás

alatt van, át\'itt értelemben a kérdés még vitás.

Lisaine (ojui: lisén), a Savoureuse mellékvize

Haute-Saóne francia départementban. Itt vívtak
a németek gyztes ütközetet a franciákkal 1871
jan. 15—17. Werder, ill. Bourbaki vezérlete alatt.

Lisboa, Lisszabon (1. o.) portugál neve.

Lisbom (4]ted: UsiMrn), város Ulster Ír tarto-

mány Antrim countyjában, (i»ii) 12,172 lak., vá-

szoniparral, fehérítkkel és kelmefestkkel.

IÁBCO,l.Friedrich Gustav, német evang. teoló-

gus, szül. 1791 febr. 12. Brandenburgban, megh.
1866 júl. 5. Berlinben, mint ottani lelkész. Fbb
mvei : Die Parabola Jesu (Berlin 1861, 5. kiad.)

;

Die Bibel mit Erklarungen (u. o. 1852—53).
2. L., Heiiimnn. német jogász, szül. Berlinbon

1850 jiln. 30. Birói szolgálatba lépett, 1890. pedig

mint tanácsos a poroszlgazságtigjminisztériumba
került, ahol 1904. igazgató lett. Iíí07-ben a ber-

lini kaniaratörs'ényszék elnöke, 1909. pedig né-

met birodalmi igazságügyi államtitkár lett. A
saklapokban meírjelent értekezésein kívül m-
vei : Verordnung über dio Verhütung eines die

seeetzlicho Prelheit und Ordnung gefábrdenden
Ifissbrauchs dee Versammlungs- und Vereins-

rechtes vom 11. Márz 1850 (Berlin 1875); Die
deatachen Verelnsgesetze (2. Idád., n. o. 1881).

liisene, 1. Lizéna.
Lisfranc-féle iaület, a lábtöcsontokat és láb-

középcsontokat egjeeltö izülete a lábnak.

Lisfranc-Iéle mfitét, a láb elüls részének el-

távolítása a lábt- és lábközépcsontok közti ízület-

ben. A mtétet felfedezjérl, Lisfranc Jacques
francia sebészrl (1790—1847) nevezték el.

LisiSine, adók. Vercze vm. szlatinai j.-ban,

(19101 796 szerb lak. ; u. p. és u. t. Vocln.

Liaieuxt^tMi: Hii6), város, L. járás székhelyeCal-

vados francia départementban, a Touques és vasút
mellett, (i9ii) 15,948 lakos, jelentékeny posztó- te

kretonszövós, pamut- és vászonipar, gyapjomoeók,
cip<^yár és vegyi ipar. Székeeegybázial (XII. sz.).

L. az ókorban Noviomagos, majd Lexovil volt.

1790-lg püspökség székhelye volt.

Lisinski, Vatroslav, horvát zeneszerz, szül.

Zágrábban 1819 júl. 8., megh. u. o. 1854 máj. 31.

Igen sok zenem szerzje, de csak halála után
ért el igazi sikert és elismerést két operájával

:

Ljubav i zloba (Szerelem ésármány) és Pórin. Elb-
bit 1895., utóbbit 1897. adták el Zágrábban. V. ö.

A'uftot',Vatroslav L. Injegovo dóba (Zágráb 1901).

Liskeard (ejud: Usakirdi, város Cornwall angol
countyban, (i9ii) 4361 lak, ón-, réz-, ólom- ós

gránitbányákkal. Az 5 km.-nyire fekv Looe ki-

kötvel csatorna köti össze.

Lismore, 1. L. and Appin, Argyll countyhoz
tartozó, 16 km. hosszú és 3 km. széles sziget Skó-
cia Ny.-i partján, a Loch Línnhe bejáratánál, régi

püspöki kastély romjaival ; (i9ii) 3386 lak.— 2. L.,

város Munster ir tartomány Waterford countyjá-

ban, (1911) 1725 lak., igen szép kastéllyal, amelyet

1185. János király alapított. L. egykor püspöki

és egj'etemi város volt.

LiSnica, adók. Zágráb vm. károlyvárosi j.-ban,

(1910) 543 horvát lak. ; u. p. Netretic, u. t. Duga
Resa.

LisoIa,l^anf(n.s Paul, báró, osztrák diplomata,

szül. Salinsban (Pranche-Coraté) 1613., megh.
Hágában 1675. III. Ferdinánd császár szolgálatá-

ban fontos diplomáciai megbízásokat végzett az
angol, lengyel és spanyol udvaroknál. Utoljára

a németalföldi rendeknél járt. Ó hozta létre 1673.
Spanyolország, Hollandia és Lipót császár szövet-

ségét XIV. Lajos ellen, kinek hódító politikáját

szellemes iratokban is támadta. Ilyenek: IjO

Bouclier d'État et de Justíce contre le dessein de

la monarchie universelle (1667) és La politique du
temps, ou conseil sur les mouvements de la Francé

(1671). V. ö. Longin^ Un diplomate franc-comtois.

Fran<;?ois de L. (Döle 1902).

Lispe, klsk. Zala vm. letenyei j.-ban, (i9io)26d

magyar lak. ; u. p. Szentadorján, u. t. Csömödér.
Lissa, 1. a déli dalmát szigetek egyike, kb. 90

km- területtel és (i9io) 10,107 lak. L. az antik lasa.

Mellette több tengeri ütközet történt : Kr. e. 384.

szicíliai Dionysius legyzte az illíreket; 1811. az
angol flotta a franciát ; 1866 júl. 25. pedig Tegett-

hoff osztrák admirális Persano olasz vezér hajó-

hadát. Két emlék hirdeti e gyzelmet.
2. L (L. an der Élbe, csehül Lysá), város

Jung-Bunzlau cseh kerületi kapitányságban, (i»io)

4716 lak., cukor-, sör- és téglagyártással, a Ro-
han hercegi család kastélyával.

3. L. (Polnisch-L., Lézn), az ugyanlly nev
járás székhelye Posen porosz kerületben, (isio)

17,156 lak., gép-, szivar-, likr- ée brgyártással.

L., azeltt Leszczynsko, a Leszczynskl grófok si
fészke. 1647-ben L. néven városi jogokat nyert

;

1656. a lengyelek, 1707. az oroszok dúlták föl.

Lissabon, Portugália fvárosa, 1. Lisszai)On.

Lissai hs elnevezéssel gyakran illetik a Lis-

sánál gyzött Tegetthoflf (1. o.) tengernagyot.

Lissajoos (Qjtad: lissusö), Jtdes Antoine, francia

fizikus, szül. VersaiUesben 1822 márc. 4., megh.
Plombií^reslés-Dijonban 1880. A párisi Collége St.

Louis-on a flzika tanára volt ; 1874. a chambéryi,

1875—79-ig pedig a beean^ni akadémia rektora.

Leginkább az általános rezgéstan- ée hangtannal
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foglalkozott. Tanulmányozta a pálcák rezgéseit és

a rezgési alakzatok feltüntetésére elmés módszert

gondolt ki (1. Lissajous-féle alakok). Munkái kö-

zül nevezetesek : Sur la position de noeuds dans

les lames qui vibrent transversalement (Ann.

chim. phys. Sér. III. T. XXX. 1850) ; Mémoiro sur

l'étude optique des mouvements vibratoires (u. o.

LI. 1857) ; Sur les vibrations transversales des

lames élastiques (u. o. XLVI. 1858).

Lissajous-féle alakok. Ha két hangvilla közül

az egyik vízszintes, a másik függélyes síkban

rezeghet és valamely lámpából kis nyíláson át

1. ábra.

fénysugár esik az egyik hangvillán lev kis tü-

körre, onnan a másikon lev tükörre és végre
valamely ernyre (1. az 1, ábrát), akkor a rezg
hangvillákról visszavert fénysugár az ernyn bi-

zonyos ábrákat tüntet fel (1. a 2. ábrát), melyeknek
alakja a hangvillák rezgésszámának viszonyától

függ. Ezek az ú. n. L., melyeket négyszög ke-

resztmetszet pálcákkal is el lehet állítani, ha
alsó végük szilárd, fels végük szabad és fényes

gombban végzdik. Ferde ütéssel két egymásra
merleges irányú rezgésre indíthatók ; az ábrákat

S. ábra.

a fényes gomb mozgása láttatja (Wheatstone
kaleidofonja).

liissan^ino, «/, 1. Maqnasco.
Lissauer, Ábrahám, nemet antropológus, szül.

Berentben 1832 aug. 29., mogh. Berlinben 1908
szept. 30. A berlini ós bécsi egyetemeken az orvos-

tudományokat végezte. 1892-bon a berlini antro-
pológiai társaság könyvtárosa lett, abbahagyta
az orvosi mködést 8 teljesen az antropológiának
és prehistóriának szentelte magát. Nagyarányú
irodalmi mködést fejtett ki. Nevezetesebb mun-
kái : Altertümer der Bronzezoit d. Provinz West-
preussen (Berlin 1891); Archaoologische u. antro-
pologischo Studien über die Kabylen (u. o. 1908).

Lissenko, Nikolai VasziUevics, orosz zene-

szerz, sz ül.Grinjkiben (Krementsug mellett), 1842
márc. 22. 1868 Kievben lett zenetanár. Kisorosz

népdalgyüjteményeirl nevezetes (Ukrajnai éne-

kek 1—4 rész, 1868—86. Lipcsében, 5—6. rész

1892—95. Moszkvában, összesen 240 dal); 80
orosz dal karra ; írt operákat is.

Lissó (azeltt : Lis), kisk. Hont vm. Ipolysági

j.-ban, (1910) 505 tót lak.; u. p. Bgyházmarót,
u. t. Teszér.

Liíssotriches (gör.) a. m. simahajuak, szem-
ben a gyapjashajuakkal (ulotricJies, 1. o.). Bory
de Saint Vincent osztotta elször az emberiséget

a haj alapján két nagy csoportra. Osztályozását

Müller Frigyes és Haeckel tökéletesítették. A
gyapjashajuaknál a haj keresztmetszete hosszú-

kás ovális, a simahajuaknál kerek. A sima-

hajuak ismét merevhajuakra (euthycomi, 1. az
ábrát) és fürtöshajuakra (euplocomi) oszlanak.

Merevhi^ú patagoniai indiánns.

Simahajuak általában az ausztráliaiak, hyper-
boreusok, amerikaiak, malájok, mongolok, dravi-

dák, uubák. Földközi-tenger vidékiek.

Lissza, község, 1. FehérJialom-
Lisszabon (Lísboa. 1. a mellékelt térképet), a

portugál köztíirsaságnak és Estremadura tarto-

mánynak fvárosa, érseki székhely, 7 dombon és

a dombok mellett, az É. sz. 38« 42' ós a Ny. h. 9*>

11' alatt, a Tejo jobbpartján, annak 19 km. hosszú

ós 8 km. széles t^irkolatában. több vasúti vonal

mellett. A tengerjárás Villa Franca de Xiráig ér

föl. Az éghajlata enyhe; az évi középhömérséklet:

166°, a télé lO^". Az évi esömennyiség 748 mm.
Nyara rendkívül száraz. A lakosok száma (ists)

242,297, (1911) 435,359 ; mint*»gy Vio >^8ze idegen.

Feki'és, tétek, épületek. L. fekvése szép. Az
amflteatrumszerüen épült városnak 4 kertilete

(bairros) van és erdök veszik körül. Nagyt)bb

nyilvános terei az Estrella-kert, a politechnikum

botanikus kertje. Legelkelbb utoája a 80 m.
széles Avenida Liberdade, két szökkúttal és séta-
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hoUyel. Terei még a Pra^ do Principe Reál, a
82o Pedro de Aloantara; a Tapada (volt királyi)

fark; az állatkert; a Pra^ do Commercio, itt

Tan az Alfuidega (fövámház) ée a tzsde, a f-
posta ée a minisztériumok: a Pra^ de Dom
Pedro I\'. L. sok temploma közt legrégibb a doe
Martyree, melyet a L.-t elfoglaló (1147) kereszte-

sek alapítottak. A düledez Sta Maria de Belem,
bizánci-mór és gót tíkUbim épúlt szép kereszt-
fokos;! .val, Nagy Bmmainiel, Hl. János, IV. Al-

de Gama, Camoes <^ Henrik kardíná-
< keivel. Az Bstrella-templomban van az

I Mária értékes mauzoleoma. Gazdag
i még a S. Roque, a SSo Domingo és

> .
' \ 1 iite de Fora. A volt királyi kaatélj-t 1743.

k viit' 1^ építeni és Necessidadesnek hívják. A
d .\juda palotában természetrajzi és egyéb érté-

kes gyjtemények vannak. Jelentékenyebb épü-

lete m^ a pénzver (1720 ), az államnyomda, az

országház állami levéltárral (Palacio das Cortes),

ekkori bencés kolostor: a városház : az arzená-

lok; a vá8án»amok és a börtönök. Az emlék-
szobrok : I. József bronz lovasszobra, a terceirai

és Sá da bandeirai hercegek, Cameskölt szobrai,

IV'. Dom Pedro bronzszobra, Vasco de Gama és

a Monumento dos Restauradores de Portngal, Por-

tugáliának a spanyol iga alól felszabadításának

{l&iO^ emlékére.

Mveldési intézmények ésközigazgatás. Por-

tugália szellemi élete L.-ban összpontosul. A tn-

iltniánvits és mövészi élet vezeti a kir. tudomá-
i, a mvészeti akadémia, az egye-

-iitóval), a politechnikum (232 baU-
:iz orvost akadémia ; tudományos és mú-

i tésnények : a tengerészeti iskola ; a zene-

cs drámai konzervatt'irium : a kadet- és tüzérségi

i>kola; az ipariskola: az állatorvosi intásettel

o.'j'bekötütt mezgazdasági fiskola (Instituto

Koal de Agronómia e Veterinaria) ; a földrajzi,

orvosi tárnság, a geodéziai intézet ; a nemzeti

könyvtár (200.000 kötet, kb. 1000 paleotípia,

10,000 kézirat és 40,000 écmi); számos mú-
zeum ; a metooctdógiai és osfllagásatf oboerva-
-tórium ; a botanikus kert; kzé^^ és népiskolák,

ix^^nagyobb kMiáza a 8. Joeé-kóriiáz ; van elme-
K>tníTni- .ÍJ vakok intézete, árvaháza; 7 színháza

)bbak a Donn Maria II. és a Theatro
i .- ;_ _: . já ; végül a bikaviadalok arénái. Vlllany-

és gáiTÜágftám van. Az Aqueducto das Agoas
Livres és az Alviella-csatoma látja el ivóvízzel;

van azonkivtU néhány ásványvlzfcKTása is. L. az
államf, az országgyOlés, a ktmnány, az érsek, a
legfbb bíróságig a követségek székhelye.

L. ipara fe|btt, ékazerdcet. arany- és eartkst-

tArgyakat készítenejdents a parate-.köedény-,

nzulejo- (L o.), flveg-, pi^-, konzerv- és snp-
n.ingyártása, a pamnt- és posztószövés. Vannak
visönt, kelmefest, cokOTflnomító, breserz,
k'miai és gépgyárai; katonai fdsnrelési dk-
:vL>k gyárai (ágyú« fegyver, piudüqmr, kötél),

i :g>-edánisági dohány- és gyufagyár. L. egy-

kor a föld els kerkedó városa volt, újabban
kell kiköti építicezések oredményeképen a jó-

fokvésú kiköt forgalma emelkedett. Egyúttal
fontos hadi kiköt. KiviteU cikkei: parafa és

parafaárúk, borok, tengeri só, olaj, fO^, halak

és gyümölcs ; beviteliek : szén, épUletfa, szövött-

árúk, dohány, tkebal. mindennem vastárgyak,
cukor és gabona. 1912 ix>n a bevitel áruforgalma
36.575,900. a kivitelé 20..S33.700 milreis érték
volt. L. az Empresa nacíonal, Emprosa Insulana

de Navega^ao portugál hajóstársaságok székhe-

lye, angol, brazíliai és portugál gyarmathajójára-
tokkal.

T^hrténete. L. helyén az ókorban a lusitani

kelta néptörzs OlLúpo városa állott, mely a ró-

mai uralom alatt Felicitas Júlia municipiummá
vált. A gótok visszaadták a város régi nevét

Olissipona alakban, ebbl származott késbb a
portagál Lisboa név. 716-ban az arabok foglal-

ták ol, kiktl 1147. foglalta vissza /. Alfonz por-

tugál király francia, angol és német keresztesek

segítségével. Királyi szókhellyé///. Jiíno* (1521

—1557) tette s a felfedezések által Európa egyik

legforgalmasabb kikötvárosa lett. 1580—1640-ig
spanyol helytartók székhelye volt, azután ismét

az önálló Portugália fvárosa lett. 1755 nov. 1.

rettenetes földrengés, tzvész és vizáradás posz-

titotta ol L-t, melynek kétharmada összedlt és

30,000 lakosa elpusztult. Romjaiból Pombal mi-
niszter buzfíó-sága építette újra. 1807 nov.—1808
aug. a franciák tartották meg.>zállva, kiket aztán

az angolok szorítottak ki. 1908 febr. 1. L. egyik

terén gyilkolták meg l. Károly királyt Lajos Fü-

löp trónörökössel együtt, 1910 dct. 5. pedig for-

radalom tört ki, mely II. Mánuel király elzetésé-

vel véget vetett a királyságnak is. V. ö. Freire de

Oliveira, Elementos pára a história do municipio

de Lisboa (Lisszabon 1885—98, 9 köt.) ; Muymh,
Lissabon 1897 (Straseburg 1898).

Lissza-hágó, a Magyar-Morva hatáiiiegység-

ben lev 457 m. magas hágó, a Vág egyik oldal-

patakjának s a Fels-Beosva egyik mellékvizének

völgyét választja el.

List, Friedrich, német nemzetgazda, szül. Rent-

Ungenben 1789 aug. 6., megh. Kufetelnban 1846
nov. 30. Közigazgatási szolgálatba lépett, majd
1818. egyetemi tanár lett Tübingenben, de állá-

sát 1819. politikai magatartása miatt el tellett

hagynia. Szülvárosa 1820. a kamarába megvá-
lasztotta, de a közigazgatás és igazságszolgálta-

tás hiányait panaszló kérvénye miatt képviseli

állásától 1821. elmozdították ée tlz hónapi br-
tönre ítélték. A büntetés ell külföldre menekiUt,

mikor pedig hazatért, elzárták (1825). Bgypár
hónap múlva azzal a feltétellel, hogy Amerikáha
kivándorol, kibocsátották. Amerikában kteste-

bányát fedezett fel és ennek kiaknázására egy
társaságot hozott össze. Már Amnikában feUa-

merte a vasutak építésének fontosságát és ennsk

az eszmójáoek megvalósítása érdekében élénk te-

vékenys^ fejtett ki. Itt írta OntUnes of a new
System of political eeonomy (Philadriphia 1827)

c. mvét, melyben késbbi nagy munkájának f-
gondolatai már bennfoglaltatnak. Hazájába 1833.

tért vissza, mint lipesei amerikai konsoL Itt

megalapította BoUeek és Weleker szerksMtéss

alaU a Stestifcrriknnt és folytatta affitatóiinB

mflkdését vasntik épitéee iránt Über ein

saeobslsebes IBwuliriiiMJHiwii als Gnmdlage
eines aUgemeiDea dentewwn Blaenbahnsystems

(Leipzig 1833) c mfivébm egyelre a lipcse—
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di-ezdai vasút kiépítését sürgette. 1837—40-ben
Parisban élt és irodalommal foglalkozott. Vissza-

térvén, kiadta fömimkáját, Das nationale System

der politischen Ökonomie (Stuttgart 1840, 1. köt,

új, 8. kiad. Jena 1904, magyarul Sasvárytól) c.

alatt, melyben Adam Smühnek a csereértékrl

szóló tanával szemben azt hangsúlyozza, hogy
elbb minden népnek saját erit kell növelni,

nyelre lemondva a csereértékek nyerésérl is.

Ebbl az elméletébl kifolyólag a klasszikus an-

gol iskolával szemben a még csak fejld ipar

érdekében a védövámos politika mellett tör lán-

dzsát. Ennek a politikának érdekében a szabad-

kereskedelmi rendszer ellen alapította meg Augs-

burgban 1843. a Zollvereinsblatt c. folyóiratot.

1844-beu hazánkban is járt és itt Magyarország
fellendítése érdekében tanácsát is kérték. 1846.

tett londoni útja után lélekben és testben meg-
rendülve Kufsteinban agyonltte magát. Halála

után összegyjtött munkáit Haeusser adta ki:

Gesammelte Schriften (Stuttgart 1850-51, 3 köt.).

liist., természetrajzi nevek után Lister Martin

(1638—1711) angol orvos nevének rövidítése.

Lista y Aragon, Alherto, don, spanyol költ és

tudós, szül. Trianában 1775 okt. 15., megh. Sevil-

lában 1848 okt. 5. Már 15 éves korában a mate-
matikát tanította, késbb pap, majd sevillai ka-

nonok lett. Mint a madridi San Mateo kollégium
híres igazgatója, kiváló hatással volt kora köl-

tire és politikusaira, az elbbiek mesterüknek is

tekintették. A franciák iránti rokonszenve miatt

több Ízben számkivetésbe ment. Visszatérve 1838.

átvette a cádizi kollégium és akadémia vezetését,

hol haláláig mködött. Mvei : Poesias, melyek
klasszikus szépségükkel nagy tetszést arattak

;

Lecciones de literatura dramática espanola ; En-
sayos literarios y criticos stb. V. ö. Körösi Albin,

A XIX. sz. sp. költi.

Lister (ejtsd: lisatr), JosepTi, sir, angol sebész, az

antiszepszis világhír megalapítója, szül. London-
ban 1827 ápr. 5., megh. u. o. 1912 febr.lO.Tanár volt

Glasgowban, majd Edinburghban, mígnem 1877.

Pergusson William halála után, mint annak utóda
Londonba kapott meghívást. Kezdetben élettani és

szövettani tanulmányokkal foglalkozott, késbb
tisztán a sebészetre adta magát ; hozta be az
antiszeptikus kötéseket, ami az újabb sebészet

haladására korszakot alkotó hatású volt. Számos
nagybecs dolgozata közíil felemlítjük : Early sta-

ges of inflammation (1859) ; On excision of the wrist

for caries (1865) ; The germ thoory of putrefac-

tlon and othor fermentativo change8(Nature 1873).

1878. az edinburghi, 1879. az oxfordi, 1880. a cam-
bridgei egyetem választották meg tiszteletbeli

tagjukká, 1884. bárói ranggal tüntették ki. L.

összes mveit németül Trendelenburg adta : Klas-
siker der Medizin Bd. 17. (1912). V. ö. Turner,
Lord L. and surgery (London 1899).

liistera R. Br. (növ.), az Orchidaceao (Kosbor-
félék) génusza ; 10 faja az É.-i mérsékelt öv füve.

Virágtakaró leveleik körülbelül egyformák és
szétállók; az ajak hosszú, keskeny, csüng, a
vége egyeseken kóthasábú. A virágzati kocsá-
nyon 2 átellenes, tojásdad levél van, így a ná-
lunk is elforduló L. oixUa R. Br.-on (tojáslevel
bókakonty).

Lister-féle kötés volt az els, melyben a mai
sebészet antiszeptikus elvei érvényesültek. A seb

egész környezetének karbolsavas beporl£isztása

után a sebes felületre karbolos gyolcsot helyezett

Lister nyolc rétegben ; a két feliiletes réteg közó
vízhatlan gummiszövet került s azután az egé-

szet pólyával rögzítette a kóros testrészre. A kötés

ilyen módja ma teljesen kiment a divatból, ellen-

bon az elv, mely a baktériumok távoltartását

tzte ki célul, ma is alapelve a sebészetnek. L.

Antiszepszis.

Lister-og-Mandal, Kristiansand norvég tar-

tomány kerülete Nedenas és Stavanger közt, 7264
km^ területtel, (1910) 82,551 lak.

liistes d'émergeiuent (fr.), 1. Émergement.
l.'i8tesso tempó (ol.), zenei kifejezés, a. m.

ugyanazon tempóban.
Listi (Listius), 1. Liszty.

L.istriodoii, a Disznófélék (Suidae) rendjébe

tartozó kihalt emlsnem, melynek az európai

miocénbl három s a kelet-indiaiból két faja is-

meretes. Legközönségesebb a L. splendens Meyer,

melynek maradványai Magyarországon is, kü-

lönösen a felsmediterrán és szarmatakorú durva-

meszekben (Loretto, Pécs, Sóskút, Szentendre stb.)

elfordulnak.
Lisza, kisk. Fogaras vm. fogarasi j.-ban, (iwo)

1500 oláh lak., u. p. Posorta, u. t Vajdarécse.

Lisza Gora (Sandomierz, lengy. : Lysa Qora,
a. m. kopasz hegy), régi kzetekbl álló teljesen

lekopott, összetöredezett, alacsony halomvidék
Lengyelországban, a variszkuszi hegység egyik

tönkje. Legmagasabb pontja 611 m., több helyen

erdk takarják, vas-, rézérceket tartalmaz, to-

vábbá szenet. A halomvidékrl a Nigda, Czama,
Kamienka, Radomka, Pilica folynak a Visztulába.

L. vidéke az 1914-iki háborúban heves harcok

színhelye volt. L. Világháború.
Liszii osztrova, sziget, 1. Aletdák.
Liszkai Sámuel, ref. esperes, szül. Magyar-

iz8éi.en (Zemplén vm.) 1762 dec. 24., megh. Aba-
rán 1831 febr. 15. Málczán, Palágyon, Bezón, Nagy-
kaposon, Abarán lelkészkedett, egyházmegyéje
tanácsbíróvá, jegyzvé, 1810. esperessé válasz-

totta. A ref. ónekeskönyvet, melyben a 224. ós

232. dicséret az ö szerzeménye, némi kihagyá-

sokkal tótra fordította s 1824. Sárospatakon az

egyházmegyéjében lev tótajkú gyülekezetek

használatára ki is nyomatta, üyászbeszédoket is

adott ki, melyeket Kazinczy Istvánné Jósa Mária

(1815) és Kazinczy István (1828) felett tartott.

Kéziratban is maradtak mvei ; ezek közt az ung-

fels-zempléni egyházközségek története.

Liszkay, 1. Gusztáv, bányásztanár ós szakíró,

szül. Derencsónyben (Qömör vm.) 1843 aug. 2.,

megh. Solmeczbányán 1889 jun. 3. 1873—1889-ig
selmeczi bányaiskolai tanár volt. Mvei nagyrészt

a Bányászati s Kohászati Lapokban és a Föld-

tani Közlöny köteteiben jelentek meg. Fkép
Zsamócza vidékének bányageológiai viszonyai-

val foglalkozott.

2. L. József, ref. teológiai író, szül. Balaton-

kisszllsön (Zala) 1809 okt. 18., megh. Budapes-

ten 1888 máj. 13. Iskoláit Pápán végezvén, 1838.

Pápára választották meg tanárul de széke elfog-

lalása eltt egy évre Berlinbe ment ; öt évigmk-
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dütt Pápán miot az Írásmagyarázat tanára, ekkor
ugyanitt leikésszó választották meg ; 18ö—73-ig

g^'öri, 1873— 77-ig ismét pápai lelkész volt,azután
nyugalomba vonult. Pöbb múvei : A nagy gyri
ec. ref. egyház mullja és jelene (1868) ; A papai
ref. egyház leivUára 1510-1811 (1875); Tóth
Ferenc dunáiUuli ref. superintendens életrajza

(1877, A protest. teológ. könyvtár IX. kötetében).

A helvét bit\'allást a kerület megbízásából há-

rom ízben adta ki, jegyzetekkel ellátva.

Liszkófalu (Li^zkova), kisk. Liptó vm. rózsa-

hegy'] j.-ban, (1910) 1543 tót luk., vasúti megálló,

postahivatal, u. t. Rózsahegy. Közelében van a
barlangjáról híres Baráthegy (1. o.).

LisskoTO, falu Nizsnij Novgorod orosz kor-

mányzóságban, a Volga jobbpartján, (1907) 8473
lak., pabona-, fa-, len- és kenderkereskedóssel.

Lisznyai Damó Kálmán, dalköltö, szül. Heren-
csényben (Nógrád vm.) 1823 okt. 13., megh. Budán
18tí3 febr. 12. Apja, megyei pertániok, verselge-

tett. Nógrádban lakott palóc földön, de székely elei

a Háromszékbl, Llsznyóból szakadtak Magyaror-
szágra. L. felsbb tanulmányait Pozsonyban és

Eperjesen végezte, ahol barátságot kötött Sárossy
Gyulával és Kerényi Frigyessel. 18^t3.jelen volt a

pozsonyi országgylésen, mint Kubluyi Ferenc
jurátusa, itt Ismerkedett meg Petóílvel. Ügyvédi
vizi^áiatot tett s aljegyz, majd táblabíró lett.

A megyegjiUéseken gyakran szónokolt tüzes hon-

szeretettel, keletiesen virágos nyelven. Az iroda-

lom szeretete azonban a fvárosba vonta, ahol a
fiatalabb költi nemzedék egyik sokatigér és

nagy népszerüségö lírikusa volt, a tizek szövetsé-

gének is tagja. 1848-ban a pesti ifjúságnak egyik
kedveltje és ünnepi szónoka volt. Egyike volt

ama tíz követnek, akiket Pestrl Erdélybe az unió

tárgyalására küldöttek. Részt^-ett a szabadság-

harcban, kapitányi rangban történetíró volt Gör-

gey mellett, utóbb rnagy lett. A világosi fegy-

verletétel után egy osztrák ezredbe sorozták,

amelyl)l 1851. elbcMsáttatván, Pesten irodalmi

foglalkozásának éltIdnként beutaztaVahot Imre*
vei Magyarországot és nyilvános felolvasásokat,

szavalatokat tartottak. Beszéde, társalgása szik-

rázott az ötletektl. Utóbb sokat betegeskedett.

Neje, Halász Ida hú ée önfeláldozó társa volt.

Irodalmi mködését Mátray Honmvszében
kezdte, de figyelmet csak az Athenaeumban meg-
jelent Szivemhez c. költeményével keltett 1840.

18^i6-ban jelent meg els gyjteménye : a Szeaény
legény dalok, ezt követték a Tavaszi dalok (Pest

1847), egy tlataloe és szabálytalan fantázia me-
rész vonásaival, melyek sokban emlékeztettek

Petfire. Legnagyobb hatást Palóc dalok c. gyj-
teménye tett 1851., melynek 2. bvített kiadása

(Pest 1852) 6000 példányban jelent meg. E kötet-

tel L. az elbbi év'tlzedben felkarolt népies elemet
specializálta; motívumait, képeit a palóc nép
eezmekörébl vette, a palóc észjárást utánozta

ós tájszavakkal rakta meg stílusát. Köznsé-
;;ünk ízlése akkor nagyon szerette az etnográfiai

érdekességeket a költészetben is és szívesen fo-

gadta L. költészetét. Az ö hatására Indult meg
az 50-es években az a vidékesen népies köl-

tészet (Szelestoy stb.), mely tájnyelvi sajátos-

ságokkal akart hatni s amelyet Erdélyi János

kelmeiségnek nevezett. L. termékeny múzsája
egymásután lépett el verses gyjteményeivel,
melyeknek jórészt cifra címe a tartalmat is iel-

lemzi : Madarak pajtása (Pest 1856) ; üj palóc-
dalok (u. o. 1868) ; JJalzongora (1858). Mindezek-
ben nincs mvészi fejldés, aminthogy L. egész
költi pályáján nincs. .Majd minden költeménye
rögtönzésnek tnik fel. Dalai és történeti balla-

dái hirtelen, de épp oly múló hatást tettek. Szá-
mos darabját meg is zenésítették s külön fze-
tekben forogtak közkézen : L. két dala (Pest

1860); Nemzeti kördal (1861); A szerednyei bor
(1861); Garibaldi nótája (1861); Parragh-csárda
(1862) stb. Verseibl egy gyjteményt Kertbeny
németül adott ki (Gedichte, München), Thalée
Beruhard pedig sok versét franciára fordította.

Lisznyai Kovács Fái, ref. tanár, szül. Lisznyón
1630 jan. 4., megh. Debreczenben 1695. 1667-ben
Kassára ment tanárnak, 1671. az üldözések be-
álltával pedig külföldre vonult. 1678-ban tért

vissza hazájába, hol a következ évben a deb-
reczeni kollégium tanára lett. Nagyobb múvei:
Professionum scholasticarum Opera etc. (Pars
I— III., Debreczen 1683-1690) ; Magyarok króni-
kája (u. 0. 1692); Origó gentium et regnorum
postdiluvianorum (u. o. 1693) ; Chronologia sacra
in septem aetates mundi distributa (u. 0. 1693).

Lisznyó, kisk. Háromszék vm. sepsi j.-ban,

(1910) 924 magjar lak., u. p. Bikfalva, u. t Uzon.
Liszó, kisk. Somogy vm. csurgói j.-ban, (1910)

948 magyar lak., u. p. Somogyszentmiklós, u. t.

Iharosberény.

Liszt, 1. a gabonarlés terméke. A legfonto-

sabb kenyéranyag a búza-L., csekélyebb jelen-

tség a rozs-L., alig méltó említésre az árpa,
zab, tengeri, bükköny, köles, a hüvelyesek s a
riz.sbl készített L. A L. a gabonamag bels
anyaga, a magfebérje, durvább vagy finomabb
porrá rölve, órlés közben belekerül a L.-be

a gabona héjából is. A megrölt héj, némi, a
héjon maradt liszttel együtt i^a a korpát. Minél
korpamentesebb a L., annál fehérebb, tisztább,

értékesebb. Teljesen korpamentee L. nincs. A
legjobban megközelítik a korpamentes lisztet a
múrlés szerint gyártottak.

A malmokban aszerint, hogy milyen rendszer
szerint rölnek, különféle lisztek állíthatók el.
Nagy malmaink rendesen a tzsdei L.-típusok

szerint gyártják lisztjeiket. E lisztek egysé^eeen
megállapított normáliák szerint kerülnek forga-

lomba 8 míg a minálunk divatos számjelaós
egyúttal a minség jelzése is. addig a hangzatos
star, diamond, KaLsermehl stb. nevek alatt for-

galomba hozott L.-rl nem lehet tudni, hogy mit
rejt a név magában ?

Hazánkban a következ számok gyártatnak

:

0, 1, 2 röviden fehér L. név alatt ismert siámok,
3, 4, 5 röviden barna vagy kOiép-L. név alatt

ismert számok,

6. 7, 7Vi. 7V« röviden fekete L. név alatt is-

mert számok,
8 takarmány-L.
Megkülönböztetünk sima, lágy Usit^et és fo-

gós, goromba, darás, érdes tapintatá liszteket

Az eiöbbeniek jobban, az utóbbiak kevéeA)bé8sétai>-

ritottmagfehéijerészekbl állanak.Minthogymin-
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den aprítás, bármily gonddal történjék is, némileg
hátrányára van a minségnek, a L. annál jobb,

ugyanazt a búzaminséget tételezve föl, minél

érdesebb. Az ily L., ha egyébként tiszta és héj-

mentes, szebb, jobb, Ízesebb és több süteményt
ad, mint a lágy, miért is a pékek jobban is ked-

velik.

Dercés h. a vámmalmokban használatos el-

nevezés 8 a takarmány-L. értend e néven. A
líülföldön nincs annyi L.-fajta, mint minálunk

;

Francia- , Angol- és Németország 3—4 fajta

lisztet ismer. Ausztriában éppen annyi szám hasz-

nálatos, mint minálunk. A kevesebb szám elál-

lítása egyszerbb, olcsóbb és jobb. A mi malmaink
a fogyasztó közönség soknemü igénye folytán

gyártják az igen sokféle számot,

A búzaszein, mint a búza.-L. nyers anyaga,
szerves és szervetlen részekbl áll. A szerves ré-

szek nitrogént nem tartalmazó szénhidrátok és

nitrogént tartalmazó albuminátok vagy fehórnye-

anyagok. A szénhidrátok közül vízben nem old-

hatók : a keményít, mely a búza súlyának 60—
66''/o-a, továbbá a növényzsír, cellulóz és a nö-

vényolaj (leginkább a csirában). Vízben oldható

szénhidrátok a dextrin, gummi és cukor. A szén-

hidrátok összege 70—-750/0 s így a búzának leg-

nagyobb része. Az albuminátok közül vízben nem
oldhatók a siker (kleber), ellenben vízben oldha-

tók a fehérje (albumin) és a cerealin. A nitrogén-

tartalmú anyagok a búza súlyának mintegy 13—
lö^/o-a. Szervetlen részek az oldható és oldhatat-

lan ásványi sók, melyek a búza tökéletes elége-

tése után hamualakban visszamaradnak s ame-
lyeknek mennyisége nagyon változó, középérték-

ben mintegy 20/0. A szervetlen részekhez tartozik

végre a víz is, mely a búzának lógszáraz állapo-

tában mintegy l^o/o-a. Az ásványi sókban leg-

több a foszforsav, mely az egész hamunak átlagos

értékben 47-71%-a, van benne továbbá kálium,
magnézium, kalcium, szilícium, foszfor stb.

A szénhidrátok a lélegzés által beszítt leveg
oxigénjével vegyülve, táplálásunknál fleg mint
melegfej lesztók szerepelnek. A nitrogént tartal-

mazó izomanyagok a táplálkozásnál a legfbb sze-

repet játsszák, annyira, hogy nélkülük az élet fen-

tartisa lehetetlen. Ez albuminátok közül a siker

az az anyag, amelynek mennyisége és minsége a
L. tápértékére alegnagyobb befolyással van.Mentöl
több a sikór, annál több a legértékesebb tápanyag

;

mentl jobb a sikár minsége, annál jobban kel a
tészta, annál likacsosabb lesz a kenyér ós süte-

mény, aimál jobban lehet azt megemészteni. A si-

kert alkotó részek mennyisége a búzaszem köze-
pébl a korpahéjak felé nagyobbodik, csakis a tö-

kéletesen egyenletoson beérett búzaszom endo-
spormájában találjuk a sikert egj'onleteson el-

osztva. A 0-8 L. a búzaszem legközepébl ered s

korpahéjaktól ment darából és dercébl készül,

ellenben a következ L.-ekot a magfohérjének
egymást kifelé követ rétegei szolgáltatják.

Ennélfogva a O-s L.-ben a siker kevesebb, mint
a többi lisztekben, amelyekben a siker annál több,

mentl távolabb vannak a sorozatban a O-s L.-

töl, tehát mentl sötétebbek. A legfehérebb és a
legsötétebb L. sikértartalma közötti különbség
azonban csekély. Mentl sötétebb továbbá a L.,

annál több korpával keverik a síkért i.s, már
pedig a siker minségileg annál jobban vi.solke-

dik a sütéskor, mentl tisztább, korpamentosebb,
8 ennélfogva a fehérebb L.-fajoknál a sikernek

valamivel csekélyebb mennyiségét annak jobb
minsége pótolja. Lényeges befolyással vau a L.

minségére a keményítsejtok nagysága és álla-

pota ; minél nagyobb a keményít és minél sér-

tetlenebb a sejt, annál jobb a L.

Azt a L.-et, amelynek keményltsejtjei szét

vannak zúzva, agyonörölt L.-nek nevezzük. A
búzában lev ásványi sók táplálásunknál ha-

sonlóképen rendkívül fontos szerepet játszanalc.

A káli és a foszforsav, a magnézía és a mész
mellett a leglényegesebbek s a hús- és izomkép-
zésnél, illetleg az idegszálak és a csont képz-
sére nélkülözhetetlenek. A korpának legnagyobb
a hamutartalma s azért a korpa nagyobb mennyi-
ségbon tartalmaz sókat, mint a magfehérje, a
sötétebb L.-ek tehát a korpájuk által szintén több

sókat tartalmaznak, mint különben a fehérebb

L.-ek. De gyomrunk a korpát még megrölt por
alakjában sem képes megemészteni ; a benne lev
sókat a L.-bl, ill. a kenyérbl kivonni szintén neni

képes. A felsoroltak következtében tápláló erö
tekintetében még a legfehérebb O-s L.-ünk som
áll a sötétebb L.-ek mögött s amellett a L.-nek
annál nagyobb részét emészthetjük meg, mentül
kevesebb korpával van keverve, tehát mentül
tisztább, fehérebb a L.

A L. tisztaságának, korpataitalmának meg-
vizsgálására a legjobb és a legáltalánosabban

használt módszer a Pékár Imre-féle lisztpróba,

amely lényegében a következ : Az összehasonlí-

tandó lisztekbl egy kis fekete fatáblán négy-
szögletes halmocskákat alakítanak 8 azokat szo-

rosan egymás mellé helyezik. A halmocskák fels
felületét egy üveglappal közös síkfelületté nyom-
ják ós simítják, úgy, hogy az ogycs lisztek egy-
másba ne folyjanak, ezután a táblácskát a liszt^-'k-

kel együtt óvatosan — nehogy légbuborékok ke-

letkezzenek— ferdén a vízbe mártják és kiveszik.

A vízbe mártás következtében a L.-bl kiválnak
egyes oldható anyagok s ily állapotban a L. felü-

letére rakódva a L. -halmocskák fels felületének

a színe megsötétül s ekkor az egyes L.-fajfcik

közötti legcsekélyebb színárnyalatbeli különbsé-

geket Í8 jól meg lehet különböztetni 8 ezáltal az
összehasonlított L.-ek viszonylagos színére, eset-

leg kori)atartalinára következtetni. Ezt az össze-

hasonlító próbát a molnárok naponta többször i.s

végzik, hogy ez úton az rlés üzemét ellenriz-

zék és arról is meggyzödjenek, hogy vájjon a
gyártott L.-ek a szabványos, normál ú. n. tzsdei
L.-tipusok mértékét megütik-o v. sem. A kereske-

delmi L.-nek hamisítás elleni megvizsgálása ké-

miai úton 8 mikroszkopikus vizsgálat által tör-

ténik. L. még Malom és örlái.

L.-tormék nemcsak a hazai gabonafélékbl rül-
het, hanem a köles, Digitaria sanguinalis, Gly-
ceria Uuitans fajokból, a rizs, Panieum fruinr'u-

tacoum, P. turgidum, muharfajok, cirok, kuko-
rica, kanáriköles, jóbkönnye, Bragrostis a1)eá-

sinica, Eleusine Tocusso, Zizaniapalustriskülföldi

galwnákból, továbbá a tatárka, quinoa, Amarantua
frumentaceus füvekbl, st a Jatropa manihot, ba-
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tata, Taoca, Dioecwea gumóiból, a pálmák szárá-

nak belébl, a PteriB eecolenta harasztból, az

izlandi és mannansmóbiU is.

hoMem. Pakár ten, PaiMak bii^ éé L.-J«. BodApMt
1881 ; B«»TÍrt BweiMuá KowM, A aacTV naloalparJeleB
belyiet* te J«tOJ«. Hiraudoa Jeieatte a tadspMtl 1886-iki

onaá«M álUlásM IriálUtáaról ; dr. Komtáar Ttumim, A ma-
fjtr b*n te a macyar L. ; dr. Vanásjrl Biifl, A Bele^sér,
—dTwtág a kUaiMM tiaMítási sMok botalyása a ba
aán • a malmi taaaéktikn.

2. L. a zúzából (biny.). A finom porrá tört züzó-

éroeket szükséges a porszemeoskék egjnittülcpe-

dése szerint osztályozni, mert a szereken csak
es^tt tilepedö szemek küzUl választiiató ki jó
• yelaz érc. Legalább háromféle osztályt

tndc meg: 0*5 mm.-nél nem nagyobb
«.'a u 2ó iiim.-nél nem kisebb szemú darát, 0-25

miii.-nél cem nagyobb és 0*1 mm.-nél nem kisebb

szem lisztet és Qr\ mm.-nél kisebb szemti isza-

pot. L. ErcelkészÜés.
Liszt Fhrenc, zeneszerz és zongoramvész,

szül. Doboijánban (Sopron vra.) 1811 okt. 22.,

mogh. Bayreuthban 1886 jl. 31. Édes atyja, L.

Ádám. Esterházy herceg tiszttartója, maga is

érfptt a zenéhez s fiát hat éves korában zongo-
rára kozdte tanítani. L. 9 éves korában már hang-
versonyon is fellépett Sopronban és pedig olyan
sikorrel, hogy több magyar mágnás ösztöndijat

alapított, hogy kimúvoltetését lehetvé tegyék

:

hat éven át évi 600 forintnyi támogatásban része-

sítették. Az apa elhagyta állását és fiával együtt
1821. Bécsbe költözött, ahol Ferencnek a zongo-
rázásban Czemy, a zeneszerzésben Salieri lett a
mestere. 1823-ban Bécsbl Parisba költöztek. Fe-
rencet a Conservatoireba akarta felvétetni atyja,

Chorabini azonban a felvételt megtagadta azzal

az indokolással, hogy a Conservatolre külföldio-

kot nem vehet fel növendékei sorába. L.-nek
Czemyn kívül nem is volt más mestere a zongorá-
zásban ; a z«ieazerzésben Paer és Reicha vezetése
melletttök^tssitetteismeretelt Parisból konoert-

tumékra indrdt 1824-ben az angol közönséget
hódította meg, kéeöbb a firancia vidéket. 1827-ben
Roulogne sor Merfoen m^faalt az édesatyja. L.
okkor magáhos vette az édesanyját és zongorá-
nak adádUiól tartotta fenn magát. Hírben, dicsó-

- j>»en nemflonoTedett hiányt. 1831-ben Paganini
i'p.tt fel Parisban ; rendkívüli hatást gyakorolt
Íj. -re. L. újra honálátott technikája kifejleeztésé-

boz és ebben az idben szerezte hasonlltíiatatlan

<) Ingbeli kéSBágéi Mély benyomást tett rá Bér-
li </ zal és Pétí8«»l való megismeitedéee. Berlioi
I Ik's jffopagálója volt a programmzene elvének,
I • • < pedig a harmonizálás fejldésérl tartott

it. Úgy a programmzene, mint a toná-
^>í alól felszabadnlt harmonizálás, jel-

ií;ai lettek az ú. n. új-német iskola

mak. amely L.-et vallotta mesteré-
- -zetes fordulóponthoz jutott

:

Ilihez. D'Agoult grófné, szül.

Maiie ut: ria> _
-' névou Dániel Stem, el-

hagyta ai arát -arsa lett Szerelmükbl
három gyermek ,,...., ^ ;:; 1. Gosima, aki Hans
V. Bülownak, majd pedig Wagner Richárdnak lett

a felesége, 2. Blanka, aki III. Napóleon utolsó

ininiszterolnökéhoz. OUivierhoz ment nül és 3.

Dániel, ifjan elhanjt fia. L. 1839-ig élt ^yütt a

RémiSá^ xn. ut.

grófnéval, akit ezatán gyermekeivel együtt Pa-
risba küldött az édesapjához. 1839—47-ig hang-
versenyeket adva, beutazta Európát 1842-bai
Weimarban udvari karmesterré nevezték ki és
1848—61-íg állandóan ott lakoU. Életének ebben
a periódusában Sayn-Wittgenstein Károlyné her-

cegné volt hséges társa. L. feleségül is akarta
venni a hercegasszonyt, akiazonbannem válhatott

el az urától. A hercegné befolyására hagyta abba
L. a koncertezést, hogy egész erejét a komponá-
lásra fordíthassa. 1847 óta csak kivételes alkal-

makkor játszott nyilvánosan. Weimarí tartózko-

dása volt életének és teremterejének legragyo-
góbb korszaka. Weimarban írta szimfóniái költe-

ményeinek nagy részét, amelyek alkotóegyéniaé-

gét leginkább reprezentálják, itt bontakozott ki

nagypedagógiai lángelméje és karmester-genieje

;

a tizenkilen(%dik század nagy zenei forradalmár-
jainak, különösen és elssorban legjobb barátjá-

nak,Wagner Richárdnak müveit itt vittediadalra

;

mvészek, tanítványok serege vette körül, feje-

delmi életet élt. Weimar Európa zenei életének
centruma lett. Kicsinyes intrikák azonban elked-

vetlenítették, végül pedig elüldözték L.-et. 1861.
Rómába költözködött, 1865. abbénak szentelték

fel, élte végén kanonoki stallumot is élvezett.

L. egész élete folyamán fentartotta az érintke-

zést hazájával. 1838-ban a pesti árvízkárosultak
javára 24,000 forintot küldött. Elször 18iO jan.

3. hangversenyezett Pesten, a Nemzeti Szinház
alapja javára, óriási sikerrel. Minden további

hangversenyének jövedelmét jótékony v. kultu-

rális célokra fordította. Másodszor 1846. látoga-

tott el Magyarországra. Ekkor írta hozzá Vörös-
marty híres ódáját. 1857-ben Scitovszky herceg-
prímás kérésére megírta az Bsztei^ml misét,

amelyet a bazilika felszentelésekor maga vezé-

nyelt. 1858-ban több zenekari estén dirigált a
Nemzeti Színházban és a Nemzeti Muzenm dísz-

termében. 1865-ben a Nemzeti Zmiede fnmállá-
sának 25. évfordulója alkalmából rendezett ünnep-
ségen mutatta be Szt. Erzsébet -oratóriumát.

Ugyanebben az esztendben jótékony célra fel-

lett hangversenyen is, a Vigadóban, Reményi-
vel és Bttlow-val ^yetemben s ez a hangver-
seny 6000 frt tiszta jövedelmet eredm^yeaett
1868-ban a koronázás egyházi ünnepére Simor
János herc^primás kérése megírta a Koroná-
zási misét 1869-ben András^ Gynla gr. minisi-

terelnök ksbenjárására I. Ferenc Jónef magán-
pénztárából 4000 frt évi tiszteletdíjat bocsátott

rendelkertsére azzal a kikötéssel, hogy minden
earteodfiben néhány hónapot Pesten kell eltAI-

tenie és foglalkomla moei Ügyeinkkel. 1873-ban
mvészi mflködéeteek fftteiáados juUleamát pa-

zar pompával ülte meg Bodapeet A fövtoxt

10.000 frtos alapítványt tett nevére, az ünnep 3
nroig tartott, a rendoB-Maottaág él^ Haynald
Lajos kalocsai ^rsek állott L. es alkakranial a
Nemaeti Moseomnak ajándttosta tana emlék-
tárgyait 8 a Nemaeti Mnaenm erékSjetmMX na-
deaett be a befogadásokra. 1875-beD as omág-
gyfilós megnayazta az Orsságoe Zeoeakadómia
felállításának költségeit, L. az intéwt elnöke
lett és az maradt haláláig. 1875-töl kaidve esz-

tendnként karácsonytól hnsvétíg Pestm, hoa-

90
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véttól szeptemberig Weimarban ólt s az szt Ró-
mában töltötte. Mindenüvé elkísérték tanítványai,

akiknek légiójából kerültek ki a múlt félszázad

legkiválóbb zongoramvészei, Így : Bülow, Bron-

sart, Tausig, Menter Zsófia, d 'Albert, Bendel,

Stavenhagen, Siloti, a magyarok közül Qobbi H.,

Szendy Á., Juhász A., Thomán I. L. Bayreuthban
halt meg. Budapesten az Operaház eltt és a Zene-

akadémia homlokzatán áll szobra, van ezenkívül

szobra Sopronban (1893. Tilgner müve), Weimar-
ban (1902. Hahn készítette), Lipcsében (Max Klin-

ger alkotása 1900.), Stuttgartban (Fremdtöl 1903.).

Születésének 100 éves fordulóját 1911. az egész

világ megünnepelte. Budapesten egy hétig tar-

tott az ünnep, az Operaház eladta a Szt. Erzsé-

bet- és a Krisztus-oratóriumot, a Mátyás-templom-
bán a koronázási misét, a Zeneakadémián pedig

volt tanítványai müveibl zongoráztak. Doborján-
ban L.-muzeumot emeltek és felállították szobrát.

L. neve új fejezetet jelent a zenetörténetben.

Hozzá fzdik a programmzene, az oratórium, az

egyházi muzsika reformja
;
gazdagította a zenei

kifejezés eszközeit, ö a megalkotója a zongorá-

zás modern technikájának, új formákat (pl. a
szimfóniái költeményét), új harmóniai megoldáso-
kat talált, korszakalkotókat. Lángesz interpre-

tálójb volta régi mestereknek és lelkes, eredményes
harcosa a XIX. sz. zenei forradalmainak, Wag-
ner, Berlioz géniuszának. Mve sok és sokféle.

Kompozícióinak opuszszáma 1250. A legneveze-

tesebbek a következk: 1. szimfóniái költemé-

nyek : Ce qu'on entend sur la montagne (V. Hugó),

Tasso, lamento e triomfo. Les Próludes (Lamar-
tlne), Orfeusz, Prométheusz, Mazeppa, Festkliinge,

Héroide funébre, Hungária, Hamlet, Hunnen-
schlacht, Die Ideale, Von derWiege bis zum Grabe,
Dante, Eine Faust-Symphonie, Episoden aus Le-

nau's Faust, Künstlerfestzug, Gaudeamus igitur,

Rákóczi-induló ; 2. .zongoramüvek : 2 versenym
(Esz dur, A dur), Danse macabre, Concerto paté-

tique, 19 magyar rapszódia, lola aragonese, H
moll szonáta, Bach fuga, 2 ballada, berceuse, 2
legenda, 2 elégia. Capriccio álla Turca, Impromptu
(Fisz dur), Consolations, Apparitions, Harmonies
poétiques et religieuses, Aimóes de pélerinage

(26 darab), Liebestraume, Chromatischer Galopp,
sok parafrázis, transcriptio, arrangements, zon-

gorára etdök; 3. vokális müvek: a) els ós

egyetlen operája, a Don Sanche 1825. került be-

mutatóra a párisi Nagyoperában ; b) misék: Esz-
tergomi mise. Koronázási mise, két orgona-mise
(c-moll, a-moll), a XIII., XVIII., XXIII., CXXXVII.
zsoltár, Requiem; c) oratóriumok: Krisztus,

Stanlslaus (befejezetlen), Szt. Erzsébet ,- d) kanta-
lék: Die Glocken dos Strassburger Münstor, Die
heiligo CiicUia. An die Künstler, Der entfesselte

Prometheus, Beethoven Fest-Kantate (az 1870.
bonni Beethoven -ünnepre), 4 szólamü fórfl-karok,

60 dal ; 4. tanulmányok : De la fondation Goethe
& \Veimar(18l) ; LÓhengrin etTannhausor doR.
Wagner (1851) ; Fr. Chopin (1852) ; Los Bohómiens
et leur musique en Hongrio (1859, tévedésekkel
teli hirhcdt röpirat, melyben a magyar zenét a
cigányzenével azonosította, ólte végén vissza-

vonta) ; Róbert Franc (1872). (összegyjtött mun-
káit Lina Ramann adta ki (6 köt, 1880—1883).

Wagnerral való levelezése 1887. jelent meg 2
kötetben. Számos levelét adta ki La Mara (1.

Lipsius Marié).

A L.-rl való irodalom rendkívül gazdag. Ne-
vezetesebb mvek : Rellstab, Fr. L. (1872); Richárd
Pohl, Fr. L. (1883) ; GöUerich, Fr. L. (1908) ; Nohl,
Fr. L. (1887) ; Reuss, Fr. L. ein LebensbUd (1898)

;

Rud Louis, Fr. L. (1900) ; Stradal A., Fr. L.'s

Werke bosprochen (1904) ; J. Kapp, A. Wagner und
Fr. L. (1908) ; u. a., Fr. L. (1911) ; La Mara több
mve ; Wagner Cosima, Fr. L. (1911). Legterje-

delmesebb életrajzát Ramann Lina írta meg : Fr.

L. (1880—94, 3 kötet). Megjelent mveinek bib-

liográfiáját GöUerich August állította össze az
Ungarische Zeitschr. f. Mus. 1888—89 évfolya-

mában. Összes mvei új kiadását a L.-alapít-

vány (1. 0.) segítségével a Breitkopf ós Hártel cég
eszközli.

Liszt, Franz von, német büntetjogász, szül.

Bécsben 1851 márc. 2. Jogot tanult és Grácban
habilitáltatta magát, azután a giesseni, marburgi,
hallei, végül 1899. a berlini egyetemen a büntet-
jog tanára lett. Dohaw-val 1880. megalapította a
Zeitschrift für die gesammte Strafrechtswissen-

schaft c, folyóiratot, majd 1889. Prins brüsszeli

és van Hamel amsterdami egyetemi tanárokkal a
Nemzetközi Büntetjogi Egyesületet, amelynek
jelenleg is szellemi vezére. 1912-ben a birodalmi

gylésbe választották. L. alaptanítása, hogy a
büntetjog feladata a védelemre szoruló érdekek
fokozottabb oltalma a bimtetés által; kezdettl
fogva üldözi a fogaLmi kultuszt, de annál nagj'obb
eréllyel értékesíti a ki'iminológia eredményeit.
Számos kisebb-nagyobb dolgozata közül kiemel-
kedik : Lehrbuch des deutschen Strafrechts c. 1912.
immár 19. kiadásban megjelent tankönyve ; jelen-

tsebb dolgozatai Strafrechtliche Aufsátze und
Vortráge cünen összegyjtve is megjelentek. Leg-
utóbb élénk részt vett a német birodalmi btk. el-
készít munkálataiban. Nagyi-észt az ö kezdemé-
nyezésére vezethet vissza a Vergloichende Dar-
stellung des deutschen und auslündischen Straf-

rechts c. 16 kötetes monumentális munkálat. A
hivatalos tervezettel szemben 1911. kiadott ú. n.

Gegenentwurf-nak egyik szerztársa L. Lásd még
Nemzetközi Büntetjogi Egyesület.

Lisztadó. 1. Gahonaadó.
Liszt-alapítvány. Weimarban 1888. Mária her-

cegn alapította Liszt Ferenc emlékére. Fiatal

német zenei tehetségek ós rokkant zenészek ttimo-

gatására szolgál. Fögondnoka a szász-weimjul
nagyherceg. Hasonló alapítványt tett Budapest
törvényhatósága 1873. Liszt félszázados mvészi
mködésének jubileuma alkalmával, az Orsz. M.
Kir. Zeneakadémia legkiválóbb növendékei támo-
gatása és ösztöndíjazása céljából.

Lisztártalom, a csecsemkorban elforduló
ártalom, amely azáltal keletkezik, hogy vala-

mely csecsem túlkorán (a 3-dik hó eltt) kap
lisztet, V. fleg liszttel tápláltatik. Az ily csecsem
gyakran látsz<)lag igen jól fejldik, súlya nagy,
de a súlygyarapodás fleg azáltal keletkezik,

hogy a szervezet sok vizet tart vissza. Az ily

csecsemknek igen kicsi az ellenálló képessége.

Hajlamosak a fertzésekre (nátha, influenza, a br
genyes betegségei) ós feltn, hogy megbetege-



Lisztatka — 787 — Lisztkever

déeek kapcsán ig«o nagy súlyveezteségeket sien-

vednek.

Lisztatka. 1. Atkafélék.

Lisztbogár, 1. IJsztféreg.

Liastea berkenye, 1. Berkenye.
Lisztesmagruak (dAt), 1. Farinosae.
Lisztféreg, lisztboaár, lisztkukac (Tenebrio

molUor L.). a BoganJ^ rendjébe tartozó bogárfaj.

Szurokfekete vagy bamafekete, gyengén fényl,
finoman pontozott, alul és a títbak vöröeesek.

Hoesza IS—15 mm. Egész Európában mindenütt
közönséges. A kifejlMött bo^ júliusban és

augoaztDsban röpül és különösen éléstárakban,

padláson, malmokban, pékmúbelyekben stb. igen
gyakori Lárvái, amelyeket általában lisztkukac

néven ismernek és amelyek a különböz szoba-

madaraknak kedvelt eledeleik, lisztben, kenyér-

ben, korpában stb. élnek. A 2 8 mm. hosszú lárva
hengeres, sái^ásfebér szinú, csupasz, fényl,
csajai rövidek; 3 pár rövid, bamaszinú Iába
van. Ha nagyon elszaporodik, igen kártékony
lebet. Teljes fejlédésére körülbelül egy év kell.

Lisztgomba, 6liiopiluspruHulus(S^ip.) Quel.,

HíjporhHUus p. (afir. ; kéi^t L a Ornnbák I. táb-

láján). Ellet gomba. Kalapja 4—10 cm. széles,

eleinte lapos, késbb behorpadt tetej. Felül fehér
V. világosszürke, nedves idben Úaaé ragadós.
Karimája eleinte bekunkorodó. A lemezek eleinte

fehérek, késbb rózsaszínek, a tönkre lefutók.

A tünk 3—6 cm. hosszú, tömött, fehéres, fent a
kalapba tolcsérszerüen megy át. Nyáron és sszel
terem erdben és tisztásokon. Ize kellemes, szaga
a liszt szagára emlékeztet.

Liwitharmat (dot.), az Erysibaoeae családba
tartozó gombagénuszok közös magyar neve. A
gomba myceliumfonalai a gazdanövény felületét

hálózzák be, az epidermiszsejtekbe szlvótárcsákat

bocsátva. A gazdanövényt beteggé teszi. Szapo-
rodása oidinmkonidiumokkal és tömlösspórák-
kal történik. Az elbbiek lánc-sorban keletkez-

nek és milliónyi sokaságuk a gazdanOvény leve-

leit fehérre feett A L.-tól ellepett levél olyan,

mintha liszttel volna behintve. A tömlsspórák
keményfalú, parányi, gömbös, fekete tokorákák-
ban kdetkeiek egy v. több aszknsibaa (töml-
bl). A tokooskáknak rendszerint egyszer vagy
ágas függelékeik vannak.
A L.-gombáknak kb. 30 faja ismeretes Euró-

pában, mind a kultúr-, nünd a vadon él növénye-
ken nagyon gyakoriak és többször igen nagy
károkat okoznak ; némelyik faj (pl. a szöllöliszt-

harmat) csak egy-egy gazdanövényre, más pedig
(pl. a lóberelisztiiarmat, Erysibe Mártii Lév.)

több különböz nemú, st családú növényre van
utalva. BmUtend L.-gombák a Podosphaera trí-

dactyla Lév., mely a szilvafán él ; a P. lencotricha

az almafán; a Sphaerotheca pannosa Lév. a
rózsafán és a kétféle barackon ; a Sph. castagnei

a komlón; az ündnnla spirális Berk. et Curt
irégibb neve Oidlum Tuckeri Berk.), mely a szl-
ln ; a Microq>haera Lycii Lasdi., mely a licinmon

;

az Erysibe graminis Lév. (1. Gabona-Usztharmai),
mely a gabonaféléken él ; az B. Mártii Lév. a
hereféléken és az Oidinm Violae Pass. az árvács-

kán élsködik. Az egresen újabb idben nagy
pusztítást okoz az egres amerikai L.-ja : Sphaero-

theca morsuoae, amely az egres termését és lom-
bozatát tönkre teszi. Az egres európai L.-ja (Mic-

rosphaera groesularia) korántsem olyan veszedel-

mes, mint az amerikai. Jölgyfáink sarjhajtásait

egynéhány év óta egy új L. lepi el, melyet ideig-

lenesen Oidiutn qiíercinum-nak neveztek el.

A L. ellen biztos védekraést nyújt a növények
zöld részeinek többszöri behintése küzöns^es kén-
porral vagy kénvirággal. A kénporhintést száraz,
meleg idben kell alkalmazni se célra legegysze-
rbb eszköz a bojtos kénez és a kénpwiujtató.
Vannak háton hordozható kénporfujtató-gépek is,

amin pl. a Vermorel-féle Torpille, ujabban a L.

ellen az Aschenbrandt-féle rézkénport használják.
Liszthfitgép, hosszúkás faszelörény, melynek

egyik végén az rlemény beomlik. A szekrényben
szállítócsiga kotorja a lisztet a szekrény ellen-

kez végén lev kiömlési nyílás felé s ezalatt egy
exhausztor a szekrénybl szrszöveten át leve-

gt szív. A szrszövetre tapadó lisztet idközön-
ként egy önmköd rázószerkezet eltávolítja.

Lisztilonca (áiut), I. Asopia.
Lisztkészitmények, a rendes rlési eljárás

útján nyert li.<zttól annyiban eltérk, hogy a búi^
ban eredetileg megvolt, a táplálkozás szempontjá-
ból legfontosabb alkotórészeket mesterséges úton
növelik. így pl. sikérszegény liszthez sikert, kö-
zönségesen használt Liszthez különféle sókat, ma-
látakészítményeket kever\'e a Usztet bizonyos
célokra alkalmasabbá teszik. Dyen módon készít-

hetk lisztek gyönge gyomrúak, gyermekek, bél-,

cukorbajosok stb. számára. A legújabb idben
Humphries angol molnár a Uszt keményíteejt-
jeit nagy nyomás alatt szétporlasztott vízzel bizo-

nyos, a búbban eredettl megvolt s az rlés kö-
vetkeztében eltávozott nedveesiéggel telíti, amivel
a liszt sütöképeeeégét emelL Ha a tiszta vlz he-

lyett olyan folyadékot használ, amelyben elze-
tesen sókat, malátát stb. oldott fel, a legkülönbö-
zbb céloknak megfelel L.-et nyeri.

Lisztkeverfi az rl^ folyamán nyert külön-
böz lisztek összekeveiéeére szolgál s ezért csak
a kereskedelmi célokat szolgáló malmokban nyer
alkalmazást. A kereskedelní malmok pedig reod-
szerint nagy teljesltképességtt^ ée n^ asért Is

két vagy több L.-vel rendelkeznek, de legalább is

kettvel és pedig : 1 fehér L.-veI és 1 fekete L.-veL
A L.-k bendezése körülbelül egytmrma és lé-

nyeges eltérést csak a két ftíposnak megfelelö-

leg találunk. Ábráinkon A—B és £-.F* metsze-
tek a fehér L.t, C—D és (?—JJ metszetek a fe-

kete L.-t mutatják.
Mindkét L.-nek leglteyegeeebb réssé egy-egy

tartály, az ú. n. L.-kamra, amelybe a neffOBV^
rendö lisztek az 1 azálHtéliengBrrel ellátottbeOntó-

garaton át, az a és a. pster^Dosler reodBMrfl ser^

leges felvraö segélyével, a A és ; nyilakkal jel-

zett csöveken karaeztül jntnak. A kamrában a
keverés már moel úgy történik, hogy a benne
lev nagy mennyis^^ gyorsan egymásotán és
folytonosan kieresztik és újra bwmmUk. A ki-

eresztést a febér L.4iél a 6 L. és szálUtöhengerek,

mlg a fekete K-nél a e-vel jelölt ú.n. L. alaörési

eo^özU.
A febér lisiteimél asima fbgásá liartekan kívül

fogós, kélBier fogós, söt báronmoros fogós faj-

80»
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tákat is állítanak elö (0, Og, Ogg, Oggg), st itt

a fogósabbak az értékesebbek és annál értéke-

sebbek, minél érdesebb fogásnak. Minthogy bár-

milyen tolva-szállító szerkezet az erömvú hatás

folytán az apró szemcséknek éppen a szögleteit

tördeli ki, vagyis az érdes fogásától fosztja

meg, azért a fehér L.-nél semmiféle szállító- vagj^

keveröcsigának közbeiktatva lennie nem szabad.

Azért végzi a fehér lisztkanura kiürülését szállító-

hengerrel, mely kagylóiba fogadja be a lisztet és

a következ fordulatnál ebbl a kagylóból egysze-

ren kiönti. A hátsó lisztfajtáknál fogós lisztek

nem fordulnak elö, másrészrl itt erélyesebb ke-

verés is szükségeltetik, miért is a fekete L.-nél a
kamra kiürítését az ú. n. L. alsórész végzi ; ez

egy kavaró- és lazítómböl, továbbá szállítócsigá-

ból áll, ez utóbbi a lisztet elre tolva azm irányba,

jó keverést végez.

A keverés maga különben nemcsak azáltal tör-

amikor is a termék a felvonóból önmagától nem
h és j nyilak irányában a kamrába, hanem az i

és yt csövekben a zsákológépre jön. Az els zsák-

ból minta vétetik, ebbl megállapítható, hogy az
anyag eléggé meg van-e keverve. Ha ez nem ki-

elégít, visszaöntik és mindaddig folytatják a ke-

verést, amíg teljesen homogén terméket nyernek.
Egész kis malmoknál, amelyek csak itt-ott röl-

nek a kereskedelem számára, csak egy L. van.

Az ilyen malom nem szokta minden rletbl az

összes számokat elállítani, hanem csak azokat

a számokat, amelyekre éppen szüksége van.

Az ilyen keverk a kavarómvel kombinált
alsó résszel bimak, azonkívül ott, ahol a felvonó

a kamrába adagolja a terméket, még egy szóró-

tányér van elhelyezve. A liszt a fafogakkal el-

látott, forgó szórótányérra jut, arról fátyolszer

vékony rétegekben lassan adagolja és keveri az

anyagot.

ténik, hogy a keverhengcrek és a felvonó által

az egész keverend mennyiség folytonos moz-
gásban van, hanem azáltal is, hogy a L.-henge-

rek és a kavarómü a kamra nem egész hosszá-

ban adagolja le a lisztet, hanem egyenltlenül. A
kamra ogyik részébl kevesebb liszt megy, mint
a másikból és így a folytonos mozgás alkalmával
mindig újabb és újabb rét<3gok korülnek egymás-
sal érintkezésbe. Az egyenltlen loadagolást azzal

érik el, hogy a L.-szállítóhengerok különböz for-

dulatszámokkal bírnak : a kavarómü felett pedig
Bzakaszoki'a boo.sztott tolókák vannak, melyek
szakaszonként kevésbbé, vagy jobban vannak ki-

nyitva.

Maga a keverési folyamat teljesen önmflködö
és az embernek a liszttol való érintkezése telje-

sen ki van küszöbölve, ami egészségügyi szem-
pontból elengedhetetlen feltétel. Ha azt véljük,

hogy az anyag már elég homogén, kinyitjuk ad
zsákcsomagológép zsákolócsövónek fojtószelepét,

Lisztkukac, 1. Lisziféreg.
Lisztmoly (Ephcstia Knehnella Z., áuat), a

Kislopkék Pyratidiie családjának Phycitinae al-

családjába tartozó lepkefaj. Mells szárnyai por-

szürkék, elmosódott sötét harántsávokkal, alsó

szárnyai fehérek, féligáttotszök.Szárnytíírjedelme

22—24mm.Hernyója fohórszín. barnafojü, egyen-
kint álló hosszabb szrökkel fedett s a lisztbon.

korpában stb. él. A malmokban, lisztraktárakban

közönséges s a liszt bepiszkítása, valamint azáltal,

hogy nagyobb csomókban összeszövögeti, igen

kellemetlen a jelenléte mindenütt s malmokban a

csövek beduguliísa miatt gyakran meg is kell

állítani az üzomet. A malmokban egész éven át

szaporodik. Bábja hosszúkás, fényl síirgásbarna.

Irtiisa céljából legtanácsosabb a malmot s külö-

nösen a csöveket, tartályokat alapo.^an kitisztítani.

Liszt-muzeum Woimarban van, két terembl
áll. Az egyik L. hálószobája, a másik a tulajdon-

képeni múzeumul szolgáló szalonja. Itt portrék.
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kéxiratok, emléktárgyak stb. vannak és a Liszt-

könyvtár. A gyjtemény darabjait ajándékozók
adták esze, köztük elssorban Liszt egyetemes
örökOee : Sayn-Wittgensteín heio^a8Bzony4Uetve
a leánya, Hohenlobe hercegné járaltak hozzá je-

lentékenyen a mnzeom gazdagításához.

Lisztpróba (báar). A súiöégroek átlagos fém-
tartalmának megtadása végett próbát szoktak
venni a zúaóércekböl, mieltt felzúzatnának ; de
ez a próba nem adhat pontos eredményt, mert a
zúzóércdarabok nagycm egyenltlenek ; pontosabb

eredményt nyerOnk, ha a zúzóköpüböl kifolyó

zagyot fogjuk fel koronként : ez a zagvpróba, és

m^ pontosabb eredményt nyerünk, na a már
oeztiUyozott lisztdcd próbáljuk, csakhogy ez eset-

ben az egyes osztályok súlyát is meg kell állapí-

tani. — L. a malomiparban, 1. Liszt.

Lisztrobbanás, a levegben finoman eloszlott

liaztpor lánggal érintkezve robbanva ég, mintha
pnskapor volna. Elégséges már 200—.300 gramm
egy köbméter levegben, hogy ily robbanás kelet-

kezzék, igen száraz lisztbl még kevesebb is. A
L. a legveszedelmesebb következményekkel jár s

nemcsak rombadönti sokszor az épületet, hanem
túzveezélyt is okoz. A L. ellen csaki.s úgy lehet

védekezni, hogyha megakadályozunk minden por-

k^sdést, ami porgyjtk és szellztet gépek
segítségével el is érhet s eltiltjuk a nyílt láng
használatát. A vUlamosvilágítás hiányos beren-

delése is oka lehet a L.-nak, pl. a lisztkeverö kam-
rában.

Liasty, 1. (Listiug) Anna Rozina, Thurzó
Szaniszló szepesi fispánnak és utóbb Magyar-
ország nádorának neje, L. Jánosnak Nauhaus
Anna báróntl született leánya. 1598-ban lett

Thurzó felesége, kivel 2ö éven át, annak haláláig

^ytttt élt Ez a rettenetes bosszúálló és kegyetlen

n környezetének zsarnoka, cselédjeinek gyil-

kosa volt és csejtei Báthory Erzsébet verseny-

társának mondható. Midn urának 1625. történt

halála \xMxL Pogrányi István felesége, majd annak
özvegye lett, sok bbájos és kuruzsló asszonyt
gyjtött maga körül, kik öt a boazorkány(^ «kirá-

lyának> nevezték. Esterházy Miklós nádor 1637.
vizsgálatot reodírit eUeoe s fö- és jószágvesztésre

Ítélték, de ül. Ferdinánd 1638. megkegyelmezett
neki. A periratokat kiadta Komáromy A. (Tört.

Tár. 1897, 627. 1). V. ö. &í?rémt, Thurzó Szaniszló

házasodása (Századok 1894. 74. 1.).

2. L. (Listi, Listius) János, gyri püspök
megh. Prágában 1577. Mint az udvari kancellária

titkára. Oláh Miklós prímás öccsének Lucretia
nevfl leányával házasságra lépett Nejének halála

után azonban pappá lett és Oláh M. rövid id
múlva kanonokká tette. Ió68-ban veszprémi püs-

pök és kancellár, 1571 után gyri ptt^k. L. volt

as els, ki 1569. Miksa király és az együtt lev or-

szág-nagyok eltt magyar nyelven szónokolt az
orsalkggyülésen. Irodalmi múvei : Commentariolus
De inauguratione Maximiliani n. ; Adnotationes
Bonfini-hez, melyeket a Zsámbokitól kapott pél-

dányhoz jegyzett. V. ö. Zdliger A., Egyb. Írók

csarnoka és Századok (1893. évf).

3. L. László (kSpcsényi li jánosházai) báró,

magyar versel, szül. Í62B., miégh. 1663. Oseitöl

nagy vagyont ön^ölt és 1655. grófságra emel-

Litchi

t^ ; de borzasztó életet élt s utoljára is vérpadon
végezte pályáját Csalt, gyilkolt gyújtogatott
okiratot hamisított, gyermeket csempészett, er-
szakoskodott és a leggyalázatosabb fajtalansá-

gokat követte el. A büntetést sokáig kikerülte,

st, mivel magát Wesselényi Ferencet, a nádort
is megvesztegette, csaknem vé^ép megszaba-
dult minden keresettl. Azonban végül te pénz-
hamisításra vetemedett és a bécsi törvénysaA:
halálra ítélte.Verses mvelt 1663. adta ki Bécsben
kis folió-alakban, két kötetben, melyeknek elseje

a mohácsi veszedelemrl írt elbeszélést foglalj
magában, 13 énekben, a magyar rendekhez inté-

zett szép bevezet irattal ; a második pedig a ma-
gyar hercegek és királyok versibe szedett tör-

ténetét s a «8zerencse állhatatlaoságáróU szóló

didaktikus költeményt, végre a Máriához, mint
Magyarország védasszonyához s a magyar címer-

rl szóló énekeket E mvek a korhoz képest tu-

dományos mveltségre mutatnak, bár költi ér-

tékük kevés van és maga a MagyarMars avagy
Mohách mezején történt veszSÜemnék emléke-

zete, amely epopoea akart lenni, nem egyéb Bro-
darics István deák krónikájának verses átírásá-

nál. Még legtöbbet ér a két utolsó helyen említett

darab, lehet azonban, hogy ezek is átírások. V. ö.

Komáromy András, L. László élete (Budapest

1887) ; L. László munkái, életrajzzal bevezette

Komáromy András ( u. o. 1891) ; Irodalomtört
Kozl. (1894.. 1895., 1897.) : Pintér Senb, L. L. Mo-
hác;:i veszedelmének forrásai (u. o. 1906. évf.).

Liit^ a latin littera (bet) rövidítése.

Litaha (Lita), Magyarország középkori víz-

rajzában a. m. Lajta.

Li-tai-pe, kinai költ, 1. Kinai nyelv és iro-

dalom.
L'Italla fara da se a. m. Olaszország sa-

ját erejével fog cselekedni. Olasz szállóige, mely
1848. keletkezett, valószínleg Károly Albert
szard király kiáltványa nyomán. Jelentése az,

hogy az olaszoknak nincs szükségük idegen se-

gíts^re az olasz egység megvalódtáaában.
Litánia (gör. mzji, a m. alázatos könyörgés^

magyarosan: létúuia, letenye: kath. liturgikus

nyelven felváltva mondott imádság, amely fel-

szólításoKból és az ezekre adott válaszokból áll.

Tartalma : Isten irgalmáért és a saentsk közben-
járásáért való esedezée. Dyen L.-t a kath. egy-
házban ötöt használnak, és pedig a MJndanewB-
tek. Jézus szt nevérl. Jézus szt szíTéröl, a
Loretói és a szt Józsiról való L.-t Ifivel a
L. igen alkalmas kivált körm^ietí ájtatoeságok-

nál, azért egyes körmenetdmek is L. a nevfik.

fis pedig L. major (nagyobb L.) az ápr. 25u szt
Márknapi körmenet ; L. minor (kisebb L.) a 3
kérönap áldozó csütörtök eltt Vasár- és Onnsp-
napokon a Jézus szt nevérl való, ssombatMi és
Mária-ünnepeken a Loretói, kOnneíiieteken a Min-
denszentek L.-ja van elírva.

Litehüeld («jtad : uoUd). város Illinois ésHdc-

amerikai állam Montgomery oonntyjában, 70 km.
D-re e^nringfleldtl. (mo) 5971 lak.. gabonakeres-
kedelemmel, ssénbányákkaL
lÁtmU Sonn. (afit.), a Sairindaoeae esalád gé-

nusza; egyetien faja, a ]! ckimentig Sonn. (Ne-

pheUum L. Cambees. I. az Betéfnvén^ ID.
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mellékletén), kínai fa, levele szárnyas 2—3 szárny-

nyal ; a levélkék alsó oldalukon szemölcsösek.

Virága kocsányos, bugában áll, pártája nincs,

porzója 8. Termése (litchi-, licsiszilva) tojásdad,

egymagú, mogyorószerü, de a felülete kúposán v.

gúlásan kiemelked, száraz állapotban kemény
pajzsokból áll. Magván magköpeny található ; ez

nem, de maga a mag sülve ehet.
Iiitdejustlce(&anc., ejtsd: li dö zsUsztisz), szó

szerint «az igazságosság ágya», jelentette azt az

emelkedettebb helyen elhelyezett széket, melyen
a francia királyok hbéres nagyjaik jelenlétében

igazságot szolgáltattak. Késbb a parlamentek
(felsbb törvényszékek) ama ünnepélyes üléseit

nevezték Így, amelyen a király is megjelent,

hogy valamely fontos állami ügy eldöntését be-

jelentse. Mikor a parlamentek a XVII. sz.-ban a
királyi rendeletek becikkelyezésének (enrégistre-

ment) jogát megkapták és sokszor vonakodtak
azokat becikkelyezni, a király ilyen L.-en ren-

delte el parancsainak becikkelyezését.

Litene (Litona, Lythyne), a középkorban a
sárosmegyei olejnoki víz, melyPécsújfalutólD.-re

szakad a Tarczába.

Liter (franc, litre, ejtsd : litr, jele : 1), a méter-

rendszerben az rmértékek egysége = 1 köbdeci-

móter. Az rmérték többi egységei 10-zel, 100-zal

vagy lOOO-rel való szorzás vagy osztás útján ke-

letkeznek. A sokszorozás útján nyert maga-
sabb egységeknél görög (deka= 10, hektó = 100,

kilo = ICXX)), az alacsonyabb egységeknél pedig

latin (deci= Vio. centi = Vioo- ™illi == Viooo) sza-

vak használtatnak.

Liter, kisk. Veszprém vm. veszprémi j.-ban,

(1910) 499 magyar lak., u. p. Hajmáskér, u. t.

Szentkirályszabadja.

liUera (lat.), 1. Littera.

Literális szerzdés, a régi rj.-ban elismert

négy contractus-típus egyike, mely a háztartási

könyvbe eszközölt bevezetés alapján létesített kö-

telezettséget az adóssal szemben. Amint ugyanis
ma minden kereskednek rendszeres könyvvitelt

kell folytatnia bevételeirl és kiadásairól, úgy
Rómában minden rendes ember (paterfamilias)

kasszakönyvet vezetett, amelybe a bevételeket és

kiadásokat írta be (codex accepti et expensi). Ké-
sbb fiktív fizetések (nomina transscripticia), azaz

a tartozások, kontó-csinálások is beírattak a

könyvbe a bevételek és kiadások közé, még pedig

úgy, mintha az adós fizetett volna ugyan, de a

hitelez az illet összeget kölcsön adta volna neki.

Ez az átírás hozta létre a L.-t a két fél kölcsönös

megegyezése alapján. A császárság korában a L.

tolje.sen kiment a divatból s a mai jog se ismeri.

Eilterary g:enileniau (ang.), irodalmi m-
veltség férfiak, mkedvel írók elnevezése.

Literáti Nemes Sámuel hamisításai, 1. Hami-
sítás.

Eilteratura (litteratura, lat.) a. m. irodalom.

Litéry-fíflf, az Aba nemzetségnek egyik ága,

amely az 1335 oltt elhalt János atyját, Mártont
vallja sének ; az 1335-l)en szorzott Literi falutól

nyerte nevét. Töbtot ez ágról alig tudunk.

Litewka (lengyel), a lit\'ániak által viselt, test-

hez álló, elöl begombolt, térdig ér, alól b kabát.

Ennek mintájá>ra készített fels ruhát viselnek

több hadseregben a dzsidások és Németországban
a rokkant katonák.

Ijittaiargyruiii, 1. Olom oxidjai.

Litherland (ejtsd : iizeriend), város Lancashire
angol countyban, Liverpool közelében, (i9i i ) 14,796
lak. Jelents pamutipar.

Lithgow (ejtsd : lizgo), város Új-Dél-Wales ausz-

tráliai angol gyarmatban, a Kékhegyek között,

(1910)8260 lak. Köszénbányái és vashámorai van-
nak.

Liitbiasis, 1. Húgyhólyagkbetegség.
liittaion a. m. litium (1. o.).

liithíotis, az osztríga-búb vastagabb, ellent-

álló részei, amelyek éppen ezért a régi geológiai

korokból épségben fenmaradtak, míg a héj többi

része elpusztult és amelyeket a geológusok és

paleontológusok sokáig kövült növénynek tartot-

tak. V. ö. Lörenthey Imre, Néhány megjegyzés a
L.-kórdéshez (Term'. Füz., VIIL köt., 1895).

liithistidae (Kszivacsok), 1. Szivacsok.
Ijithium, 1. Litium.
I..itbobiu8 (Pántlikaszázlábu, inat), a Száz-

lábúak osztályának Lábasajkuak (Chilopoda) rend-

jében a Lithobiidae család egyik fajokban leg-

gazdagabb neme. Teste kissé lapított, ízeit, hát-

és haspajzsainak száma 15 és lábpárja is 15
van, melyek közül az utolsó pár hátrafelé te-

kint és uszálylábnak nevezik. Szemeinek száma
mindkét oldalon 2—40-ig váltakozik. Fels ajka

középen háromfogú ; csápjai meglehets hosszúak,

ostorformák, 17—70 Izüek. Több mint száz faja

ismeretes s hazánkban is több él. (V. ö. Daday J.,

A magyarországi Myriopodák magánrajza.) Min-

denik faj igen élénk, gyors futó, éjjeli ragadozó ;

csigákkal, rovarokkal táplálkozik, de egyik a
másikát is megtámadja. A nagyobb fajok marása
az ember testén a csalánégetéshez hasonló fájdal-

mát okoz. Rendesen a kövek, mohok, lehullott fa-

levelek, fakérgek alatt és a földben tartózkodnak.

liitltocystls, 1. Kristályos sejt.

liithodomus (állat), 1. Datolyakagyló.
Uthofracteur (görög-franc), 1. Bobbano

szerek.

Liithoglypbi (v. líthomorphi), olyan kövek,

amelyek küls alakjukra nézve valami idegen

testet (állatot, növényt, tárgyat stb.) utánoznak.

A L.-k részben kövületek, többnyire azonban
csak a természet szeszélyes játékai. L. pl. a lösz-

baba, pápaszemkö.
liithouiorpbl, 1. Lithoglyphi.
liitbopaedion, 1. Kömagzot.
liltbopon, festék, 1. Cinkszulfid.
liitboMperniuin (nOv.), gyönayköles, madár-

köles, napkása, kömag, tengeri köles, a Borragi-

naceae-osalád génusza; 40 faja közül néhány
délamerikai és délafrikai, a többi az É.-i félgömb

mérsékelt övén él. Kórós növények v. félcserjék.

Levelük váltakozó szrös ; viráguk kelyhe többé-

kevésbbé mólyen 5 osztatú; pártája tölcséres

V. tányérszerü, torka reds v. pikkelyes v. fino-

man szrös
;
porzói hosszúkásak. 4 makkocskájuk

tojásdad v. csúcsos, kszer, sima vagy ráncos

felület, fehér. A L. officináié L. (Mária könnye).

3—6 dm. magas kóró, ligetben s mezn, fleg
mészen elég gyakori, levele snl, lándzsás, virága

apró, sárgás, makkocskája fényes, fehér, sima.
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BaeUMt mmma müii solis (oapkása v. napkölee)

néven kOvesedée ellen használtAk, néhol a nép
ma is teát föz vele (poroeUántea). CseliofBiágban

termesztik. Levelébl kéezOl a zöld és Mcete
tea (cseh v. horvát tea), de a kinai teát is hami-
sítják vele. Porrázata aranyszín és kellemes

teaillatú. A mezei L. (L. arvense L.) gyökerének
piros kérgében, mikor még Üatal, piros festék

van ; népies arcfesték volt.

l4Íth«(hamiiIoB Fkil. (nSr), a Pirosmoszatok
Corallinaoeae családjába tartozó génasz, mely-

nek mintegy 80 faja a tengerben él. Jellemzi az

ersen meszes, bfttykös telep.

UUkotkaaKBlaaa (paieont.), az egyes geoló-

giai kortdE rétegeiben lelhet meszet kiválasztó

algák kövttlt nuoadványai. Épágy, mint ma is, a
L.-ok a r^bbi földtani idszakokban a sekély

tengerfenekeken bséggel tenyésztek. Tömött,

fehér, szabálytianol ágas-bogas, gomószerú mész
várak fleg hazi eocén mköveinkben (budai

hegyig b(V8odi Bflkk-h^ység) és a fels medi-

terrán emeletbeli, úgynevezett lajtamészköveink-

ben (Lajta-hegys^, Rákos) igen bven fordul

el, soknw egymaga kzetalkotó. Utóbbiakban a

L. ramosissimumneyti faj szerepel. A L.-mesze-

ket sok helyütt a kipar dolgozza feL

Litl, i. Lassi.
Litia (gör.) a. m. könyörgés, neve a görög egy-

házban az ^ész éjjeli virrasztásnál végzett nagy
ekteniának (1. o.), mely öt könyöi^bl áll és

Isten haragújának megkérlelésére szolgál.

Litiázis (lithiasis), 1. Húgyhólyagkbetegség.
l.iticlnes (lat), 1. Lititus.

IJtiKans (lat.). 1. LiS.

MtiKioNos, lltlg1<HriUui(lat.), 1. Lis.
Litm, az ugyanily nev járás székhelye Podo-

lia orosz kormányzóságban, (i907) 9420 lak., do-

hány- és brgyártással, fa^yúfzéssel.
litinye, kisk. Sáros vmegye Usszebeni j.-ban,

(19101 597 rutén lak. : n. p. és n. t. Pécsújfalu.

LitiM conteNtatio (lat), 1. Lis.
L.itÍN dcnantiatio (lat.), I. Tjis.

I.itUpendeniia (lat.^, 1. Perfüggség.
Litinm (lithium), az alkáli fémek csoportjába

tartozó ^yvegyérték pozitív elem ; kémiai jele

Li, atomeúlya 7. Ezt az elemet Arfvedson fe-

dezte fel 1817. tkpetalit nev ásványban. Szabad
állapotban a természetben nem taláUiató, vegyü-
letei azonban nagyon el vannak terjedve, de
mindig csak kis mennyiségben fordulnaJc el. A
L. igen sok ásványnak és kzetoek alkotórésze.

Így a trifillinnek, anMigonitnak. spodumennek,
lepidolünak, némely földpátnak stt). Csekély
mennyiségben elfordul a talajban, igen sok ás-

ványvízben (borszéki, luhi Margit, Salvator stb.)

és számos növény hamujában. Nyomai az állati

szOTvezetben. izmokban, vérben és tejben is fel-

iamertietök. A tiszta fémet legelször igen kis

mennsris^ben Davy és késbb Brande (1820), na-

gyobb mennyiségben pedig Bunsen és Mattkies-

sen áUították el (1850). a klöriitinm vagy U-

tiomklorid (1. o.) elektrolízise révén. A L. ezüst-

fehér szin, késsel vágható fém. 180*-on meg-
olvad. Fs. 0'59, tdiát valamennyi szilárd test

között a legkisebb fajsúlyú. A levegn igen

könnyen oxidálódik és ezért csak beforrasztott

csben vagy petróleum alatt tartliató ol. A vizet

heveera elbon^a és ekkor lltiumhidroxiddá ala-

kul át. Oxigtobsn vagy lev^ön ersen hevítve,

ers fénytttnemánjr^ között íitiumoxiddá ég el.

Klórgázban, úgyszintén bróm-, jód- vagy kén-
gzben meggynlad és élénk fénnyel ég el. A
L. sói, a L.'karbonái és L.-foszfát kivételével,

vízben igen könnyen oldhatók és a színtelen Bun-
sen-lángot szép biborszlnre festik. Színképében
egy karminvörös és egy narancsvörös vonal lát-

ható, melyekrl a L.-vegyfiletek könnyen felis-

merhetk.
Litiambenzoát, henzoesavas litinm.

C.H.COOLl,
vízben és szeszben oldható fehér por. Köszvény-
nél és húgyknél gyógyszerül használják.

Litínm-csillám (ásv.), egyrészt lepidolU, más-
részt zinnwaUlit.

Litiumiosziát, foszforsavas litium Li^PO^. Ez
a 80 úírj' készül, hog^- litiumklorid vag>' litiumszul-

fát töményebb oldatához dinátriumhldrofoszfát-

oldatot elegyítenek és az elegyet felmeiegítik. Az
oldatból a L. mint nehéz, fehér kristályos csapadék
válik le, melj-nek összetétele Li,,P04»/,H,0 kép-

letnek felel meg. Fehér szín, nehéz kristályos

por, mely ^izben igen nehezen oldódik (közöns^es
hmérsékleten 1 sr. L. feloldására 2539 sr. vlz

szükséges), amiért is a litium quantitativ megha-
tározása e vegyület alakjában is történik. 1(X)

C«-ra hevít\'e, kristályvizét tökéletesen elveszti.

Litimnkarbonát, szén.<tavas litium. Li,CO,,

fehér, kristályos por, amely vízben a többi lúg-

fémkarbonáttól eltéren nehezen oldódik : kb.

50 sr. hideg v. 140 sr. forró vlz oldja. Oldata

hidrolízis fol3rtán lúgos kémlöbatású. Savak pezs-

gés (CO,-gáz fejldd) közben elbontják. Készül-

het vízben bségesen oldható litiumsókból. pl.

litiumkloridból, úgy, hogy ennek tömény oldatát

ammoníumkarbonát-oldattal elegj^tik és a ki-

válón L.-ot vízzel V. szesszel moesák és megszá-
rítják. (iyó$nszorül használatos.

Litiuinklorid. klórlitium. LiCL, iitiumkarbo-

nátnak sósavban való oldása útján készül: a
töraényltett oldatból a L. kocka- vagy oktaéder-

alakú kristályokban válik ki. A levegta szét-

folyik ; vízben, alkoholban igen bségesen oldó-

dik. Vörös izzáson megolvad és tésioeai el is

párolog. A L.-ot a litínm-fém és egyéb littnm-

vegyületek olálUtására használják.

Litiamnitrit, salHromtavaa litium, LlNO,.

Elállítására litinmkarbonátot salétnwasaTfaan

oldanak és a L.-ot az oldatból kikristályosi^ák.

Színtelen, higrosritópos kristályok. Izzltáskor el-

bomlik.

Litiiimozid és litivmhidToxid. A litíom Icét

oxidja a Utiumoxid Li,0 és a kevéssé tameretes

litiumhiperoxid. A litinmnitrát tisves iflEftásicor

ellK)mlik és Utiomozidot hagy hátra. Ez utóbbi

fehér krls^yos tömeg; vízben lassan litínm-

hidroxiddá, savakban litium-sökká oldódik. Li-

tiumhidrocid LiOH a kálinmhidroxid módjára

állítható ei6 úgy, hogy Utíomkartxmát és méss-

tej keverékét forralják, majd a Uválott kalciam-
karbonátról, lelUe|iedése ntán, lefejtett Utinm-

hidroxid-oldatot bepánilogta^iák és a maradékot
megolvasztják. A litinmhidroxid nem annyira
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higroszkópos és nem oldódik vízben olyan b-
ségesen, mint a kálium- v. náti-iumhidroxid,

oldata nem is annyira maró, mint a káli- v.

nátronlúg.

Litiumszulfát, kénsavas lüium, LÍ2SO4, leg-

egj^szerübben litiumkarbonátnak higított kénsav-

ban való oldása révén állítható el. Az oldatból

LijjSO^.HjO válik ki fényl monoklin táblákban,

melyek vízben könnyen, szeszben azonban ne-

hezen oldhatók. Az alkálifémek szulfátjaival (ki-

vált a kálium- ós nátriumszulfáttal) jól kris-

tályosodó ketts sókat alkot ; hasonlóképen az

aluminiumszulfáttal is. Ez utóbbi ketts só

(Li.,Al2(S0,),24.H,0)

oktaéderekben kristályosodik és a közönséges
timsóval izomorf.

Litka, kisk. Abauj-Tonia vmegye csereháti

j,-ban, (19101 168 magyar lak., u. p. és u. t. Sze-

mere.

Litke, kisk. Nógrád vmegye szécsényi j.-ban,

(1910) 911 magyar lak., vasútállomás s ugyanott
posta- és táviróhivatal.

Litó (azeltt : Lutté), kisk. Trencsén vmegye
báni j.-ban, (loio) 247 tót lak., u. p. Bánluzsány,
u. t. Alsóozor.

Litocisztisz (lithocystis), 1. Kristályos sejt.

Litofániák (gör.), így nevezzük azokat a dom-
bonmiüvesporcellán ablakképeket,melyekáttetszö
fényben finoman árnyékolt képet mutatnak. Eze-

ket a képeket úgy mintázzák, hogy az árnyékos
részeknek vastagabb, tehát kevésbbé áttetsz por-

cellánréteg feleljen meg, a világos helyeket pe-

dig vékonyabb porcellánréteggel hozzák létre. A
L.-at úgy készítik, hogy a viasszal egyformán be-

vont üveglemezen áttetsz fényben kikarcolják a

kép világos részeit, míg az árnyékoknak megfe-
lelen a viaszréteg vastagabb marad. A viasz-

minta után negatív gipszmintát öntenek, mely-
lyel a pozitív porcellánképot sajtolják.

Litofin (gör.), jó minség rektiflkált terpentin-

olajnak lavendulaolajjal, sárga viasszal és asz-

falttal való keveréke ; a knyomásnál használ-

ják. Az átnyomatot határozottabbá s az elmosódó
körajzokat nyomtatásra ismét alkalmassá teszi.

Litofiza (közethólyag), a riolitöknál gyak-
ran elforduló szforólitos alakulatok, amelyek
koncentrikus vagy más válaszfalak által kam-
rákra vannak osztva. A L.-kat a lávából elálló
vlzgöz idézi el. Nálunk is gyakoriak a hegyaljai

riolitokban.

Litofon (lithophon, gör.), hallgatócsövel el-

látott kszonda.
Litogenezis a. m. petrogeiiezis (közeiképz-

dés), 1. Kzet.
Litoglif (gör.) a. m. kmetsz ; lüoglifika v.

litogliptika a. m. a kmetszésnek mvészete.
Litográfia (gör.) á. ra. köre rajzolás, knyo-

mat; 1. Knyomás. — Litográfus a. m. k-
nyomó.

Litográfia-érclemez, a knyomdáazatban a
solnhofoni kövek pótlására használt lemezek,
ilyenek a cink-, alumínium- v. nikkellemozek,
melyeknek a felületét megkeményed masszával
vonják be.

Litográf-k, Bajorországban, Soleuhofen vidé-

kén századok óta bányásszák ; vastagon palás,

finom szem meszes márga, melybe kitnen
véshetni írást, rajzot stb., amiért is a litográfus

használja. A geológiai másodkor juraszisztémá-
jának ú. n. fehér vagy fels jurájában keletke-

zett és gyakorlati hasznán kívül még különösen
arról nevezetes, hogy kitnen tartotta meg a
belétemetett állati maradványokat. Egész sora
a kiválóan nevezetes jurabeli kövületeknek a
solenhofeni L.-böl került el.

Litoidit, 1. Riolit.

Litoklázis (ásv.) a. m. kzetrepedés. Daubrée
szerint megkülönböztethetk : 1. leptoklázisok, kis

méret repedések, pl. a láva lehlése alkalmával
keletkeznek ; 2. dioklázisok, a réteges kzeteket
nagy méret részekre vágják szét, pl. a quader-

homokk a Szász Svájcban ; 3. paraklázisok, ve-

tdési hasadékok, 1. Vetdés. A L.-ok a gyakor-

lati életben fontosak. Ezeknek mentén szivárog

el a csapadékvíz a mélybe s bukkanhat ismét elö

források alakjában ; ezek mentén hatol le legin-

tenzívebben a kzetek ehnállása.

Litokromia (gör.) a. m. színes knyomás, 1.

Knyomás.
Litolapaxia, 1. Húgykmorzsolás.
Litolff, Henry Cliarles, elszászi eredet zon-

goramvész és zeneszerz, szül. Londonban 1818
febr. 6., megh. Parisban 1891 aug. 6. 1810—45
között Parisban hangversenyeket adott, majd
Varsóban színházi karmester lett. 1845-ben Braun-
schweigban telepedett le, ahol nül vette Meyer
zenemkiadó özvegyét s mint a zenemkiadó-
vállalat tulajdonosa megalapította a zenei klasz-

szikusoknak vGollection Litolffy> néven ismert

kiadását. Mint zeneszerz különösen zongora-

versenyeivel aratott sikert. Több dalmvet, ope-

rettet, hangversenydarabot és számos dalt írt.

Litologia (gör.) a. m. kzettan ; ma a petro-

gráfia név a használatos.

Litomio, így nevezik a lipcsei Sebald által

1901. föltalált litográfiái eljárást, mely szerint a
követ, cink- v. aluminiumlemezt gummival és

savval olyanformán preparálják, mint az a szo-

kásos eljárásoknál közvetlenül a nyomás eltt
történik. Ezután leöblítik, megszárítják, gyantíis

réteggel bevonják ós erre átnyomják a rajzot. A
karcolótvel már most e réteget a rajz vonalai-

nak helyérl eltávolítják, vigyázva azonban, hogy
a követ meg ne sértsék. Ak ilyenformán föltárt

fölületét ekkor olajos festék fölvételére alkal-

massá teszik, azután átnyomó festékkel henge-

relik be a követ és gummival kevert savval ma-
ratják. A sav csak a vonalak helyein hat az át-

nyomó festékre s engedi azt a kbe szíviWni,

egyebütt megakadályozza ezt a száraz gyanta-

réteg. A szokásos gummizás és terpetinnel való

lemosás után a krl nyomtathatnak.
Litomorfok (gör.), 1. Lithoglyphi.

Litona. 1. Litenr.

Litopedion (gör.) a. m.kmagzat; értjük akitta

azt az állatoknál gyakoribb, embernél ritkább

jelenséget, midn az embrióban az elhalás után

mészsók rakódnak le s az ezáltal kszer kemény
tömeggé alakul. Az ily elmeszesedett magzat éve-

kig, st évtizedekig maradhat pl. a méhen kívüli

terhesség esetén az anya szabad hasüregében el-

tökélt állapotban, ami mellett egy új terhesség
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Durmálb lefolyást is vi'het. IkerterbesBógnél ia

elfordulhat.

Litopon (lUKopon), \. CiíJcszulfid.

liltorale (\&t.) a. m. tengerpart melléke ; L.
Hungaricum a. m. magjar tengerpart melléke

;

litorális, ten;;orparti.

Litorilis képzdmények <s«oi.) a. m. tenger-

parti kt'pzmliut'iiyt'k.

Litorális plankton, i. Éile.n'í^i növényzet.

Ititorina aiut), I. PartUsiyák.
Litorina-tenger ig«oi.i, a miocén idöl)en az

E;jzaki-teni;eniek egy ága. mely JQttlandon ke-

refiztül a Balti-tengert az Északi-tengerrel össze-

kötötte.

Litorinellás mészk és agyag (g«oi.), miocén
lerakódások Lítorinella (Hydrobia) csigahéjakkal.

Litossfira (gör.), a Föld kérgének összessége

azemlw áUitva »lé^r összességével, mely atmo-
szféra,meg avlz össassségével, mely hidroszféra.

Litoastereotípia, azoknak az eljárásoknak

egyik összefoglaló neve. amelyekkel a litográfiái

kö n^jzát dombomra maratják, hogy úgy nyom-
hassanak róla, mint a könyvnyomtató. A gya-
korlatban azonban még nem alkalmazható.
Litosztratom (gör.-lat.), szószerint kövekkel

behintett tárgy, tehát kövezet, kburkolat, a ró-

maiaknál többféle szín kdarabokból összerakott

padozat, olyan mint a mai ú. n. terazzo, melyen
a színes kövek nem alkotnak mustrát.

Litote8S(gör.), szóalakzat, látszatos kicsinyítés

;

pl. neki sincsám galambepéje, a. m. ugjancsak in-

dulatos ; ez se szegény ember ám, a. m. ugyancsak
gazdag ; az efféle kifejezés éppen szerény formája
miatt nyomatékos.

Litotipia (gör.), könyvnyomdai termékeknek
a litográfiái kre való átnyomására szolgáló el-

járás. Pöltalálóí a Schilling testvérek Ichenhau-
senbon. Tj.-nak nevezik sok helyütt a litográfiái

dombornyoiiKi-st is. L. Knyomás.
Litotipográiia (gör.), a párisi Dupon Paul és

Anguste-tl föltalált eljárás, régibb és újabb nyom-
tatványoknak, könyvnyomdái termékeknek, réz-

karcoknak is kre való átvitelére s errl való sok-

szorosítására. L. Anasziatíktti átnyomás és Kö-
nyomás.
Litotomia (gör.), 1. H^kámetszés.
Litotripszia (gör.). 1. Rúgykmorzsolás.
Litotriptor. 1. Húgykömorzsoló.
Litovel, város, I. Lnttau.
Litre (franc, ^iud: utr), a liternek francia neve.

Litri. 1. Enjthrae.
Litschauer, 1. Lajos, föbányatanácsoe, szül.

Szil-Sárkányon 1815 júl. 26., megh. Budapesten
1885 ápr. 4. 18U-ben lépett a bányakincstár szol-

gálatába. 1870-ben bányahivataU fnök lett Ab-
mdbányán. ugyanabban az évben a bányamíve-
lée els magyar tanárává nevezték ki a selmeczi

akadómiáhoi. Ssakirodalmi fmflve : Vastag szén-

tdepek vtíása FVanciaországban (1875).

2. L. Lajos, bányatanácsos, az elöbbüiek fia,

szül. Nagyágon 1858 ápr. 13. Bányászati tanul-

mányait a selmeczi akadémián, jogi tanulmá-
nyait Nagyváradon végezte. 1887-ben bányals-

kolai tanár, 1894. fmérnök, 1910. bányatanácsos
lett. 1911-ben a pénzügj-mlnisztédom bányászati

ügyosztályához rendelték be. Az Országos Ma-

gyar Bányászati és Kohászati Egyesület titkára,

önálló nagyobb munkái : Magyar bányajog kér-

désMen ésfddetdAen (Selmeczbánya 1882. 1885
ée 1897) ; A kutatás mmt a magyar bányajog
tárgya (n. o. 1885); Általános banyatörvény a
reá vonatkozó rendeletekkel (u. o. Ifi^) ; A ma-
gyar viszonyokat teljesen fdölelö magyar bánya-
mfvdéstan (u. o. 1890—1894) ; A fémes ásványok
telepeinek ércesedésviszonyai (u. o. 1891) ; Hiva-
talos irályian, különös tekintettel a bányászat,
kohászat és erdészet kívánalmaira (u. o. 1897);
Ásványtan (u. o. 1898); Földtan (u. o. 1898) ; K-
zettan és slénytan (u. o. 1899); Telepismeret
(u. 0. 1899) ; Mélyfúrás^ különös tekintettel Ma-
gifarország bányászati viszonyaira (u. o. 1899)

;

Fejté.-itau (u. o. 1900) ; Bányászati munkálatok
é.<} bányák biztosítása (n. o. 1900) ; Szállítás kü-

lönös tekintettel Magyarország bányászati viszo-

nyaira (u. 0. 1902) ; Középítéstan (u. o. 1907). A
Bányászati és KoháazatíT Lapok szei^esztje. B
Lexikonnak is munkatársa.
Utoem Lam. (nCv.), a Lanraceae (Babérfafélék)

család génusza ; 100 faja Ázsia tropikus részén

és Ausztráliában elterjedt fa. Levelük bmemú,
örökzöld V. lehalló szárnyas erezet. Kétlakú vi-

rágaik 4—6-ával állnak egy rövid virágzatt>an,

néhány level közös burokba zárva. Vírágtaka-
rójuk rövid csöv, 6 hasábn. A L. sericea (Wall.)

Hook a Himalája mérsékelt régiójában és más
hegyeken elterjedt fa. A L. sebifera Bl. és má-
sok bogyójából olajat nyernek s gyertyát készí-

tenek belle. Levelük és kérgük népies orvosság.

Litta, Pompeo, gróf, olasz történetíró, született

Milanóban 1781 szept. 27., megh. 1852 aug. 17.

Francia katonai szolgálatban volt 1801—14..
azután visszavonult és történelmi tanulmányai-
nak élt. 1848 márc. a milanói ideiglenes kor-

mányban hadügyminiszter volt, de aggkora miatt
nem tudott ez állásának megfelelni. F történeti

munkája : Famiglie celebri Italiane, 1819. indult

meg, melyet halála után mások folytattak ; ez 183
füzetben 75 híres olasz család történetét tárgyalja.

Littaa (Litovel), város ée as ogyanily nev
mor\'a kerületi ks^tányság nékbelye, (imo) 4698
lak., gyapjúszövéssel ée piqiirgyártással ; közelé-

ben a Liechtenstein hercegek vadászkastélyával.

1241-ben a tatárok egészen feldúlták, de 1260.

újra fölépítették.

Lltt«rm(lat)röv.I^(/.a. m.betú ; többeealakja:

litterae, a. m. betk, levél v. írás. L. az érték-

papirüzleti gj-akorlatban az egyes dmletkategó-
riák bizony) »s nemének a megjeUHéee. Magán-
kötvények* és vasúti részvények kfilönfIe kibo-

csátásait betkkel (sorozattal) szokás egymástól
megkülönböztetni Lit A=A sorozat. Ut B= B
aaeout stb. As egyes Ltt jebésfl dmletak anl-
énylejárata ée törleestéee ktetl kOUtebeég as
értékpapiioeok asOvegébl tOnik kL
LltlenM (lat), a hasal Jogban a. m. oklevél,

hatóeági irat, így L. querrales, birtoklevéLm^
elbbi jogunkban a vároe pecsété alatt kiadva,

polgári javakban as firöt^joga birtoknak snrsé-
sét bizonyította ; L. donaUonales, adcHnánytorél

;

L. armales, dmcrievél ; L. convocatoriae, idéz-
iével ; L. excentoriae, végrriuijtáBt raidelö lev^
stb.
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liitterae apostolicae (lat.) a. m. apostoli le-

velek. Tágabb értelemben minden pápai irat;

szkebb értelemben pápai felhatalmazás alapján

szerkesztett és egyszerbb alakban kiállított apos-

toli kiadványok (brevetti). L. még Breve.
I^Uterac avocatoriae(lat.), 1. AvocandÁjus.
liitterae breves (lat.,) 1. Breve.
Ijitterae commendatitiae (lat. a. m.

ajánlólevelek), 1. Békelevél, Gelebret és Ejnstolae
formatae.

Ijitterae dílatoriae, respirationis,
secnrítatís (lat.), 1. Moratórium.

liitterae <limissoriales (lat.), 1. Dimis-
soriae és Epistolae formatae.

liitterae formatae, 1. Epistolae formatae.
liitterae indulgentiales (lat.), 1. Búcsú-

levél.

liitterae ínbíbitoriales (lat.), 1. Inhibitio.

liitterae lanreatae (lat), 1. Epistolae
laureatae.

liitterae pastorales (lat.), 1. Pásztorlevél.
liittera scripta uianet (lat.) a. m. az írott

bet megmarad, azaz : az írott dolgot nem lehet

letagadni.

liitteratara (lat.), irodalom; litteratus, az

irodalomban jártas.

liitteris et artibus (Pro L.), érdemjel, 1.

Pro litteris et artibus.

Littke Aurél, geográfus, szül. Budapesten 1872
dec. 31. Egyetemi tanulmányainak végeztével

1901. a budapesti egyetem Földrajzi Intézetének

tanársegéde lett. 191.S-ban a polgári iskolai ta-

nitókópzöintézethez a földrajz tanárává nevezték
ki. Hosszabb idn át volt a Földrajzi Társaság
titkára, melynek megbízásából 1913 óta a Föld-

rajzi Közlemények szerkesztje. Fbb müvei : A
Föld felfedezése (Mveltség könyvtára, Budapest
1906) ; Budapest a török uralom korában (u. o.

1908) ; Gyakorlatok a föld- és éggömbbel (a Föld-

rajzi Gyakorlatok cím, szerkesztésében meg-
jelen vállalat els füzete, Budapest 1912); Ko-
gutowicz K.-val együttesen szerkesztette a Világ-

atlaszt (Budapest 1913—14). Fordításában meg-
jelent : Supan, A fizikai földrajz alapvonalai
(2 kötet, Budapest 1910—11).

Little (ejtsd : litti), 1. Archibald, angol szárma-
zású kínai kutató, szül. Londonban 1838 ápr. 18.,

megh. Falmouthban 1908 nov. 5. Kínának ko-

vésbbé ismert Ny.-i tartományaiban tett számos
utazást, 1899. megalapította a Chunking Trading
Companyt. A Jangcse-n Icsang és Csung-King
között ö rendszeresítette a gözhajózást. Neveze-
tesebb müvei : Through the Yang-tse gorges, or
trade and travol in Western-China (London 1888)

;

The far East (u. o. 1905).

2. L., Gordon Graham Ernest, angol orvos,

szül. Indiában 1868. Orvosi tanulmányait London-
ban végezte. Igen sok kiváló brgyógyászati mun-
kát írt és évekig társkiadója volt a British Jour-
nal of Dermatology-nak. Az üniversity of Eng-
land szenátora.

LittleboTough (ejtsd : litiboro), város Lancashíro
angol countyban, (1910) 11,706 lak., gyapjú- és

pamutiparral.

Little Falls (ejtsd : iiti faisi), város New York
ószakamerikai állam Herkimer countyjában, a

Mohawk és az Brie-csatorna mellett, (loio) 12,273
lak., szövipar, papirosgyárak, vízerö-telepek.

Little-féle betegség (diplegia cerebralis spas-
tica), az agyvelgyuladásnak (1. 0.) az az alakja,

mely két oldalt okoz bénulásokat. A legnagyobb
zavart mindig az alsó végtagokon okozza, rit-

kábban terjed át a felskre is ; az ilyen gyermek
lóláb állású, térdben, csípben behajlított, egy-
máshoz feszített alsó végtagjaival csak igen ba-

josan mozog.
Littlehampton (ejtsd : iitihemptn), város Sussex

angol countyban, (1911) 8351 lak., tengeri fürd.
Little Hulton (ejtsd : liti höitü), gyárváros Lan-

cashire angol countyban, (1911) 8113 lak.

Little Lever (ejtsd .- liti iiver), város Lancashire
angol countyban, (1911) 5197 lak., szénbányászat.

Little Popo, 1. Kis-Popo.
Little Rock (ejtsd : liti rokk), Arkansas észak-

amerikai áUam és Pulaski county fvárosa, kat.

püspök székhelye, az Arkansas mellett, (1910) 45,941
lak. terménykereskedelemmel, egyetemmel (or-

vosi és ipari fakultással).

Littmann, Max, német építész, szül. 1862 jan.

8. Jelesebb müvei : a Tietz-féle árúházak, a .Mün-

chener Neuesten Nachrichten üzletháza, a Dres-
dener Bank stb. Utóbbi idben fleg színházépí-

téssel foglalkozik s ezen a téren nagy tekintélyre

tett szert. A budapesti új Nemzeti Színház terv-

pályázatának biráló-bizottságában, mint meg;
hívott külföldi szakért, két ízben vett részt. 6
építette a Münchener Schauspielhaus-ot, a Prinz-

regententheater-t, a Schillertheater-t, a weimari
Hoftheater-t, a müncheni Künstlertheater-t, a
stuttgarti két Hoftheater-t, stb.

Littre (ejtsd : littr), Alexis, francia orvos, szül.

Cordesban 1658 júl. 21., megh. Parisban 1725
febr. 3., mint a Chátelet orvosa ; 6 írta meg el-
ször a róla elnevezett bélsérv (hernia Littriana)

kórisméjét s foglalkozott elször a húgycsö-
mirigyekkel (glandulae Littrianae) is.

Littré, Émile, rendkívül sokoldalú francia tu-

dós, szül. Parisban 1801 febr. 1., megh. u. 0. 1881
jún. 2. Eleinte orvostudományokat tanult, késbb
a nyelvészet ós történelem tanulmányozásához
fogott. Mint orvos lefordította Hippokratos mü-
veit ós kiadta Dictionnaire de médecine cím
müvét, mely 1905. 21. kiadását érte. Már a negy-

venes évek elején fleg a filozófia felé fordult és

Comte pozitív fllozótlájával foglalkozván, ennek
leghatalmasabb támasza lett. Comte vallásos,

misztikus irányáról azonban L. sohasem akart

tudni ; idevágó munkái : Analyse raisonnée du
Cours de philosophie positive du Comte (Paris

1845) ; Auguste Comte et la philosophie positive

(u. 0. 1863). Ijegfontosabbak azonban nyelvészeti

munkái : Dictionnaire de la langue frangaise (4

köt. 1863-72, pótlék 1878) ; Histoire de la langue
fran^aise (u. 0. 2 köt. 1882) ; Littérature et his-

toire (u. 0. 1876) stb. Irta továbbá : Études sur

les barbares et le moyen-áge (u. 0. 1884) ; lefordí-

totta Plinius természetrajzát, kiadta Carrel ira-

tait, átültette Dante Poklát ó-francia nyelvre, stb.

Politikailag a köztársasági párthoz tartozott,

1830. részt vett a barrikádharcban, de 1848 után

visszavonult a politikai élettól. 1871. egyik kép-

viseljének választotta Paris városa, 1875. kine-
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veztetett élethossziglan szenátorrá, 1874. az aka-

démia tagja lett V. ö. Sainte-Beuve, Notice sur

L., sa vie et ses travaox (a. o. 1863) ; Caro B., L.

et la poeitivisme (u. o. 1883)-

Littre-léle mirigyek, a Littre által felfede-

zett 8 leirt apró nyálkamirigyek a húgycs nyálka-

hárt>'ájában.

Littre-féle aéry, 1. Sérv.
Littrow. 1. Heinrich wit, L. 2. fla, szül. Bécs-

ben 1820 jan. 26.. megb. Abazziában 1895 ápr. 25.

A hadi tengertanftnél 1868 óta fregatt-kapitány

és a kereskeddnii tengerészeti akadémia igazga-

tója volt Triestben. kéeöbb m. kir. tengerhajózási

felügyel Piáméban. Mint tengerészeti és mint
aióiiirodalmi író múködött. Munkái: Marinewör-

tertaoh (Wien 18öl) ; Handb. der Seemannschaft
(a. o. 1859); Aos der See (Triest. 4. kiad. 1876);

ReisebUder (1883); Lostspiele o. NoveUen (1891).

2. L.. Joseph Jckamn von, osztrák c^agász,
szül. BischoíteinitdMm (Csehország) 1781 márc.

13., megh. Bécsben 1840 nov. 80. Prágában jogot

és teol(ü^t végzett, kéeöbb matematikát és asz-

tronómiát tanalt. 1807-ben Krakóban a matema-
tika, 1810. a kazáni egyetemen az asztronómia

tanára ; 1816. Budára jött Pasquich Q. o.) mellé

mint társ (socius) a gellérthegyi csillagvizsgáló-

hoz, 1819. a bécsi egyetemen a csillagászat tanára

és a csillagvizsgáló igazgatója. A csillagvizsgáló

újraszervezéséért, kiváló irodalmi s tanári mkö-
déséért 1836. osztrák nemességet kapott. Elméioti

és szakmunkálatain kívül, melyek alapján fíössl

a dialitikos meeszelátókat készítette, L. fkép az

asztronómia népszersítésével szerzett nagj' érde-

mekel Nagyobb mvei : Theoretische und prak-

tisehe Astronomie (Wien 1821—27. 3 köt.) ; Über
Höhenmeesung dorch Barométer (u. o. 1821);

Dioptrík oder Anleitung zur Verfertlgimg der

Femrohre (u. o. 1830) : Gnomonik oder Anleitung

zur Verfertigung aller Arten von Sonnenuhren
(o. o. 1833) : über Stemgruppen und Nebelmassen
dee Himmels (u. o. 183) ; Atías des gestimten
Himmels (Stuttgart 1^8) ; népszer csillagászata

:

Die Wunder dee Himmels (n. o. 1834—36. 3 köt,

8-ik kiadása 1894-97 Weisz Edé-tl) ; Handbuch
zur Umrechnung der vorzü^chsten Münzen,
Masse nnd Gewicbte (u. o. 1832); Kalendario-

grairtiieCWien 1828). L. a biztosítás terén Is szak-

tekintély volt Biépirodabni munkái Vermisdite
Schriften elmen Jelentok m^ (Stuttgart 1846.
életrajzzal). L.-niü[ a budai csillagviffigálón töl-

tött klejár«l lásd bvebben Hdler Ágost. A gel-

lérthegjrl esillagásztorony (Természettodományi
Közlöny, X. kötet 107—109. füzet, 1878).

3. />., Kari Ludtcig von, L. ,2. fla és otóda,

szül. Kazánban 1811 júl. 18.. megh. Veleneében

1877 nov. 16. Atyja oldalán 1831. asodsztens,

majd annak halála után 1842. a bécd csillagvizs-

gálónak igazgatója volt. 1835-bon kiadta Hell's

Reise nach Wardöe nnd seine Beobachtongen dee

Venos-Dnrdiguiges im Jahre 1769. 1847-ben az

orosz és osztrák fokmérés csatlakozásának meg-
ítéléseié küldöttek ki, 1848-tól fogva a bécsi aka-

démia emlékirataiban közölt több ért^néat 1841.

Beitrage zur nautischen Astronomie dmenköny-
ny módszert közölt a tengeren való helymeg-

határozásra. A bécsi e8niaigvl>Bgáló Annalesei-

ben kiadta Piazzi összes észleletéit, valamint
az Aigelander-öltzen-féle csiUagjegyzí^et. Az ö
igazgatása alatt épült fel a l)écsi új csillagylzsgáló.

IJtvoll<l«e (állati, a Véglények (Protozoa)
állattörzsébe, a Qyökcrlábuak (Rhizopoda) osz-

tályába, a Likacsosházúak (Foraminif'era) rend-

jébe tartozó véglénycsalád. Jellemz rájuk, hogy
házukat homolrazemeoskék beépítésével vastagít-

ják, vagy pedig egéeEien homokból építik föl. Ide-

tartoznak az egész rend legóriásibb tagjai, pl. a

Bathyspkonea filiformis, mely kb. 3000 m. mély-
ségben él s 60 mm. hosszú csöves házat épít, v.

a Syringamina fragiligsima, amely 2000 m.
mélységben él és nóintegy 40 mm. átmérj göm-
bös homokliúzban lakik.

Liturgia (gür.-lat.), tágabb értelemben a Krisz-

tustól rendelt s az egyház által áthagyományozott
s kifejlesztett szent formák (szavak, cselekvények

és jelek), melyek a papnak, mint Krisztus helyet-

tesének és az egyház szolgájának közvetítésével

Istennek a megUlet tiszteletet, az embernek pedig

az isteni kegyelmet adják. Szkebb értelemben a
L. alatt kizárólag a szent misét értették, mint-
hogy ebben majdnem az összes nyilvános isten-

tisztelet összpontosult. L.-knak neveztetnek to-

vábbá a különféle formulák, melyek szerint a

szent miseáldozatot bemutatják. E tekintetben a
L.-k keletiekre s nyugatiakra oszlanak. A keleti

L. fbb ágai : 1. A jeruzsálemi egyház, vagyis
Szt. Jakab apostol L.-ja, valószínleg görög nyel-

ven. Ez a legismeretesebb keleti liturgiáknak

alapja. Az apostoli konstítuciókban fogalt és

római Szt Kelemennek tulajdonított L., az ske-
resztény L., mely lényegében az apostoloktól szár-

mazik és csekély eltéréssel az els századok-

ban egyedül használták, a többi L. nünd ebbl
fejldött. 2. Az alexandriai egyház X-ja, Szt.

Márknak tulajdonítják s így is nevezik, görög
nyelven. Ezzel a koptok és abeeszinialak L.-ja

van kapcsolatban. 3. A konstantinápolyi egyház-

nak két L.-ja van, melyeket fölvált\'a használ-

nak, t. i. Szt. Vazul és Aranyszájú Szt János L.-i.

A konstantinápolyi L.-t Cirill és Metiiod 6-szláv

nyelvre fordították. Az örmények L.-ja ó-tonéoy
nyelven a IV. 8Z.-ban a görögbl k^etkeaelt.

Nyugati Z».-k : 1. a ránuU L., melyet, frészeit

illetleg, már I. Inoe pápa Szt. Péter apostol

koráig visz föl. Ennek legi^gibb Írott emlékei há-

rom sacramentariumban fo^altatnak : a) Sacra-

mentarium Leonianum, h) Sacramentarium Gela-
sianum és c) Sacramentarium Oregoriannm. 2.

A milanói egyház L.-ja, mely ambroetana-nak

is neveztetik ; eoten egjbás éM pQBp(9cétl. Ana-
tholontól. Szt Barnabás egyik tanítványától ered.

de jeloile^ alakját Szt Ambrustól nyorto. 8. A
mozarabZ., spanyol-gót Izidw-félestcdedöiiuc

is mondatik. 4. A gaílcán egyház is a karan-

ténység behozatalától fogva UUfinOe. a kBleCOwi

hasonló L.-val birt mely azonban már résen.

Pipin 8 Nagy Károly óta kiment a szokásból 6.

Az alemamti L. KátBégteleD. hogy a legrégibb

idben Pelaö-Németotailgten a Gelaa-fótosMsra-

mentarium, Alsó-Németuniágban a római ritos.

Fels- és Alsó-Pannoniában pedig Szt Ambrus
L.-ja volt haamálatban. Afrikában szintén kfllön

L. volt hmmálatlMin. az afrikai L. Az emfíUtt
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nyugati L.-k helyéhe a XVI. sz.-han az V. Pius
1750. rendelte római missale lépett.

Liturgiái dráma, 1. Egyházi színjátékok.

Liturgiái ének, az egyházak liturgiájával (1. o.).

kapcsolatos, hivatalos énekek.

Ijiturgika(gör.)a. m. szertartástan; neveannak
a könyvnek, amely az istentiszteletnél, a szentsé-

gek és szentelmónyek kiszolgáltatásával haszná-

latos szertartásokat rendszeresen leírja és ma-
gyarázza. Három részben tárgyalja: 1. a szent

helyeket és az egyházi szereket, 2. az istentiszte-

let szent cselekményeit és 3. a szent idket. Ma-
gyar L.-kat írtak róm. kat. részrl : Tompa, Rácz,

Lonovics, Szalik, DaUos, Némethy, Pokomy, Auber-
mann, Demkovits stb. ; prot. részrl pedig Tóth
Ferenc, Tóth Mihály, Csiky Lajos, Mitrovics

Gyula ref., Hörk József ág. hitv. ev. egyházi írók.

Liturgikon (gör.), a görög egyház templomi
könyve, mely a három szent liturgiát foglalja

magában és pedig els helyen az elkészületet,

azután Aranyszájú Szt. János, majd Nagy Szt. Va-
zul liturgiáját és végül Szt. Gergely elszenteltek
liturgiáját.

Liturgikus nyelv, 1. Egyházi nyelv.

Liturgikus ruhák, 1. Egyházi ruhák.
IjUus (lat.) a. m. tengerpart.

Liituus (lat.), 1. az augurok görbe botja,

melynek segítségével a madárjóslat alkalmából a
világtájakat megjelölték.— 2. Katonai, egyik vé-

gén meghajlított órckürt a római hadseregben
;

harsogó, magas hangjával különbözött a mély-
hangú, egyenes alakú tubától. Akik fújták, litici-

nes néven voltak ismeretesek.

Litva, kisk. Hont vm. korponai j.-ban, (1910)

860 tót lak., postahivatal ; u. t. Korpona.
Litvaberzseny (azeltt : Brezani), kisk. Tren-

csén vm. zsolnai j.-ban, (1910) 231 tót lak. ; u. p.

és u. t. Zsolna.

Litvailló, kisk. Trencsón vm. zsolnai j.-ban,

(1910) 756 tót lak., vasútállomás, u. 0. posta- ós

táviróhivatal. L. még Litvamezö.
Litvamez (Ljetavalucska), elbb önáUó köz-

ség Trencsón vm. zsolnai j.-ban ; 1910. önálló-

sága megszUnt s Litvaillval (1. 0.) egyesült.

Litván balzsam (növ.), 1. Nyírfa.
Litvánia (ném. Litauen, orosz, és lengy. lÁtva),

hajdan a lengyel birodalomhoz tai'tozó nagyfeje-
delemség, amely Lengyelország felosztása eltt
a tulajdonképeni L.-ból (Vilna és Troki vajdasá-
gok), Samogitia hercegségbl és azokból a vajda-
ságokból állott, amelyeket a litvánok az oroszok-
tól vettek el (a régi Polesia, Fekete-Oroszország
vagy Novogrodek ós Fehér-Oroszország v. Minszk,
Mszciszlav, Vitebszk, Szmolenszk, Polock és Len-
gyel -Livonia). Lengyelország felosztásakor

275,000 km»-t meghaladó területnek nagyobb-
rósze Oroszországé, kisebb része Poroszországé
lett, késbb pedig az egész terület Oroszország
birtokába jutott.

Története. L. földjét a IX. sz. közepe óta az
indogermán eredet litván nép szállotta meg,
mely több törzsre oszolva, több fejedelem alatt

élt. A litván állam igazi megalapítója Gedimin
nagyfejedelem (1315—40), ki egyesítette hatalma
alatt az összes törzseket s az oroszoktól elfog-

lalta Kievet. () alapította Vilna városát is. Or-

szágát két fla közt osztotta fel, kik közül Olgerd
(megh. 1377.) és Keistut (megh. 1392.) voltak a
legkiválóbbak. Ezek szakadatlan harcban állot-

tak a német lovagrenddel és a lengyelekkel. Ez
utóbbiakat Nagy Lajos királyunk segítette több
ízben a litvánok ellen. Olgerd legifjabb fla, Ja^t?//o

(megh. 1434.) keresztény lett 1386. Ulá.'izló

néven s a lengyelek királyukká választották.

Ugyanekkor nül vette Hedviget, Nagy Lajos
ifjabb leányát. L. nagyfejedelme 1392. a Jagelló-

tól megölt Keistut fla, Vibovt (megh. 1430.)

lett. Halála után öccse, Zsigmond következett,

kit kegyetlensége miatt 1440. meggjálkoltak.
Ekkor a litvánok III. Ulászló lengyel király öos-

csét, Kázmért választották nagyfejedelmüknek,
kit 1446. a lengyelek is királyuknak választot-

tak. Kázmér halála után 1492. a litvánok annak
harmadik flát, Sándort választották meg, ki 1501

.

szintén lengyel király lett. Ezóta állandóan egy
uralkodója volt a két országnak, mely a Inblini

unióban 1569. azután végleg egyesült, bár to-

vábbra is megtartotta külön hatóságait. Lengyel-
ország felosztásai alkalmával (1772, 1793 és

1795) L. területe részben orosz, részben porosz,

1814. pedig az egész terület orosz fenhatóság alá

került. A lengyelek 1831 és 1863-iki felkelésében

a litvánok is részt vettek. V. ö. Schiemamu Russ-
land, Polen und Livland bis ins XVII. Jahrhun-
dert (BerUn 1886—87, 2 köt.). L. még Litvánok.
Litván nyelv és irodalom. A litván nyelv az

indogermán nyelvcsaládnak töredéke, legközelebb

a szláv nyelvvel rokon s ezzel együtt a balti-szláv

nyelvcsoportba tartozik. A L. a következ három
rokon nyelvre oszlik

:

1. A porosz (ó-porosz) nyelv, mely a XVII.
sz.-ig teljesen kihalt ; az Alsó-Visztula (Thorntól

lefelé) és a Niemen közt beszélték s nyelvemlé-

keibl két káté (1545) s eg>' Enchiridion (1561)

maradt fenn, meg egy német-porosz szótár a XV.
sz. elejérl (Königsberg 1868). A porosz nyelv em-
lékeit kiadta Bezzenberger, Die preuss. Sprache
(Strassburg 1896) c. müvében.

2. A szorosabb értelemben vett litván nyelv,

melyet a Polangentöl Labiaun és Grodnón keresz-

tül Dünaburgig húzott vonal, meg Kurföld D-i ha-

tára által bezárt területen beszélnek. A nyelvnek

több tájszólása van, melyek közt a D.-i volt a
porosz-litvánok irodalminyelva A litván, mintiro-

dalmi nyelv elször csak a XVI. sz.-ban mutatko-
zik be s a legrégibb könyv egy 1547-bl való káté.

A L. tudományos ismertetését megírták Schlei-

cher : Handbuch der Lit. Sprache (Prag 1856—57)

;

Kurschat : Gramm, der Lit. Sprache (Halle a/S.

1876) ; Wiedemann : Handbuch der Lit. Sprache
(Leipzig 1897) ; legjobb szótárát Kurschat szer-

kesztette : Wörtorbuch der Litauischen Sprache
(Halle 1870—83) ; a régibb nyelvemlékeket újból

kiadta Bezzenberger: Litauische und lottische

Drucke des XVI. u.XVH. Jahrh. (Göttingeo 1874—
188-t); ugyan írta még: Beitráge zur Gesch.

der Lit. Sprache (u. 0. 1877) és Litauische For-

schungen (u. 0. 1882). A népies litván irodalom

maradványai akövetkezömvekbon vannak össze-

gyjtve : Dainos od. lit. Volkslieder (Berlin 1843)

;

Nesselmann, Lit. Volkslieder (u, 0. 1853) ; Juszkie-

wicz, Lietuviskos dainos (Kazán 1880—82); u. az.
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LdetaviSkoe svotbines dainoe (Petersbnrg 1883)

;

Schleicber, Litauische Marchen, Sprichworte, Rftt-

sel a. LIedor (Weímar 1857) ; Leakien és Brüg-

mann, Litaiiisthe Volksliedor u. Márcben (Strass-

burg 18821. A litvánok eírj-etlcn, említésre érdemes
költje Domlitius Keresztély (1. o.) volt

S. A lett nyelv (1. Lett nydvés irodalom), mely
a három nyelv közt a legifjabb 8 kb. oly viszony-

ban áll a litván nyelvhez, mint az olasz a latinhoz.

Lityinek (ném. Litauer. lengy. litvini, orosz.

litovci), a lettekkel, sunogitákkal (zmndokkal)

rokon, indogermán, közönségesen balti szlá\'nak

nevezett nép. Területük az egj^ori Litvánia,

továbbá Kurland, Livland és Vitebszk kormány-
zóságok területén, a tulajdonképeni L. Kovno,

Suv^ki vidékén, az ú. n. zmird-L. Poroszország-

ban a Kuri-öböl vidékén Memel-Tilsit között zárt

területen, ettól délre Insterbtirgig németséggel

vegjeeax élnek. ösBzee számok meghaladja a

4 nülliót. Az orosz alattvalók túlnyomólag kato-

likusok és evangélikusig, a porosz területen le-

Tök evangéllkns hitek és baptisták, katolikusok

csi^ a Memel vidékiek. A porosz alattvalók már
1701 óta tervszer germanizálás súlyát viselik,

még szigorúbb az orosz m'alom, mely még a

litván szépirodalmat i5 fojtogatja. Ezek ellen küzd

az Amerikából jöv litván irredentizmus. L. még
Litvánia^ Litván nyelv és irodalom.

' Litvaszinye, klsk. Trencsén vm. zsolnai j.-ban,

(1910) 7i6 tót lak. ; u. p. és u. t. Litvailló.

Litwos, Sienkiewicz (1. o.) lengyel író álneve.

Litzmann, Berthold, német irodalomtörténész.

Kzül. Kiéiben 1857 ápr. 18. 1885-ben Jenában,

1S92 Bonnlwin eíf>eterai tanár. Szerkeszti a Thea-
tereeschichtliche Forschungen c. vállalatot. Leg-

fontosabb mvei: Priedrich L. Schröder (1890—
1894) ; Das deotsohe Dráma in den literaríschen

Bewegnngen der Gegenwart (4. kiadás 1897);

Goetiies Lyrik (1903); Klára Schomann (3 köt.,

1910); Goethe Iphigénie-jének (weimari kiad.),

Hölderlin (1892. 2 köt) és Wildenbruch (1911,

17 köt.) müveinek kiadása.

Liti-csia. .^zigetosoport, 1. Rtu-kiu.

Lindger, sz^nt, 1. Ludger.
Litidoll, sváb herceg (949-954), I. Ottó német

király legidsebb fla, szül. 930., megh. 957 szept

6. Atyjától 949. a sváb hercegséget kapta bfl-

bérbe s 961. eUdsérte azt itáliai hadjáratára. De
itt ösBzetflzött vele s mikor az nül vette Add-
heidd, féltékeny lett annak befolyására. 953-ban
sógocával, ironr(i(21otharingiai herceggel szövet-

kezett és fellázadt atyja ellen. Erre ez megfosz-

totta hercegségétl s L.-nak, miután Bajorország-

ban támasztott felkelését leverték, meg kellett

hódolnia. Családi magánbirtokait viBwatoqrta, de

hercegségét elvesztette ; 957. Itáliába vesetett

hadat, de itt fiatalon elhalt Pia, Ott(!973-m2-ig
sváb herceg volt

Lindprand, l. Liutprand.
Lin kio, szigetcsoport, 1. Biu-kiu.
Liontin, 1. Levente.

Lintax, a középkorban a L^ta egyik neve.

Liatizen (Luzsica), I. Lausitz.
Liutprand. 1. Umgobard király (712-744),

Anszprand herceg fla. Elfoglalta a görögöktl
Ravenna vidékét, segítette Martel Károly frank

Uvenza

háznagyot az arabok ellen 739., a spoletoi és bene-

ventoi hercegeket pedig 742. hódolatra birta s

igy majdnem egész Itáliát hatalma alá hajtotta.

2. L. (Liudprand, Luiiprand), cremonai püs-

pök, SZÜL 915 táján nemes longobard családból,

megh. 972 körüL Paviában, Hugó király udvará-

ban nevelkedett Berengár király t 949 aug. 1.

Konstantinápolybakttldte követül. 955-ben Német-
országba költözött. 961 -bon I. Ottó német király

Cremona püspökévé tette. Mint ilyen részt vett a

963-iki római zsinatban. 968 jún. 4. újabb fényes

küldetésben érkezett Konstantinápolyba, Nikepho-
roscsáazárboz.Mvei: 1. Antapodosis.a. m. vissza-

fizetés, mert e munkával ellenségein, nevezete-

sen Berengár királyon és Villa királynn boszut

akart állani. E munka 6 könyTböl áll, 958—62
között készült és a 886—950. évek történetét tar-

talmazza. 2. De rebus gestis Ottonis Magni ini-

peratoris (960—64). 3. De legatione Constanti-

nopolitana, Korfuból való elutazásáig terjed (969

jan. 7-ig). Mveinek legjobb kiadása Pertz-M, a

Monumenta Germaniae historica IH. kötetében.

Külön kiadást rendezett Dümmler. Németre Os-
íen-Sacken (Berlin 1853), magyarra Jurkooich
Emil, Gombos Albin és Gaal Lajos fordította

(Budapest 1909). Ebben 1. különösen : L. és a ma-
gyarok (43—72. L).

Liva, török közigazgatási kerület, kb. annyi,

mint a szandzsák. L. Éjedet.

Livadia (Livadie), \. járási székhely kttíiíAéB

Beocia görög nomoszban, (i907) 7089 lak., mal-

mokkal és elég élénk kereskedéssel ; L. az antik

LdxuJia. A török uralom alatt L.-ról, mint kor-

mányzói székheljrrl nevezték el ^éez Közép-

Görögországot. — 2. L., orosz cári birtok Taurisz

kormányzóságban, 5 km.-nyire Jaltától, a Krim
félsziget D.-i partján, két palotával. II. Sándor
cárnak volt kedvelt lakóhelye. III. Sándor cár

itt halt meg 1894 nov. 1.

Livadjani. adók. Pozsega vm. pakráczi j.-ban,

119101 187 szerb lak. ; u. p. Caglic, u. t Lipik.

Lirane, 1. Artvin.
Livazény, kisk. Hunyad vm. petnussényi j.-ban,

(1910) 4158 oláh, magyar, német és e^^ lak.,

vasútállomás, u. o. posta- és táviróhlvatal.

Livek (livánok), finnugor eredet nép, a kurok

és észtek (1. o.) fajrokona, a lettek (1. o.) nyomása
alatt a róla elnevezett Livlandban már kihalt

Kurland É.-i partján, a Rigai-öböl meUett 12 folu-

ban laknak ésékoi külnbösnek szomszédaiktól,

a lettektl. F foglalkozások a halászat ée hajó-

zás. Ók magok nem ismerik a liv nevet és roJi-

daligtáknak (partiakóknak ^ nevezik magokat
Bvang. hitek. V. ö. Waldhauer, Zur Anthropo-

logie der Liven (Dorpat 1879); Serofhim^ Ge-

scAlchte Liv-, Est- und Korlands (Beval 1904)

;

SommerT>., Krisébe Haff (Stuttgart 1898). Nyelv-

tanokat és szótárokat megírta : Sjögren- Wiedé-

mami (Szent-Pétervár 1861); Parrot, Abstam-

mong, Geschichte, Mytfaologie d. Liven (Stuttgart

1828).

Livens, Jm, L Lieveng.
Livensa i^M -«»). olasMraiági folyó ; ered a

Monte-Cavallón (2247 m.) lev töbÖl Cdine tarto-

mányban 8 az Adriába tOTkollik. Hossaa 115 km.,

Portoboírolétól kBidveTS km -nyire hajózható.
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Liverpool (ejtsd: iivvörpúi), London után a brit

szigetek legnagyobb és legélénkebb forgalmú vá-

rosa, kat. és anglikán püspöki székhely, Lanca-

shire countyban, a Mersey 1200 m. széles tölcsér-

alakútorkolatának jobbpartján, (1911) 746,4;21 lak..

Az iparágak közül a legfontosabb a hajóépítés és

annak különböz ágai, továbbá a cukorünomítás,

vas- és acélmüvek, végül a kémiai ipar. Az ipar-

nál azonban nagyobb jelentsége van a keres-

kedelemnek. Kiviteli forgalmát tekintve a világ

legnagyobb forgalmú kiköti között ötödik he-

lyen áll. Pontosabb beviteli cikkek : pamut, ga-

bona, liszt és élelmiszerek, élállatok, gyarmat-

árúk, mindenféle ipari nyersanyagok és félgyárt-

mányok. A kivitelben a pamut-, gyapjú-, vá-

szon- és jutaiparcikkek állanak az els helyen,

ezeken kívül fontosabb kiviteli cikkek még a fém
és fémárúk, gépek, szén, porcellánárúk, halak,

fképen heringek. 1912-ben a beérkezett hajók t.

tartalma 14^-7 millió volt. Számosak a rendes hajó-

összeköttetései fképen az amerikai kikötkkel.

L. félköralakban terül el a Mersey-öböl körül ; a
szk utcákból és rosszul épített házakból álló

régi L. egészen eltnt ; helyét modern házak és

fképen olasz renaissance-lzlésben épült paloták

foglalják el, mint a városháza, a St-George's Hall

(hangversenyterem), a vámház, a könyvtár és

szépmvészeti múzeum, a népház, a konzervató-

rium stb.Nagyobb parkok : a Sefton Park, mintegy

160 ha.-nyi területtel, a Prince's Park és a Water-
tree Park, amely össze van kötve a botanikus

kerttel. A legélénkebb forgalmú utcák a Scotland-

road. Dalé-, Chapel- és Church-street. Emlék-
szobrok : Beaconsfleld, Viktória királyn és Albert

herceg lovas szobra, a Wellington-oszlop, Huskis-

son, Canning szobra stb. A legkiválóbb közmve-
ldési intézetek : az University College, a L. In-

stitute, a L. College, a Merchant Taylor's School,

a széptudományok és matematika királyi üité-

zete, botanikus és állatkert, számos népiskola,

munkás-önképzkör, csillagvizsgáló és különböz
jótékonysági intézet. A kiválóbb színházak az

Alexandra-, Shakespeare-, Prince of Wales-,

Gaiety-szinház. L. eredetileg kis halászfalu volt

és Erzsébet királyné idejében még csak 138 ház-

ból állott. A spanyol örökösödési háborúban L.

polgárai ragadták magukhoz a nyereséges rab-

szolga- ós ezzel a
^
gyarmatárúkereskedést ; ké-

sbb pedig fképen Észak-Amerika felé fordították

ílgyelmüket és a pamuttal való kereskedést ra-

gadták magukhoz. 1700-ban még csak 5000, 1790.

pedig már 56,000 volt a lakosok száma. V. ö.

Pidon, Memorials of L. (2 köt, 1907) ; R. Muir,
History of L. (London 1907).

Liverpool (ejtsd: livvörpúi), az Arafura-tengorbe
öml folyó Ausztráliaííorthern Territory részében.

Liverpool (ejtsd: livvörpúi), 1. Chuvles Jenkin-
son, gróf, angol államféröú, szül. Winchesterben
1727 ápr. 26., megh, 1808 dec. 17. Bute lord ma-
gántitkára volt 8 miután az alsóházba beválasz-

tották, North kabinetjében 1778—82-ig hadügyi
államtitkár volt. (") volt a tory-párti kamarilla
egyik leggyülöltobb tagja, kinek nagy része volt

azamerikai g>-armatok elszakadását elidéz hibás
politikában. ICésöbb az id. Pitt kabinetjében is

helyet foglalt s 1796. az Earl of L. címet kapta.

2. L., Bobért Banks Jenkinson, gróf, angol
államférfiú, az elbbinek fla, szül. 1770 jún. 7.,

megh. Londonban 1828 dec. 4. Az alsóházba 1790.
választották s 1801-ben Addington kabinetjében

külügyi államtitkár lett. Mint ilyen vezette az

amiensi béketárgyalásokat. Azután még tagja
volt ifj. Pitt és Portland kormányainak különféle

minségben. Perceval miniszterelnök meggyilkol-
tatása után 1812 jún. állott az új kormány élére.

15 évi miniszterelnöksége alatt makacs ellensége

volt minden reformnak. Különösen szomorú sze-

repet játszott 1820. Karolina királyn válópöre
alkalmával. 1827 ápr. vált meg állásától, miután
gutaütés érte. V. ö. Yonge, Life and administra-

tion of Earl L. (London 1868, 3 köt.).

Liverpooli nagy akadályverseny, a világ leg-

nagyobb akadályversenye (táv 7200 méter), ame-
lyet minden esztendben Liverpool versenypályá-
ján rendeznek.

Liverpool-leedsi csatorna, l. Leeds-liverpoóli

csatorna.
Liversedge (ejtsd : Uwörszedzs), város Yorkshtre

angol countyban, (loii) 14,660 lak., vashámorok-
kal, drótkészítóssel és posztóiparral.

liivery (ang.), Londonban a választási joggal

biró polgároknak összessége. L. tulajdonképen
annyit jelent, mint egyenrulia s a kifejezésnek

értelmére világot vet az a körülmény, hogy a
választói jog a céhtagsághoz simult, a céhsza-

bályzatok szerint pedig évente egyszer, húsvét-

kor minden céhtagnak igénye volt egyenruhára.
Innen liverymen a. m. céhtag, vagyis választó.

Livia, 1. L. Drusilla, Augustus császár neje, ki

elbb Tiberius Claudius Néróhoz ment nül, de akit

férje Kr. e. 38, átengedett, pedig akkor második
ílát, Drusust, hordotta méhében. Szül. lír. e. 55.,

megh. Kr. u. 29. Szépsége, okossága ós erényei

révén nagy befolyása volt Augustusra, akit arra

is rávett, hogy els férjétl származott idsebb
ílát, Tiberiust íiává fogadja s így ez Augustus
fluunokátnak halála után a trón örökösévé is lett.

Egész életfelfogása nagy ellentétbe hozta Augus-
tus ledér leányával, Júliával, ki Agrippa halála

után Tiberiusnak lett a felesége. Az udvari plety-

kák L.-nak tulajdonították Júlia számzését
(Kr. e. 2.) és Júlia fiainak, Gaius és Lucius Cae-

sarnak halálát. A gyanakvó és hatalmára félté-

keny Titorius nem volt hálás L. iránt, akinek

trónját köszönhette és saját uralma alatt nem
trte, hogy L. régi befolyását érvényesítse a kor-

mányzíisban. V. ö. Ferrero. A Caesarok nejei

(ford. Sebestiién Károlyné, Budapest 191.3).

2. L. vagy Livilla, az elbbinek unokája,

Drusuiinak leánya, elbb Gaius Caesarnak,

Augustus unokájának volt a neje, azután Tibe-

rius császár fiához, az ifjabb Drusushoz ment
nül, akit szeretjével, Sojanusszal Kr. u. 23.

megöletett ; de midn ez 31. hatalmát elvesztette,

összes híveivel együtt L. is kivégeztetett.

Livias, palesztinai város, 1. Bet Harám.
liividus (lat.) a. m. hullaszer, fakó, piszko-

san sárga, szürkésbe, baraába és zöldbe játszó ;

innen átvitten Uviditas, irigység, kajánság.

Livigno (ejtsd: livinyo), község ós a Val di

L., a Spöl folyónak 24 km. hosszú fels völgye

Sondrio olasz btrtományban. A Forcola di L.-tól
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a Val del Gallo torkolatáig ér, ahol a Spöl az alaó

Bngadinba lép át. kb. 1000 lak. A Forcola di L. a
Bemina-útra vezet.

Livilla, 1. Lina, 2.

IdTixiallongo. község és hins fekrésfl völgy,

1. Biitketh^teiu.

Livingston ejtad : iiTiB«a>u), kikötváros Gaate-

mala huudura^í öblébeo, a Rio Dulce torkolatá-

nál, kb. aoOO lakossal, kávé-, cukor- és banána-
kivitel.

Livingatone (ejud: urtacnu), Dávid, angol hit-

térít és híres afrikai utazó, szül. Blantyreben

iGlasgow mellen) 1813 márc. 19., megh. Halában,

a Bangvei)lo-tónál (Afrika) 1873 máj. 1. A lon-

doni hinerít-társaság küldte ki 1840. a Fok-
földre. 1849-t)ena Becsoánaföldön lev téritállo-

másától a Ngami-tóig, 1853. a Zambézi fels
folyásáig jutott 1803-186.több6z0r átutazta D.-

Afrikát a Zambézitl Loandáig és viasza Quili-

manéig és felfedezte a Victoria-vizesést. 1858.

Charles fivérével és még öt európai kíséretében

Quilimanéba és a Zamb^ vidékére utazott, 18ö9
szept. 16. fölhatolt a Nyassza-tóig, fölfedez\'e a
Sina-tavat. \ rabszolgakereskedés elleni törekvé-

seinek meghiúsulta miatt 1864.visszatért Angliába,

1866 januárban újra Zanzibárban a Rovuma men-
tén halad felfelé, eljut a Nyasszához, azt délrl
megkerülve 1867 ápr. eléri a Tanganyikát. 1868.

a Moero-tavat, júl. 18. fölfedezi a Bangveolo-
tavat. Onnan a Tanganyika melletti üdzsidzsiba

utazott vissza, 1869 jiil. Manyemaország kikutatá-

sára indult. 1871 okt 23. visszatért üdzsidzsiba.

Ott találta t betegen és nagy szorultságban

Stanley (L o.). kit Bennett J. O. küldött ki L. föl-

keresésére. Ugyanakkor L. fölkeresésére az an-

golig Cameront küldték ki, aki nem találta

meg L.-t. de átutazta D.-Afrikát. L. Stanleyvel

1871. a Tanganyika É.-i végéig ment, azután

1872 aug. egyedül tovább utazott Cazembe orszá-

gig és a Bangveolóig. hol vérhasban mi^betege-

dett és megült. Holttestét Londonban a West-
minster apátságban helyezték el, Bangveolöban
eml^oazlop hinleti emlékét. Útleírásai : Missio-

nary travels and researches in S-Africa (London
1867, 2 küt.. új kiad. 1901 ;némLeipzig 1859, 2 köt);

Narrative of an expedition to the Zaumbesi and Its

tribnteriss (London 1866. németlU Jena 1856—66,
2 köt.), utolsó ntazáa&nak megpientett naplóit és

térképeit Waller H. adta ki : The last joumey of

D. L. in Central-Africa from 1865 to his death
(London 1874). Útieirásait magyarul Sámi Lajos
ismertette. V. ö. Stanley, How I found L. (u. o.

1872) ; Boberts, Life of D. L. (u. o. 1874) ; Blaikie,

L. (u. o. 1881. németül Gütersloh 18SÍ);John.sion,

L. and the exploration of Central Afrika (u. o.

1891). 1913. születésének 100 éves fordulója-

kW az angol folyóiratok igen behatóan foglalkoz-

tak L.-nal.

Livinostone-hegyaég, 3 párhuzamos hegység
Német Kelet-Afrikában. aNyaasza-tó 6k.-í olda-

lán ; 3000-3100 m. magas.
Livingstone-sziget, 1. DHi SkeÜand-szigdek,
Livingstonia, az 1875. alapított hittérít-állo-

más helyén 1895. létesült község a Nyaasza-tó

D-i partján. Missziólskoláiról, köriiázairöl és

egyéb jótékony intézményeirl nevezetes.

1. ábn. liiTistoBA chiaeBsii.

UvlatonaK Br., legyezópálma (£.), a Pál-
mák génusza; 12 faja indiai-maláji terttlÍBtén éa
Ausz^állában honos. Magas vagy közqws magas-
ságú fák, törzsüket a levélaljak borítják, levelük

nagy legyezalakú, a nyelén 2 sor tüske van. A
vi^ok 2 ivarúak, igen aprók, nagy bugában állók,

a porzók snbadok v. alapjukon Uasé ösBzeottek

;

nagy bugában áll, ezen számos csöves boroklevél
van. Bogyójuk kék, 1 cm. átmérjfi, kerek vagy
tojásdad, belül

csonthéjas. A
L. rotundifo-
lia Mart (sa-

ríbu-pálma)

molukki és ce-

lebesi; fáját és

leveleit házi

célokra hasz-

náljákA Lkat
különben szép-
ségükértüveg-
hüu:ban szíve-

sen tartják.

Ilyen az emlí-

tetten kívül:

L. chinensis
Mart (Laia-
nia bori>onica
Hort), L- oliviformis Mart (L. Hoogendorpi
Hort.), L. australis Mart, L. humilis B. Br. stb.

A L. chinensis (1. az 1. ábrát) törzse csak vénebb
korban n ki. Levele nagy, élénkzöld, csaknem
félköralakú, mélyen behasított, a metszetekcsúcsa
hátrahajló. A L. australis-Bzal (2. ábra) együtt
ez látható a leggyakrabban, szobában is kitnen
díszlik mindkett. Ausztrália K.-i partján terem a
L.aiistralis^aiX., 30 m. magas, 30 cm. vastaga
törzse. Fiatal le-

velét eszik, az id-
sebbekbl, ha més:

nem bontakoztak
ki, kalapot készí-

tenek.

lÁ'njuKsalád,
híres plebejns

nemzetség Rómá-
ban, egyik ága a
Drusití utónevet

(Lo.) viselte.Róma
régibb történeté-

ben e család leg-

kiválóbb tagja

Mama L., ki

oenaori évében
(Kr. e. 204) a só t. ibn. LítíMou (Conrpba) awtnUa.
árát felemelte s

ezért a Salinaior ntönevet kapta. Els konzul-

sága Idején (219) merepeBéasB haroolt az illirek

dlen ; második kwunlaágábaa (207) pedig nagy
vesnddnntl szabadította meg W<)mtt^ midta
tanával, Gaios Claodlw Néróval együtt Haa-
dmbalt, ki teatvérteek, Hannibálnak aegítBég^re

nagy aenggel Jelmt meg Italiában, az omtnlai

MetanaDB Idyáiiál megverte; kéaObb pedig Han-
nihal máalk teetvért, Mag^t, aikerfllt távol tar-

tania Italiától.
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Livius, Titus, római történetíró, szül. Pata-

viumban (Padova) Kr. e. 59., megh. u. o. Kr. u.

17. Elkel családból származván, kitn képzés-

ben részesült. 30 éves korában Rómába költözött

8 bár republikánus érzületével távol élt a köz-

ügyektl, mindig élvezte Augustus kegyét. Mint-

egy 40 éven át foglalkozott nagy müve megírá-
sával, melyben Róma történetét adta el a város
alapításától (innen a címe : Ab rbe condita)Drusus
haláláig (Kr. e. 9.). E 142 könyvre terjed nagy
mbl csak 35 könyv maradt fenn, t. i. az 1— 10.

és a 21—45. könyvek. Legérdekesebb a II. pún
háború drámája, melyet a 21—30. könyvek (a

harmadik «dekas») foglalnak magukban. Az el-

veszett könyvek jórészének tartalmáról tájékoz-

tatnak bennünket a régi korból fenmaradt tar-

talmi kivonatok (periochae), melyeknek számát a
legújabb idben oxyrhynchosi (egyiptomi) papy-
rus-leletek is gyarapították. L. nem olcnyomozó
történetíró, nem kritikai szellem, forrásaiban nem
válogatós, babonás

;
jogi, földrajzi, stratégiai is-

meretei fogyatékosak. De amire törekedett, azt

elérte : szépen, kedvesen, hazafias lelkesedéssel,

költi lendülettel mesélte el Róma dics múltját
8 az igaz hazafiság ragyogó képeivel hatni akart
az elpuhult nemzedékre. Az eladásába besztt
számos beszéd megannyi szónoki remek. Jelesebb
kiadásokat rendeztek Klaiber (Stuttgart 1820—
1828) ; Madwig és Ussing (Kopenhága 1886 s köv.);

WeÍ8senborn(Leipzigl860). Nevezetes szövegkri-
tikai mü Madwig Emendationes Livianae (Kopen-
hága 1877). Nálunk csak szemelvényes iskolai

kiadások vannak. Számbavehetö magyar fordí-

tása máig sincs.

Livitis Andronicus, a római irodalom megala-
pítója, Tarentum elfoglalásakor (Kr. e. 272) mint
12 éves gyermek keriilt Rómába, M. Livius sali-

nator gyermekei mellé. Ura szabaddá tette és
családi nevét is ráruházta. Iskolát nyitott s iskolai

célra latinra fordította Homeros Odisszeáját az
srégi római satumusi versmértékben. 240 szept.

16. egy görögbl fordított tragédiáját és komé-
diáját vitte színre. Ezekben már változatosabb
mértékeket alkalmazott s megteremtette a latin

prozódiát. Állami megbízásból ünnepi költemé-
nyeket is írt, így pl. háladalt patrónusa gyzel-
mére. Müveibl csak gyér töredékek vannak. Ki-

adta Ribbeck, Scaenicae poesis rom. fragmenta
(Leipzig 1871, 3. kiad. 1897). V. ö.Rihbeck-Csiky,
A római költészet története.

Livland, 1. Livonia.
Livni, az ugyanily nev járás székhelye Orel

orosz kormányzóságban, a Livenka és Szoszna
összefolyásánál, vasút mellett, (1910) 22,300 lak.,

gabona- és marhakereskedéssel. Az 1586. alapí-

tott várost a tatárok kétszer földúlták.

Livno (Lji'vno, Hlievno), az ugyanily nev
járás székhelye Travnik boszniai kerületben, (1010)

4728 lak., élénk kereskedéssel. A L.-i síksilg (Li-
vanjszkopolje) körülbelül 45 km. hosszú és 8—12
km. széles, termékeny föld, amelyet a Bisztrica
öntöz.

Láv nyelv, a livoniai kis liv nép nyelve, me-
lyet a finn nyelv dialektusának tekinthetni. Mind-
inkább elegyedik s lassanként egyesül a szomszéd
lettek nyelvével. Nyelvtanát és szótárát megírta

Sjögren (kiadta Wiederaann, Szent-Pétervár 1861 ).

V. ö. Setüla Emil, A liv nép és nyelve (Nyelvtud.

Közlemények 21. köt.).

Livóhuta, kisk. Sáros vm. szekcsi j.-ban, (1910)

258 rutén lakossal. L.-t a múlt század végén a
Forgách-család egyik tagja alapította; Cseh-
országból való németek szállták meg, kiknek
ivadékai elt(ítosodtak és nagy ügyességet fejte-

nek ki az üvegkészítésben.

Livonia (Livland, Lifljandszkajaguhernija,
lettül Widseme), orosz kormányzóság, a Balti-

tartományok egyike a Rigai-öböl, Esztonia, Pé-

tervár, Pszkov, Vitebszk és Kurföld között, 47,030
km2 területtel, amibl a Keleti-tengerben fekv
szigetekre (Ösel, Mohn stb.) 2898 km^, a ta-

vakra 1492 km2 esik ; 1.455,400 lak. A Rigai-

öböl, a nagyobb tavak és folyók mellett la-

pályok teriUnek el. Esztonia fell alacsony, la-

pos dombok (120 m. legnagyobb magassággal)
nyúlnak be. Verrótól D.-re egy mélyedés vá-

lasztja el a Haanhof nev 570 km* terület,

230 méter átlagos magasságú fensíktól. A Ma-
rienbui'gi tavaktól D.-re egy másik depresszió

van, amelytl DNy.-ra az Aai fensík terül el. L.

vizekben rendkívül gazdag ; 325 folyó és mintegy
1000 tó van benne. A Rigai-öböl partvidékének
hossza 297 km. A folyók a Rigai- és a Finn-öböl

vizkörnyékéhez tartoznak. A jelentékenyebbek az

elbbiek közt : a Pemava, a Salis (90 km.), a Sanct-

Uppé, a Livoniai-Aa, a Duna az Ewsttel, a Bol-

der-Aaval. A Finn-öböl vízkömyékéhez tartozik:

a Kis- és Nagy-Embach. A nagyobb tavak : a Pej-

pusz, a Virc, a Luban, Burtnek, Babit. Az id-
járás gyorsan váltakozó ; a ködök gyakoriak. A
bányászat meszet, gipszet, alabastromot, már-
ványt és vasat szolgáltat. A vadállomány gazdag.

A földnek 18-5o/o-a szántó, 24-4o/o-a erd, 41-5»/o-a

rétes legel. A lakosok németek (7-87o/o), oroszok

(4-71«/o), izraeliták (2-4o/o), lettek (42-720/0) és ész-

tek (41 •490/0). Vallás szerint leginkább protes-

tánsok. A lakosság ffoglalkozása a földmívelés,

állattenyésztés, halászat és vadászat. A lakosság

83"/o-a falusi. A ftermékek : rozs, zab, burgonya
és len. Gyár van kb. 1400, 60,000 munkással
és 437 millió rubel évenkénti termeléssel. A gyá-
rak közül legtöbb a szeszéget és sörgyár, azután
a gép- és drótgyár, fürészmalom, posztészövu,

dohány-, papírgyár stb. A kereskedelmi forgalom
középpontja Riga. A kivitel föcikkei : petróleum,

len és lenmag, kender, gabona és épUletfa ; a be-

vitelé : hering, só, szén, bor, gyarmatárúk, vas,

mezgazdasági ós ogyéh gépek. Fvárosa : Riga.

Nyugat-Európából a XII. sz.-ban elször lübecki

kereskedk keresték ííil a Duna torkolatának kör-

nyékét. 30 évvel késbben Moinhard ágoston-rondi

szerzetes kezdte meg az ottani lakosság térítését.

Albert püspök 1201. megvetette Riga alapját és

1202. a kardvitézok rendjét alapította, amely a

német lovagrenddel egyesülve 1237 után egész

L.-t, Kurföidot és Esztoniát hatalma alá hajtotta.

A lovagrend feloszlása utAn 1561. L. lengyel tar-

tománnyá lett, de már az 1629 szept. havában
kötött fegyverszünetten Gusztáv Adolfnak és az

1660-iki olivai bókében véglegesen Svédország-

nak birtokába jutott. Az északi háborúban 1710.

L. és Esztonia Nagy Péter cárnak vetette magát
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alá és • njTBtadi békében STódomág le is mon-
dott rólak. Dacára meghódolásuk alkalmával biz-

toéium külön jogattcnak (vallásaaMbadság, saját

kfisigaigalásésigaBágaMlgáltatás) 1881 óta ki-

méletieiilU folyik beonök a msaziflkáció.
MkMMk Bny, tami mt WtlL d« U L. 8 kflt^ 1819;

I.iT-. esth- «. knrUMlHkM ÜHmadMlmclL i-u. k0t., Berml
4m Riga 1861—1905: WiaAaliMU, Bibi. Ltroaiae kiatorics,

1878; M«nr K.. UtUb4 la Mlttelalter. Barsl 1886; 8«r»-
pUa. GMChicktc TOB U, Oolte 1906 ét 0«Mkiekte Ur-,
Brth- «ad KtrlMdc, t. ktod. B«tkI 1897-1<>'>4 <t v.\t \

liTÓaok, 1. JAiyk.
U%mr Oat ) a. m. kékazin, óloui.-^zin : y. mor-

tis: hullafolt

LÍTorao, 1. legkisebb tartonumya Olaszország-
nak, Toscanában a Liguriai-tenger par^n, torü-

leto 343 km<,nm) 130,756 lak. Járásai : L. és Portó
Ferrajo (BU»8rigete). — 2. L., fvárosa L. tarto-

mánynak, pOspökiaaékbely, Genova atán azország
legjelentácenyebb piaca, a Liguriai-tenger part-

ján, az Amóval bajózható csatorna köti össze,

(1911) 105,322 lakossal. Nagy, hadihajókat is épitó

hajógyár, vas- ée rézöntk, üveg-, poroellán-,

aoél-, gép- és brikett-gyártás, korállcsiszolás, gyü-
m^cscokroaás ée ve^ ipar. Kereskedelme jelen-

tékeny. Kikötje, a Portó Vecchio, nagyobb ten-

geri hajók részére sekély ; 1855. félköralakú mólót
építettek elébe, ez védi az új kikött. Bevitele

<i9io) 141, kivitele 72 millió 1-ra volt. Beviteli

cikkek : gabona, petróleum, cukor, festók, dohány,
len, vas. pamut .stt».. kiviteliek : pamut, g>'apjú,

nyer ' ~ zalmakalap, olaj, bor, borax, b<>rsav,

ken- !iy, alabástrom, korall és bútor. L.

kikoiojii^u 1310* 4485 hajó fordult meg 2.465,744
tonna tartalommal. Tanintézetei: tengerészeti

akadémia, kereskedelmi tengerészeti múszaki is-

kola, lioeam és középiskolák. Van nagy nyilvános
könyvtára. Szép emlékszobrokban gazdag. L.

egéezségMen talajra épttlt : jelentékenyebb épü-

letei : a királyi kastély, a székesegyház és Olasz-

ország legnag>'obb zsinagóg^a. Okiratok 807.

ttnlítik elször. Virágzása a Mediciek alatt kez-

ddik. A kiköt alapját 1. Ferdinánd (1 593) vetette

meg. 1792-ben léteefiUlt 22 km. bosszú vízvezetéke,

amelyik a Colognolo hegyekbl hozza a vizet.

Tengerpartjain villanegyedek ée f&rdök épültek.

Az ókOTban valószínleg Portos Pisanns v. ad
Hereolem volt.

Livomói aranyak. 111. Medici Coemas (1670—
1723) liivornoban magyar árték szerint veretett

aranyakat \/. flólapon a fejedelem koronás és
panelos áll.) alakja, körüle : COSMVS^III.D.G-
M.Aíi-DVX.KTH • • a hátlapon négyszög
cartoucheban : r.\TE(m) .WRBI HVN-
<í.\R(i«'i': LlBl ..... ..,.!l. felírás van.

Livornói tyúk, jó tojóképcosógétfli neveaeles

olas^ tyukfajta. melyet nálunk is teoyéolea^. A
L. a magyar parlagi tyúkhas hasonló nagytarajú,

2V4—3Vt ^- súlyú; a fttUebeny (ébor ; a szín

sokféle, leggyakoriabbaka fogt^yázínOek, fehérek

és feketék. Kisigényfl, edaett állatok. Évi tojás-

hozama 160—220 fehérhéjú, darabonként 60—
90 gr. súlyú tojás.

Livre (franc. oitMi.iivr). a lat Ubra gallica szó-

ból képezett nev francia eiflsténne, melynek
értéke 20 sousjával kfiaalilfling a mai firaakkal

egyezett. A franciaémMnadneregysége 1796-ig

KéMi mn Liítdanm. Xtt. Ul.

a L. Ummois (Tours városából) volt molyet akkor
a frank szorított ki (80 frank= 81 L. toumois). L.

^^ttal a régi francia súljrmérték neve, a fran-
cia font = 489 506 g.

Livre d'hemrea (franc, <#tii: lirr Mr) a. nt
imádságos könyv.
Ijivrée (franc) a. m. bérrnha, eredetileg az a

panyóka, vagy prémes mente, mriyet téffnte a
francia királyok a nagyobb ünnepaégekenaaemé-
lyeeen nyojtottak át a zászlós araknak és lova-
goknak. Csak késbb használták azon roházst
megjelölésére, melyet a siolg^ttnak ingyni ad>
nak s most már a L.-t csak ebben az értriembea
ismerjük.

Livrée szövet, cselédségi, inas-egyenruháiatra
alkalmas, sárgásbwma, kártolt gyapjú-posztöei5-
vet, centimétarenként **/„ fonallal, amelynek
metr. finomsági száma 8—10. A liirée-szatin fino-

mabb az elbbinél ; fonalainak finomsága : 10—
12, sftrúsége : 23—30, kötése pedig: gzatin.

IJvre Nterline^, a. m. sovereign (L o.).

LivrelH d'idenUté (franc), 1. Postai azonos-
sági köiii/rev.skék.

IJvreta d'onvrier (franc, ejtad: livré tarrié)

a. m. munkakönyv.
Lix (LixK.'iK feniciai város, 1. Arais.
ItixIvioBi esaatieuHB, a kálilúg r^ebbí

latin elnevezése, 1. Káliumhidroxid.
Lizard-head, h^, 1. Landsend.
Lizéna tném. Lisene), az építészetben \, 1,

st néha yV piUér, va^r vakolatsáv, melynek
szericezetí jelenteége nincs és csak a ftUfelflle-

tek fü^leges tagozására szolgál.

Lizidin (lysidin, methylglyoxalvlin}, C^HjN..
Fehér, vízazín kristályos tömeg, öO^/^-os oldatát

használják köszvénj'es bántalmaknáL
Lizigén (bSt). L. eredetú valamely üreg a nö-

vény belsejében, ha az a sejtfalak feloldódásából

keletkezik.

lisiméter, a talajba beszivárgó légköri oa*-

padék méréeére szolgáló kéesUók, mellyel WoUny
ée Eberwtaifer kfllönböiö talajnemekre vonat-
kozó méréaSksi végeztek.

Lizinka (hBt), 1. Lygimachin.
Liaia (gör.), L Láz.
Huáorm (lysoform). formaldehidtartalmú

sasBses kálianppaooldat 2-3V«-o6 oldata jó és

arán^^ag ártiümatlan ferttlenít.

Linl (IffioO, nyers kreozotokat tartalmaié

gyantaazaroftnoidat 2—8%-os (ridata >>, oloaö

ée aránylag ártalmatlan ferttlenít.

I^aehovi asioetek, 1. üfszibíria.

l4Jeiij a. m. Lésij (I. o.).

I^eakovae, adók. Zágráb vmegye dvorí j.-baa,

(1910) 868 sjnrb lak., o. p. Bojevaékl Beílinae.

o. t Dvor.
I^eÜani, adiUc. Poiaega ymeflpe pakriei j.-ban.

(1910) 116 szerb hc., n. p. Oi^é, n. 1 L^iik.

I^eaaek. idak. Árva vmegm tmttanai J.-ban,

(1910) 1 124 tót lak.. vaaátáUoBÉB, poata^ ée távirö-

hivatal.

meszkov. yTikolaj Szemjonovia (álnéven M.

SOdnáckij), orosz regényíró, aiOL az oreli kor
mányidaágfoan 1831 fébr. 16. (önapt 4.), megh.
8mtJ>iátorvárt 1896márc 6. (teák febr. 21.^
Btoö aagjrobb munkája, mellyel a llgyelinet »-
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gára vonta, a Nekuda (Nincs menekvés) c. re-

génye volt (1864). Munkáiban megkapóan raj-

zolja az orosz társadalmat, a radikális és nihilisz-

tikus elemeket. Összes müvei (12 köt.) megjelentek

1902—903. Szent-Póterváron a Niva melléklete-

ként.

I^etava, 1. Zsolnalitva.

I^evitov, Alekszander Ivanovics, orosz író,

szül. 1835 júl. 2. (ó-napt. jún. 20.), megh. Moszkvá-
ban 1877 jan, 13. (ó-napt. 3.). Valami politikai

diák-zavargás miatt internálták és sokáig egy
elhagyatott vidéken kellett élnie, ami testileg és

lelkileg teljesen megtörte. Kora haláláig csatan-

goló életet élt. Kiválóbb mmilcái : Stepne ocerki

(Pusztai képek) ; Ziznj moskovskich zakoulok (A

moszkvai lebujok élete) stb. Munkáit összegyj-
tötte s a szerz életrajzával együtt kiadta Nefe-

dov : Sobraiue socinenij L. címen (Szent-Péter-

vár 1884, azóta számos kiadásban).

Ljevno, város Boszniában, 1. lAvno.
Ljinevics, Nikolaj Petrovics, orosz tábor-

nok, szül. a csernigovi kormányzóságban 1838
dec. 24., megh. Szent-Péterváron 1908 ápr. 23.

Az 1859-iki krimi háborúban ós az 1877—78-iki

orosz-török háborúban kitnt. 1899-ben mint tá-

bornok a transzkaspi tüzérdandár parancsnoka
lett. 1900-ban Mandzsúriában az I. szibíriai had-

test élén állott. Az orosz-japáni háborúban L. volt

az orosz sereg fparancsnoka Kuropatkinnak
1904 márc. havában történt megérkeztéig, aki a

mukdeni csata után a fparancsnokságot ismét
L.-nek adta át. Az utóbbi aztán 1905 augusztus ha-

vában a sereg romjait a Tjumönön át Kirinre

vezette vissza,

Ijnba, adók. Szerem vm. újlaki j.-ban, (i9io)

884 tót, horvát és szerb lak., u. p. és u. t. Brdövég.
LjubartoT (Lubartov), az ugyanily nev já-

rás székhelye Lublin orosz-lengyel kormányzó-
Bágban, a Vieprz mellett, (1907) 5237 lak. A járás

méneseirl híres.

I^ubeScica, adók. Várasd várm. novimaroü
j.-ban, (1910) 1490 horvát lak., postaügynökség,

u. t. Növi Marof.

Ljabic (ejtsd: — ios), Simofi, horvát történet- és

régiségtani író, szül. Cittá-Vecchiábau (Dalmácia)

1822., megh. Lesina szigeten 1896 máj. 19-ón.

Nevezetesebb müvei : Opis jugoslavenskih no-

vaca (Délszláv éremtan, Zagreb 1875) ; Listine

odnoáajih izmedju juánog Slavenstva i mletaéke
republike (Oklevelek a délszlávok viszonyairól a
velencei köztársasághoz, u. 0. 1868— 1890, 9 köt.)

;

Commissiones et relationes Venetae (u. 0. 1876—
1880, 3 köt.). Ogledalo cím alatt megírta a hor-

vát irodalom történetét (Fiume, 1864).

I^ubina, adók. Zágráb vm. dvorl j.-ban, (1910)

927 szerb lak., u. p. Rujevaeki-Beálinac, u. t. Dvor.
lonblin, 1. Lublin.
Ljubljanica, folyó, 1. Laibach.
Ljubotrn (Ljubetm), a Sar dagh legmaga-

sabb pontja (2510 m.), Prizren mellett Albániában.
I^udevit (Ijji(tovid), a szávamelléki Horvát-

ország fejedelme vagy bánja volt (H17[?]—823).
Kezdetben frank fenhatóság alatt állott, de 819.
népével fegyvert ragadott a frankok ellen. Há-
rom évi véres harcok utíin 822. a frank hadsereg
Sziszek környékén teljesen megverte. Utódjának,

Ratimimek sikerült 828 körül országának füg-

getlenségét a frankoktól újra kivívnia.

Ljnngan, 325 km. hosszú folyó Norrland svéd
tartományban ; Sundsvallnál a Botteni-öbölbe

ömlik.

Lgtuiggren, Chistaf, svéd esztétikus és ii'oda-

lomtörténettudós, szül. Lundban 1823 márc. 6.,

megh. 1905 szept. Szülvárosában tanult, mely-
nek egyetemén az esztétika, irodalom- és m-
történet tanára volt. Fmunkája : Svenska vitter-

hetens háfder efter Gustaf III. död (Lund 1873—
1895), amely tüzetesen tárgyalja a XIX. sz. svéd
irodalmának történetét.

I^jupina, adók. Pozsegavm. újgradiskai j.-ban,

(1910) 627 horvát lak., u. p. és u t. Újgradiska.

Ljusne-elf (Ljiisnan), Horjeádalen és Helsing-

land svéd tartományok ffolyója ; 868 m. magas-
ban ered és 360 km. hosszú folyás után a Ljusne
melletti nagy vasgyárak alatt torkollik a Bottenl-

öböl D.-i részébe.

I^jutovid, 1. Ljudevit.
lik, növénynevek után Link H. F. (1. 0.) nevé-

nek rövidítése.

1.1. Li., az angol limited liahility rövidítése, 1.

Limited.
1. 1., a latin loco laudato (az idézett helyen)

rövidítése.

Llactacunga, város, 1. Latacunga.
lilan (kimri nyelv) a. m. falu ; összetételekben

gyakori.

Llandudno (ejtsd : lendidno), város Carnarvon-
shire walesi countyban, (1911) 10,469 lak., igen

látogatott tengeri fürdvel, rézbányákkal.

Llanelly (ejtsd: leneiii), 1. város Cermarthenshire
walesi coimtyban, (i9ii) 32,077 lak., réz- és vasmü-
vekkel, kémiai iparral, nagy dokkokkal és jelen-

tékeny szénexporttal Franciaországba és a Föld-

közi-tenger mellékére. — 2. L., község Breck-

nockshire walesi countyban, (1911) 11,050 lak.,

szén- és vasércbányászattal.

Llanes (ejtsd: lyanesa), járási Székhely Oviedo
spanyol tartományban, az Atlanti-óceán Biscayai

öble mellett, (1910) 18,700 lak., kis kikötvel, mez-
gazdasággal.

LlanoEstacado (ejtsd : lyáno esataioido.ang. Staked
Plain), pusztai jelleg táblás fenslk Texasban, a
Rocky Mountains K.-i lábánál, nagyobbára kréta-

homokkrétegekbl áll. Vize alig van és es
kevés éri. Magassága 970—1450 m. ós a fenslk

meredeken végzdik a 800 m.-rel alacsonyabban
fekv vidék felé, területe 70,000 km*. Cölöpök
jelölték a ritkán található víznyelket és innen

nyerte nevét. Ma hatalmas legeltorület.

IjIhdos (spany., ejtsd : lyánosi), a délamerikai
Orinoko d(>ltájától a Karibi-hegység és a Merida
Cordillorák között elterül síkságok neve. Terü-

letük 881.000 km« 250 m. legnagyobb magasság-
gal. A folyók mély, canonszer völgyeket vágnak
be és a közöttük lev magas táblák neve meza.
Anyaguk broccia, törmelékhomok, kavics óa

agj'ag, amelyekbl helyenként régi korok marad-
ványai merednek ki ; ezek a galerák. A síksá-

gokat gazdag és buja füves növényzet borítja,

amely a magasabban fekv L.-ban */„ az alacso-

nyabb nedvesebb térszineken a 2 métert is el-

éri. A folyók partjain szavanna-területek vannak.
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Éghajlata e^otáras (doy.—mára) és egy nedves
idszakból áll. júliusban S8—41*os hmérsékle-
tei vannak. Az Orinoko jobbpaitja melletti erdö-

sebb terülotek már nem ij^ L. és siabeuta a
nevük. A L. fbb résiei: a cmnanai, ratnek egy-

rta» már bomoksivatagOB terület, a caracasi és

earabobói L., melyeken kisebb dombsorok vonal-

nak át, a Barina L. tumékeny alluviális síksá-

gok, ai Apwe L.-ban, Venezuela D.-i résiiében

már serdö-réssletek is vannak, es a terOlet igen

hasonlít a délibb pam|>ák fatengeréhez. Lakói füg-

geÜMi indiánosok, akik azonban az újabb gyar-

matoaitásnak nem állnak útjában. Tr>rményei f-
leg cokomád. gyapot ós dohány. V. ö. W. Sievers,
SQd-nnd Mittelamerika (Leípzig 1903).

LIanoa, Los, Pálma (l. o.) ^lanyol sziget Ny.-i

partján lev város, 66% lak., selyemtenyéeztés-

sel, bibortetükereskedelemmeL
Llanqnihue (ejtad: lyMActae), parti tartomány

Chile délainerikai köztársaságban, területe 92,0U
km*, (1910) 109,401 lak. Nevét az 585 km* terület
L.-tórúl kapta, amelyik az Osomo (2652 m.) és a
Calbaoo (1691 m.) vnlkánok eltt van. L. nagy
réese erds, nagyobbrészt sík területá, földjei jól

ntözöttek. éghajlata meleg, nedves és egésnéges.
A gabonafélék sok helyen megteremnek, íftleg

talpbör, mész- és viaszkivitele van. Departamentói
L., Carelmapa és Osomo, fvárosa Pawto-Montt
a Reloncavü-öbl mellett.

Llant&mam.vároeMonmoutshire angol connty-
ban, (1911) 7059 lak., kszénbányászat

li. 1.. B. és El. Ij. D^ Angliában és Ameriká-
ban saokásoe cim-rövidités erre : l^mbaccalau-
mu éa legum doktor, azaz a jogtucfományok (szó-

snrint a trvények) bakkalaoreosza (jogvégzett

egyén doktorátus nélkül) és a jogtudományok
doktora. Ang. : Bachdor of Latos (eju4 : bécai r

of ló). Doktor ofLaw*.
Lleren* (cdtad : irwMa), járási sz^diely Badajoz

spanyol tartományban, az ólombányával biró

Sienra de S. Migael lábánál, vasút mellett, (i»io)

7000 lak., gyapjú- és gabonakBreakedelenunel.

L. az antik Regina Turdulorum.
Lleyn, félsziget Camarvonsbire angol coonty-

ban, (1911) 16,839 lakossal.

Llobregat itjtaá: tyo—), L. mayor, az ókori

Rubricaius. qianyolorazági folyó ; a francia ha-

tárhoz köael ered a Cerro de Tosa hegységben és

160 km. hoasiú folyás után Barcelonától D.-re 6
km.-nyire torkollik a PiUdközi-tengerbe. Hajóz-

hatatlan.

Llorente (^jtad: lyofMt*), JtMmulji<ON«o,qMmyol
történetíró, szül. Rineon del Sdöhan 1756 máre.

.30., megb. Madridban 1888 fébr. 6. Az egyházi
pályára lépve a fftOijtil Inkvizleiö aadg^íatába
állott, de az intésnntey reftxmálására vonatkoiö
törekvései miatt ftitkári állását elvesztette;

1806. toledoí kanonok lett, 1806. pedig Bonaparte
József királyhoz csatlakozott Ezután több éveo

át az inkvizició levéltárában kutatott, hogy meg-
írja annak történetéi VIL Fotdtaiánd trónralépóse

után 18U. Parisba UMDddUt, deinneniskiutasi-

tf)tták 1822. a pápákat sért könyve miaU (Por-

traits politiquee des papes). Fmflve : Uistoíre cri-

tique de rinqui.-5Ítion d'Bqiagne (Paris 1815—17,

4 köt.). Magyarul is megjelent : A spanyol inkvi-

zleló története (Pest 1863). Bár ez az els levél-

tári kutatásdc alapján megírt története a hírhedt

inkviziciónak, még sem megbízható munka szer-

zjének ellenséges érzület elfogultsága miatt
IJ*7d (ang., ^üd: ujd), több hajózási társaság

és osztályozó intézet neve Az elnevezés Lío^(i£/-
toardtl származik, ki a XVIi. az. vége felé Lon-
donban egy kávéházat alapított s ez csakhamar
olyannyira gyülekez központja lett az angol \bí-

letembereknek, hogy a vállalkozó szellemú Lloyd
Edward nemsokára UoycTs News oünen^y ke-
reskedelmi szaklapot indított meg, amely az egéai
világ kereskedelmi és hajózási viszonyt réoda-
teeen tárgyalta. E lap helyett késbb a Lloyds
List cimú szaklap indult meg, mely a tengeri

hajózási kérdéseken kívül bajóépitéei és biztosí-

tási ügyekkel is részletesen foglalkozott se téren

csakhamar világhírre tett szert. Ez indította a
Németországban és Ausztriában a XIX. 8z.-ban

megalakult két nagy hajózási vállalatot, t. i. az
Osztrák L.éaaz Eszaknémet L. társaságot arra,

hogy váUalatuknak a L. nevet adják. Az Osztrák
L. hajózási üzemét 1836. kezdette meg, amidn
rendes bajójáratokat tartott fenn az Ión-szigetek,

Görögország, Szíria, Egyiptom és az osztrák ki-

kötk között. Az osztrák kormánytól a poetaszál-

lításért és azért a kötelezettségért hogy háború
esetén bajóit katonai célokra engedi át, évi se-

gélyben részesült mely azonban kezdetben nem
volt elegend arra, hogy a társaság a világfor-

galomban fennálló versennyel sikeresen meg-
küzdbessen s így fejldésnek indulhasson. Egy-
ideig a magyar állam is évi segélyben részesítette

e társaságot, de midn az Adria-társaság vállal-

kozott a magyar tengerentúli kereskedelmi érde-
kek ellátására, a magyar állam ezt a társaságot
segélyezte s az Osztrák L.-ot csak annyiban tá-

mogatta, hogy neki a Sznez-csaiomán ttl szállí-

tott magyar árúk után fizetett 8zaes<isatama-
illetékeket ni^:téritettB. Nagy tám(^atást élve-

zett az osztrák L. a Botschild-cégtl is. Részint
e segítségek, részint ai ügyes fizletveaetós csak-
hamar nagyon virágzóvá tették a L.-ot, úgy,
hogy hajójáratait a XIX. sz. vége felé Ázda D.-Í

és Ny.-i, valamint Dél-Amerika toatoeatíb kikö-
tire is klterjesitbette. A legnagyobb fejldés-

nek a társaság az osztrák kormánnyal 1907.
kötött b^jóiáai éa poataannödóa életbelépte óta
indult. Az e saarzödéebea biatoaftolt 7.000,000
korona évi segély ali^jto a L. alaptkéjét
28.800.000 koronára emelte fél ée ssámos na^y-
méret, teljesen modem berandeaéefl sAsh^ft
szerzett be s állított a FöldktatrtBBgerl és keM-
ázsiai járatok ellátására fofgaloaiba. Vlnoot Mh
által, hogy ai osztrák keresk. mtaüairtendí igr
a fuvardíjak megáOapftása, mtnt a msMtnodsk
eUdiáláaa és a gaOeök alkalmazása tekintetében
sasfidéasnrtileg messmnoi jogok biztosíttat-

tak, a L. anlgátato a kereskedelmi érdekeket Is

teljes mértékben kielégíti a ekként ai osrtrák
kigazdaság fsAödéateek hatbatés tónyesöjévé

Az ÉiMoknémet L. (KorddaOtdier L.), mely
3 gösOsael kaidte meg váUalatát s Németoniág-
Az^sUa kost közvetítette a focgahnat ma a világ

legnagyobb gzfaajéstáraasiga.Megalakulásaatán
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egiinásután nyitott meg a forgalomnak új meg
új vonalakat. 1858-ban a new yorki, 1866. a he-

tenkénti rendes ószakamerikai hajójáratokat in-

dította meg, majd a baltimorei, new orleansi,

brazíliai, laplatai járatokat. Már 1867 óta ellátja

az északamerikai postát, 1886. pedig átvette a

keletázsiai és ausztráliai postahajójáratokat, ame-
lyeknek mellékvonalai Japánba, Új-Guineába,

Sziámba és Szumatrába ágaznak el. A XX. sz. ele-

jén hajójáratait óriási mértékben szaporította s

jelenleg az egész világ fbb kikötivel rendes

vonalakat tart fenn. A társaságnak az 1913. év
végén 122 modem berendezés s nagy menet-
sebesség gzösbl álló hajóparkja volt 689,994
ö9.sztonnatartalommal. A L. osztályozó intézetek

közül megemlítendök : A német Lloyd-társa-

sdg (Gennanischer Lloyd), melynek mködése
abból áll, hogy tengerészeti, hajógépészi ós hajó-

építési mérnöki alkalmazottai által a tengeri ke-

reskedelmi hajókat bizonyos idszakokban meg-
vizsgálja és ezen vizsgálatok alapján osztályozási

bizonyítványokat (ném. GlassenceHificat) állít

ki, amelyek különösen a hajóbiztosítás szempont-

jából bírnak nagy jelentséggel, amennyiben a

biztosító intézeteknek elsrend követelménye,

hogy az általuk biztosított hajók osztályozási

bizonyítvánnyal legyenek ellátva. A L.-nak m-
ködése fleg német hajóknak osztályozására ter-

jed ki.

Az avgol L. (Lloyd's register of British and
Foreign shipving) mködése az egész világra

kiterjed s az általa évenként Idadott lajstrom a

tengeri kereskedelmi hajók saerkezetére, anya-

gára, felszerelésére és karbantartására vonatko-

zólag a legmegbízhatóbb adatokat tartalmazza.
— L. még Lloyd-társulnfok.
Lloyd-Qeorge (ejtsd : lajd-dzeordzs), Dávid, angol

államférfiú, szül. 1863. Manchesterben. 1884-ben
az ügj-védi pályára lépett s 1890. választották

be az alsóházba, hol Wales érdekeit védte nagy
hévvel (Wales Parnell-je). A búr háború alatt

Chamberlain gyarmatpolitikáját támadta kimé-
letleniil. A liberális párt uralomra jutásakor 1905
dec. Campbell-Bannei-mann kormányában a ke-

reskedelmi hivatal elnöke lett s mint ilyen nagy
érdemeket szerzett a londoni kiköt régóta sür-

getett átépítésével. 1908 ápr. Asquith kabinetjé-

ben a kincstár kancellárjának nevezték ki. Az
1911. évi biztosítási törvény megalkotása az ö

nevéhez fíizdík. Munkái : The people's budgets

(1909) ; The people's will (1910); The lords, the

land and the people (1910) ; Better times (1910)

;

The people's insurance explained (1911) stb. V. ö.

Edwaids és Du Parcq, Life of D. L.-G. (1918,

4 köt).

I..loy(l-Itei;ÍNter, 1. Lloyd's biztosítók.

Lloyd's biztosítók, kisebb-nagyobb számú ma-
gánemberek esetrftl-esotre való ideiglenes egye-

sülése abból a célból, hogy egy-egy bizonyos biz-

tosítási ügyletet, amelyre éppen egyesültek, le-

bonyolítsanak. Ez az igen jellegzetes és csak
Anirliában dívó biztosítási mód a XVII. sz.-ban ke-
letkezett. Londonban egy Llotjd (1. o.) nev ká-

vés helyiségébon jöttek össze a hajótulajdonosok,

a hajóügjTiökök és itt bonyolították le fuvaro-
zási üzleteiket. Itt támadt azután az eszme, úgy

a hajókat, mint a rakományokat a kávéház egyéb
látogatóinál biztosítani és pedig akkép, hogy egy-
egy ilyen magánszemély az egész biztosításból

anyagi viszonyainak megfelelen néhány száza-

lékot (VaVo-tól 5°/o-ig) átvett, illetleg egy íven

(biztosítási kötvényen) aláírt. Innen az ilyen

magánbiztosító neve wulerwriter (ang. a. m. alá-

író). Késbb ilyen aláírók rendesen 3— 10-en ki-

sebb csoportokban álltak össze és egy-egy ügy-
nököt bíztak meg, hogy nevükben bizonyos biz-

tosítási részt írjon alá. A L.-nál való biztosítás

csakhamar elterjedt. Lloyd E.Í726. Lloyd's List
cím alatt csak hajózási ügyekkel foglalkozó lapot

adott ki. Ez a lap rohamosan fejldött és késbb
odáig jutott, hogy minden év végén a világ ösz-

szes tengeri hajóiról egy ma már nélkülözhetet-

len hajólajstromot (a Register of British and
Foreign Shippinget, moly Lloyd-Begister vagy
Lloyd's List név alatt az egész világon el van
terjedve) ad ki. A lap terjedésével a biztosítási

intézmény is mindinkább terjedt. A terjedés oka
fképpen abban keresend, hogy az angol udvar
1700 elején nagy pénzzavarokkal küzdött és hogy
ezen segítsen, egyenként 300,000 font sterlingért

két már fennálló biztosító-intézetnek 100 éves
(1824-ben lejárt) monopóliumot adott azzal a ki-

kötéssel, hogy más biztosító-intézet szállítmány-

biztosítási üzleteket nem köthet. így volt az ér-

dekelt közönségnek az a része, mely a két mono-
póliummal bíró intézetet nem akarta igénybe
venni, magánemberek biztosítására utalva, de e
magánembereknek meg volt tiltva egymásért
szavatosságot vállalni és rendszeres társaságokká
összeállani. Ámde e magánbiztosítók megbízha-
tatlan és gyenge része sok bajt okozott, amiért
is késbb kimondatott, hogy csak az jegyezhet

szállitmányhiztosttást, aki 1000 font sterling

óvadékot letesz, de még ez sem bizonyult elegen-
dnek. Az óvadékot fel kellett emelni, úgj', hogy
1871 óta már fejenként 7000 font sterlinget tesz

ki.Közben— a múlt század közejMán — a kávéházból
bevonultak az értéktzsde palotájába. Azok, akik
a nagy óvadékot nem tudták letenni, kiszorultak

a szállítmánybiztosításból és más biztosítási ága-
zatokra vetették magukat. Késbb még tovább
mentek és kijelentették, hogy akármilyen bizto-

sítást is hajlandók elfogadni. Ezáltal ez a nem
szabályozott része a biztosítiisnak a Lloyd's kö-

rében teljesen a fogadás jellegét vette fel. Hogy
ilyen körülmények között ez a biztosítási mó-
dozat egészségtelen viszonyokat teremt, igen

természetes. A L. a kontinensen is elterjedtek

egész a legújabb ideig. De miután (1913ban)
nyilvánvalóvá lett, hogy az angol törvény azt

rendeli, hogy, ha Anglia és valamely más állam
között a hadllzenet megtörtént, az angol állam-
polgárok és a hadvisel állam alattvalói között

fennálló szerzdések mindaddig é^^•énytelenek,

míg a háború befejezést nem nyert, kezd úgy a

Lloyd's-okkal. mint egyéb angol biztosító-társa-

ságokkal szemben a lelkesedés lelohadni.

Iiloy«l*N IAhU l. Lloyd's hiztosttólc.

Lloyd-társulatok. Lloyd Kdward volt londoni

kávés neve után (1. Lloyd) h. elnevezés alatt bel-

és külföldön számtalan olyan tiirsaság. társulat v.

egylet keletkezett, melyeknek céljn nz illotö (»r-
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Hzikg, tartomány, ürszágréo, megye vagy város

kereekedelmi, ipari ée meaögaxiasági érddrainek
el/Vmozdltása. Uasánkban alegiégibb a Bnd^ws-

i(^ Pesti Uoyd-Társulat, mely a többi

/tesfcr lAoyd cimú nagy napilapot már
tju tv . t;i kiadja.

Llxülaillaco (Ajtad . íjrviykUjnüco), vulkán Chiloée

BoUvta határán Antofagasta tartomány platójá-

jából kiemelkedve, kb. 6600 m. magas.

LlamMifoir (ejud: ipuuu^or), város Mallorca

spanyol nlgeten, termékeny8ik8ágon,(mo) 8890
lak., 8a0v6lparral. mexögasdasággal. Mellette a

Púig ád Randa (549 m.), böcsújáró templommal.
1. mt^ a hangjegyíráfiban a latin laeva manu

(balkéz) rövidítése, mely azt jelenti, hogy amely
hamíjeizN ek folett e két bet áll, azok a bal kézzel

veen ! 'an inkábh használják: a m. s.

(maiii: . . V. a francia m. g. (main gauche)

rövidít«6t.

Lmk^ természetrajzi nevek mellett Lamarck
nevének rövidítése (1. o.).

Ló (öt képmdUkUttel), közgazdasági szempont-

ból nálunk a ssarvasmarha után a legfont«>sabb

háziállat. A világ nagyobb lótenyészt államai-

nak lóállománya összesen U)..&Ljnillió. Hazánk
világbirú lóu>nyéeztö állam és_g-3milüó a lóállo-

mánya. Az 1911. évben Magyarországból 61,693

lovat vittek ki kiüföldre 344 millió korona ér-

tékben.

A Lófélék (1. 0.) családja a páratlanujjú patás

állatok rendjébe tartozik ós a ló, szamár és zebra

-

féle állatok génusza által van képviselve, melyek
egymássaleredményesen pároztatbatók.A basztar-

dok közül a lókancától és szamárcsódörtól szár-

mazó lööizvémek (mulns) van a legnagyobb je-

leotösége, mert az öszvér kitn teherhordozó,

igen munkabiró, kisigény ée szívós állat.

A mai bófélék az öslavaktól származnak. A
harmadkori geológiai formádban talált elkö-

veeedett letetek igazolják, hogy az öslovak kez-

detbén rókanagyságú, öti^jú, taiponjáró állatok

voltak (Phenaodus) : az ujjak száma az idk
folyamán redukálódott négyre (Orohippus), majd
háromra (Meeohippus, Miohippus), utóbb a hárotn

ujj közOl cnk e^ Mntkeaett a talajjal (Anchi-

terium, Hipparicm), végttl pedig^yujjú állatokká

lettek s eközben a test nagy^^ fokozódott, a
talpon való járást ujjon, majd ujjbegyen való

járá.s váltotta fel i>s a fogak száma is redukáló-

dott 44-ról 86-ra, illetleg 40-re.

A ló (Equus caballns) egjrik legrégibb háziállat,

melyet az indogermánok már kb. 7000 évvel

Kr. e. dooMOtikáltak. A lónak a régi kultur-

népeknél fontos sjerepe volt és a ló a vallási

snrtartások kfidben is alkalmazást nyert, igy az

tamagjrartric is fehér ménlovat áldoztak Had-
úrnak.

A báziló politUétikus Hiármaiásá állat, egy
ázsiai és eg}' európai keletkezési helyet tetelez-

nek fel. A vadlovak nagyobban kihaltak, esidö-

szerint csak a PrzaetUski'té\» vadlovat ismer-

jük, régebben a tarpéad és a ktiámt to valódi

vadlónak tartották. A lovakat HrtrmwrtH sierint

keleti és nyugati származású lovak esopw^Jába
szokás osztani. A kelHi származátk lovakat

( equus cab. orientális) másképen melegvérüidenidc

is mondják, mivel gyorsmozgású, kitartó, élénk

vérmórsékletú állata a nyu" nuuásH
(eqaoseab. occidentalisX Judegn ú szem-
ben, mely utóbbiak tömeges testueK. lassúbbak

és nyugodtabb temperamentumnak.
A gazdasági ' ít4s szerint hátas- ée

kocsilovakat k ink meg. A hátaslovak

csoportjába taii<>/.iK t közöns^es hátasló, a
luxus hátasló (vadászié, versenyló, ni bátasl<i), a
katonaló és a teherhordásra használt ló. Kocsiló

van : könny (jukker), hintós (carossier), gazda-

sági, teherhúzó és katonaló.

A ló igen értelmes ée rokonszenves háziállat,

melynek tenyésztésével sokan kedvtelésbl foglal-

koznak ; fképen erkifejtésével hasznosít ée ha-

dászati szempontból is nélkülözhetetlen. A hús-

hasznosítás szempontjából alárendelt szerep. A
lóhús élvezetet a keresztény papság tiltotta el, a

pogány népek szokásos lóáldozata miatt. A lóhús

elleni megokolhatatlan ellenszenv ma is fennáll

többé-kevésbbé s ennek folytán a lóhús csak

nagyobb városok húsellátásában tudott kisebb-

nagyobb jelentségre szert tenni.

A lovak közül a hímállatot ménnek vagy csó-

dumek, a nstényt kancának, a fiatal és növen-

dék állatot csikónak nevezzük. A heréltet illet-

leg 1. Herélé.s: A ló csontvázát és külsó teetala-

kuiását, továbbá a különböz mozgásnemeket
képmetiékleteink tüntetik fel.

Lófajfák (1. az 7. és //. képmellékletet). Ha-

zánk lóállományának alapját a keleti szárma-

zású srégi m'igyar parlagi ló alkotja, mely
kisebb test U30— 155 cm. magas), késn fej-

ld, pnmitiv fajtát képvisel. Küls testalaku-

lata tobb tékintétben kifogásolható ugyan, azon-

ban szívóssága és kisigényüsége értékessé teszi.

Hozzá hasonló, de kisebb és zömök^)b a székely

ló. A máramarosi és erdélyi havasokban honos
aprótoet, bozontos, hosszúszr állat a mókáig
ló (heg>'i ló). A hozzánk telepített szászok és né-

metek kezén nagyobb, nehezebb, nyugati szárma^
zásó lovak vannak : a szász és a sváb ló. A ló-

állományunk alapját alkotó magyar parlagi lovat

arab lóval nemesitjük, újabbui pedig an ,

'

'

lorakat is igénybe veszünk e célra. Ily-

keletkezett a javUott magyar parlaai L, »'v ..,

gytumasága és kitartása miatt külföldön is kere-

sett és nagyrabeosfUt könny kocsilófajtát (juk-

kerló) képvisel A hazai kultúrlófi^jták köstU

az anglonorman származású Nonius- (leginUUib

kocsi- és hlntóslovak), az angloarab CUdrán; a
Furioso- ós Nortk íííar-törzsbsn tenyésztett me-
zóhegyesi angol félvérek, a magasvér kisbéri

angol felverek és a lipixzai (lipicai) lovak ér-

demelnek említést Hazánkban újabban a hideg-

vér lótenyésztés is leodttletet nyert ; hidegvér
hazai tájfajta a mmrak&á és a pinkafi lú, me-
lyeket francia perekenm és aoaitriai pinsgam
(gyakran tigristaika) lovakkal. Rabban pedic leg-

inkább a bdga ardenmi tajtával nemedleiieL
A lészbeo már felsorolt külföldi fajtákon kí-

vül az olasz-qMUiyol vér ausztriai Idadmbi ló,

az angol vadászié (^vsí\ibt, irlandi), kackMy, cle-

vdoiidi, a hosszú bcdaszOrfl angol hidegvérú

lovak (diire, oiydesdalei), a német trakekneni,

ktíetporotzországi, hannoveri, msctíaimrgi és
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oldenburgi ló, továbbá az orosz üget v. orlow
ló. és az amerikai üget ló érdemelnek többek

között említést. A fontosabb lófajták ismerte-

tését 1. a megfelel clmszók alatt.

Lótenyésztés. Lovat lehet tenyészteni gazda-

ságilag és ménesben; míg az elbbi esetben a
tenyészkancát gazdasági munka végzésére is

igénybe veszik, addig a ménesbeli lótenyésztés

alkalmával a kancát kizárólag csak csikóneve-

lésre tartják. Hazánkban igen sok híres magán-
ménes (kb. 1000) és négy állami ménesintézet
van. Jó ménesbl származó csikót tüzes vassal

égetett ménesbélyeggel szokás ellátni (1. a szöveg-

ábrákat). Miután a lótenyészt tenyószcélt t-
zött ki magának, tenyészállatait ennek megfele-
len választja ki. A téteményképesség kipróbálá-

Jl B )BF
.ucahügyuíi iiáboiün Kisbér Fogaras

Magyar állami ménesbélyegek.

6 6 7 8a
n X é

Convei'sanu Favoiy ilaetstubo Mapülitano Plutu

Magyar lótörzsek bélyegei.

10

^1^ 11 12 18

X ^ * ^
Hadautzi Nunius Gidrán Farioso

(ositrAk) ménesbólyeg. törzsbélyegek.

14 15 IC 17

Trakehneni K.-Poroszországi Oraditzi Beberbeoki

Porosz ménesbélyogek.

sára a lóversenyintézmóny szolgál. A pároztatást

leginkább tavaszkor foganatosítják; a kanca a
ménlovat csak akkor veszi fel, ha ivarzik, vagjis
ha sárlik. Egy ménre 40—50 kancát szoktak
számításba vonni. A vomhesség idtartama átlag-

ban 335 nap, vagyis 11 hónap. A tormékonységi
százalék 60-85. A kanca rendszerint egy csikót

hoz a világra, kivételesen ikerellés is elfordul.
Az új.szUlött csikó a harmadik hétig kizárólag
anyatejet szopik, késbb szénát és zabot is etot-

Bok vele. (Kancatojbl készítik Oroszországban a
kumisz nev italt, 1. o.). Az elválasztást 5-6
hónapos korban szokás végrehajtani. Minthogy a
fiatal csikónak nag>' a növekedési képessége, ennek
folytán különösen az els évben Mségesen kell

táplálni zabbal ós jóminöség szénával. A g>'or-

san fejld hidegvér csikó 2—3, a melegvér
3*/,—4 éves korban már annyira fejlett, hogy

munkára, illetleg tenyésztésre alkalmazható. A
csikófelnevelés közben a legeltetésnek igen fon-

tos szerepe jut, mivel a legel a fiatal állat fej-

ldésére és ellenállóképességére rendkívül elnyös
hatással van.

A lovak takarmányszükséqletét a megkívánt
munka nagysága szabja meg. Hever kifejldött
lovak 1000 kg. élsúlyával 15—28 kg. száraz-

anyagot, 06 kg. fehérjét és 66 kg. keményít-
értéket kell naponta etetni ; az ezen felül etetett

és felszívódott táplálóanyagok (szénhidrát, zsír és

fehérje) keményítértékük arányában vehetk
igénybe a munka végzésére. 1 gr. keményít-
érték 533 mkg. munka teljesítésére képesíti az
állatot. Egy ló naponta 07—23 millió mkg. mun-
kát végezhet. Kellner szerint a dolgos lovak napi
táplálóanyagszükséglete 1000 kg. élsúlyra:
9—15 kg. keményítöérték. Különösen a gyors-

mozgású lovakat száraz takarmányon kell tar-

tani, mivel a vizenys takarmányfélék a ló gyor-
saságát és kitartását hátrányosan befolyásolják.

Egy ló naponta 5—8 kg. szénát és 3— 5 kg. zabot
igényel. A zab a szervezetre legelnyösebben ható
abrak, zabon kivül árpát, tengerit, rozsot, korpát,

melasszt stb. ertakarmányféléket is szokás lo-

vakkal értékesíteni. Naponta rendszerint három-
szor etetnek, az etetés idejére 2—2'/, órai pihe-

nésre van szükség. Egy ló napi ivóvízszükség-

lete 15—30 1.

Egészségi szempontból kiváló figyelmet érde-

mel a lovak kell ápolása és gondozása. A lovat

az id viszontagságai ellen a lóistálló védi, mely
legyen megfelel berendezés és feleljen meg a
higiéné követelményeinek. A brápolás módjai
a tisztogatás, mosás, fürösztés, nyírás és letaka-

rás. A patákat is kell gondozásban kell részesí-

teni, a használati lovakat rendszerint patkolják,

a csikók patáit pedig idnkint meg szokás farag-

tatni.

A használatra .szánt csikót 2—4 éves korban
be kell tanítani a megfelel munkára és a szer-

szám viselésére. Adás-vétel, úgyszintén szállítás

alkalmával a lovakat marhalevéllel kell ellátni.

Hazánk lótenyésztését emel intézmények : az

állami ménesintézetek, a méntelepek és a lóte-

nyésztést szabályozó hatósági intézkedések. Az
állami ménesintézetek Kisbéren, Bábolnán, Mez-
hegyesen és Fogarason (legújabban megsznt)
vannak elhelyezve, ahol értékes tenyészméneket
nevelnek, melyek a négy méntelepre, ill. mén-
teleposztályokra nyernek Ixjosztást. A fedeztetés

idényére az állami mének a községekte vonul-

nak, a fedeztetési állomásokra, ahol mérsékelt
díjért a lótonyé.sztök által igénybevehetk. Az
állam magánosoknak bérbe is adja a méneket
(bérmév). a hidegvér csdörökot pedig vállal

-

kozó-tjirtásra adja ki. Az 1913-ik évben 3600
állami mén fedezett az országban, melyek közül

1948 az állami ménesintézetekbl, 1652 l)odig

magántenyésztktl származott. Az állam u. i. a

ménszttkségletet a ménesintézetekben nevelt cs-
dörökkol neni tudván fedezni, magántenyésztk-
tl is vásárol alkalmas ménlovakat, részint tel-

jeskoruakat, rét^zint egyéveseket. Utóbbiakat a

palánkai raéncí?ikó-telepen neveli fel. Az állami

méneken kivül magánméneket is használnak a
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A LO CSONTVÁZA ES TESTALAKJA.

:«. PogUjM nél vtfy
hO€ÜUM

S. Kit áUcaoBt
4. OrrcaoBi
5. Nsfy áUcMnt
S. Areléc
7. JároaÍT

10. iUkayoc*
ti. Atlkapesi Isilet
18. BaUóiánt (f41tö)

15. Patctoat
14. NTakutrteaoat
ti. tíai ajrakealcotra

iteJKTáa)
16. JláM4ik nrakesigolya
17. Els6 káte«i«ol}-a
18. Boriák (IB pár)
18. A ue^MOBt BarkoUtJa
M. SMfnmoBt
SÍ. BoHaporeok
8t. Lapocka
SS. A lapockaporc.
S4. A lapocka tfirite

85. VáUiiaiet
a«. FeUú karcsont
37. Kfinyfikiifllet

iS. KOayOkbúb
:i9. Alaó karaoBt iors6-

OWBt)
30. Ai alftUA láMA eioatjai
31. Járalékoa caoat
.:; As «llla6 lábUMp

caoatjai

55. KapocscsoBt
S4. BgryeBÍtö csoBtok
56. Cs&dizOlet

rse és 37 k{V-

SC. CsBdcsont liAttapárta-
57. PártaesoBt < iiálet, 37
58. PatacMBt lésSSkMMt

(apMalsAlet
M. CMptoMlop (kaloUaU)
M*. KÍM Mipteteglet

40. Csipöoaslop (jobboldali)

41. Olöcfloat

42. CsiptMsUet
43. PeUöoombcjont
44. Na^ forKató
45. Térdkalács
4«. Térdlifilet

«7. Sipewnt
48. PlboU
49. C«áalciz31et

1. A 16 csoBtváxa.

Fái
HMilDk és ástOk
Büájáa i^kak

M. 8arok|ni*6
51. Hátalsó lábkfisép-

CSOBtOk
M. Kapocsesoatok
»3. Csftdixftlet

M. Csidcaoat (olsA ajjperc)

56. Pártasaoat (á«>dik
Jlpwe)

M. PataMoat (hanaadik
Upwc)

IS. Alsákar
M. LáM6Ti«7alUa6

Aie
Orr
Orrayiláa
AIl«Mar
Tvrokjánl

Állkapocs
FdItóBirlC]M4iék
Tarkó
A ayak oldalai
BAréayél
Tnokél

Sia. Hajlílá írnak

SS. Boka
SS. OsM-
S4. t>árta

ti. Paia
^ Bit
• \?Ték
< arbáb

M«l*a

S. A ló tesulakja. A kéaal4Ml. B kOaápaS. C kánsSfAtti r^ss.

*L&» ea»*».

4s. eian>kTáakos

«#VM hM» tM3mamA,





A LO TESTALAKJA.

1. Hatra- S. Kl6rek«jlí- S. Meredek 4. Medve- &. Bi&k
bi^lliton ltt lábáUáe iUás. Ulpaság. állie.

libillás. (térdaHéf).

6. Tág 7. Térdben 8. Táncmeeler 9. BegyltX-
UIU. tMtk. r. frftndk tipró

áUá«. áUá«. iUU.

10. Has alá illí- 11. Hátra áUíton 12. Kardláb. 13. Karó 14. 8i&k 15. üoagii 16. Tehén
tott lábálláa. lábálláa. (ixék) állás. áUáa. áUás. (^acsos) állás.

17. CinkafeJ (arab ló). 18. PélkosfeJ (nórí 16j. 20. Bsarvas (fordított
19. Hattyi nyakaUknlás. nrakalaknlás.

sl. Jól kiem
:7TC

SS. Hajlott bát. SS. Jo kócM (rOrld ácrék

;:. K^-enes far. ' S8. OvaUs rtfj dbiays tar
t9. Csapott tar.

tL4» «au«.

•d. BlUaö lábTéf.





A LO MOZGASNEMEI.

&. Vá^utá* balrft.

A hitiaó Jobb lábbAl rál ellAkés pllUnaUbu.
<. VifUtás Jobbra.

A (elvétel piUaDAtábaa » Jobb elAlaó láb érintette a talaJL

7. VénenvTifta (lrnmodá«).

A levegAben való lebec<é« pillanatában.

€Ló» eOtkftf,

8. Venaarráffta.
A két eltM Ubnak a taUJrs rsMMjreséae pillanatában.
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köztenyésirtéero. melyeket e réln a járási te-

nyéaíVlagAIÓ-bixottsáiJ "z. L. még Teli-

fértenyésxUs, Versem^ ..naglás.
Inédmn. CMUUk J^ CUkúnewiet, KokMBTÉr WS; Ko-

Táeay B. te MoMMrf K^ A Més teayéiMdw. Emm IMS;
TgraayB^ OMdiMác< >6«—yéMlág, Pebrwwi ia7S:Bémr
K^ Maorar BteMUurr. L 1M6.; WiumI.Ui«vm Pferde^

aoekt ta Wort «. BiM, 8t«tt(»rt IflM; icú, Dm ucmriMlie
VfxA ui MiM UMvMI«^ B«rUa IMt—M.; WnaKel.
Iii« Ti 4m PfeHas, Stattcart INS-M; LakadoriT,

Haadtaek fir Ptei4«rtektor, B«rlÍB IMM; DetttanD, IN«
Zaeht «w aOea PTertaa, a. o. 1M»; Podaaalesky Gy. Urö,
M»?yaroniár aéaeMi é« lótaajréáitéM. BadapeM liMM.

LÓ V. OiM csillftgkép, 1. Csikó.

Ló, a legkedveltebb tomasserek egyike. Alka-

túnál fogA'a emlékeztet a lóra. 180 cm. hosszú

hoDgefes fatest, mely az egyik végén : az á. n.

nyaknál keskenyebb, mint a többi részén ; e fa-

test, melyet párnázott bórrel vonnak be, négy
emelbetó lábon nyngszik. Magára a testre váll-

£zéle8Bégben két to^, ú. n. kápa van eröeitve. A
ló legrégibb alakja kétségtelenül az volt, melyet

a rónuak a «salitio equomma-hoz használtak,

annak rajza azonban nem maradt reánk. Rabelais

Gargantua et Pantagruel c. munkájában külön
fejezetet szentel e szemek és gyakorlatainak. 8ok
változáson, átalakításon esett át a ló, míg a mai
firmája kialakult Gyakorlatai erót, ügjességet

fejlesztk s kerek, könnyed mozdulatokat ered-

ményeznek. Kezdotl)en (a rómaiaknál (csupán fel-

es leugrásokbói állottak, de a bosszú fejldés után

anyaga igen terjedelmes és változatos lett. V. ö.

Maurer János, A szerarakorlatok kézikönyve,

A tomázás elmélete ; Újhelyi Sándor, A lóg^a-

korlatok kézikönyve : Cserjesi Károly, A lógya-

k'Tlatok és a tomaló fejlód^.
Ixmd (eitMi : lód), angol súly- és rmérték. Ga-

bonánál = 10 qoarter = 29078 1. Lisztnél, sör-

nél, szappannál = 12 barrel.

Lóadó, 1. Lótartási adó.

Loaf, régebbi orosz gabonamérték, Rigában
68 86, Révaiban 42-37 1.

Lóáldozat A túrán vagy oral-altáji népeknél

általánosan el volt terjedve azasnÁás, hogy
isteneiknA leginkább lovat, kfU&iöeeii pedig fe-

hér lovat áldoztak, melynek hasát földarabolva

egy nagy fistben megfzték, egy részt belle az

Istennek sientelve a tAdw dobtak, a többit pedig

aa áMoiatnál jelenvoltak megették. Ex a lakmá-
roiáaMl egybekötött vallásos sKrtartás az, amit
a magyar áldomásnak (l-o.)nevesEett A sz(^ás a
legteJM) korba megy vissza. Horodotoe szerint

(IV. 60—61) megvolt már a régi szkitháknál,

Béla Névtelen j^yzóje szerint pedig szokásban

volt a régi magyaroknál s a középkori ntazók,

Robniquis, Marco Polo szerint az akkor még po-

gány tatároknál és mongoloknál Megvan még
ma is a pogány vognk>knál, osztyákoknál, vot-

jákoknál, csnvasoknál és az Altai mentén lakozó

török-tatár tönsdméL BItefjedt szokás volt az

ural-altájisággal vegyült álja népeknél is, külö-

nösen a régi hinduknál és páváknál. Ix)vat ál-

doztak a torán népek a temetési tw alkalmával is.

Nálunk különösen a népvándinrlás k<«ában a
hunn- és avarkori, úgyszintén a pogány magyar
(birokban fordulnak el lómaradványok. Néha a

lovat elevenen tett^ a sírba, miként az egykorú
.A.lbericos Monachus és Joinville a pogány kunok-

ról lija. A régi magyarok nem az egész lovat, ha-

nem csak a koponyáját és patáit temették el.

Úgy látszik, ngyanabból a lóból tettek egy részt a
h^ott számára a sírba, melynek másik részét a
halotti tor alkalmával elfogyasztották. De feje-

delmeknél több lovat is tettek a sírba. Albericus

irja az 1241. Konstantinápoly alatt elhunyt Jonas
kon királyról, hogy 26 lovat temettek el vele.

A lóval vaJó temetkezés szokása is elterjedt azok-

nál az árja népeknél, melyek a turánoal érint-

keztek, így a magyarországi germánoknál már a
IV—V. sz.-ban szokásba jött, az északiaknál pe-

dig a VIII— IX. sz.-ból vannak emlékeL Úgy-
szintén a szlávoknál is mivolt ez a szokás a nép-

vándorlás korában.

Lóállitás és lókisajátüás. A hadseregnek álta-

lános vagy csak réeÁen való mozgósításakor a
király rendeletére a hadsereg lóáUományát or-

szágos lóállitással egészítik id, amikor minden
hadiszolgálatra alkalmas lónak tulajdonosa köte-

les, ha erre felhívják, lovát elvezettetni és meg-
felel áron a kincstár tulajdonába átengednL Moz-

góritás esetén lókisajátítási bizottságod: alakul-

nak, melyek elé vezetendök mindazok a lovak,

melyek az állítási évben rtejn/et^i/; évüket már be-

töltötték vagy betöltik : a bizotteág az elébe veze-

tett lovakat meg\'izsgálja, a hadiszolgálatra al-

kalmasakat : háias, hantos és máUuU hordó lo-

vakra osztályozza, megbélyegezteti, a kisajátí-

tási árt kifí^ottoti s a lovakat ott helyben a küics-

tár tulajdonába véteti át. A L.-i kötelezettség alól

fel vannak mentve : a király és az uralkodóház

tagjainak udvartartásához tartozó és azok az ál-

lami szolgálatban lev lovak, melydc köaérdekOkr

nél fogva nem néllcülözhetk (pl. postamesterdc,

ménesek, stb. lovai).

Loaada (Sao Paulo de AssumpíSo de L.), a
portugál nyugat-afrikai gyarmatoknak egyik ke-

rülete és Angolának fvárosa, püspöki székhely,

az Atlanti-óceán partján. 18—20,000 lak., akik

közt alig van 1000 fehérbr. L. Afrika Ny.-i

partjain a legnagyobb város; kikötjét, am^
annyira eliszaposodott, hogy a hajók a parttM 2
km-nyire kénytelenek horgonyozni, 3 ersség (a

le^ag>-obb San Miguel) védi, amelyeket m^ a
XVI. sz. végén építettek. Kávé- és kaiKsukkivi-

tele jelentékeny.

Loango-part, Délnyugat-Afrikának mintegy
50—60 km. széles partvidéke, amely tágabb érte-

lemben a Kongo-torkolattól a d. sz. 40*-lg. szd-

kebb értelemben pedig a Luemme és KiOln kö-

zött fekszik. Az 1885. a portugálok, a nenuet-

közl afrikai társaság és Franciaoraxág közt kö-

tött saenödések értetanóben a CsUoangótöl D.-re

fekv rész kivételével a Crandák birtoka. Biokor
a nagy Kcmgo-blrodalomnak volt rée»; a XVI.

században fOggetten omággá lett és 1750 kö-

rfll virágzott A fnoete tatTtokbavAM eltt apró

törzBÍejeddmek oaztoskodtak birt(dcában.

L6antilöp (Hippobragus, üut), ai Antilópok

(L o.) csoportjába tartoaóemMsánatnwm 5 élöéa

6 kihalt f^j IsmereleB. A ma élAk Afrika trúMSi

részeiben és a PokfOMön hoM«Jc a klhattak

maradványait India és Európa pUooéo rétegettwa

találták. Ismertebb fajok: a fakó L. (H. equi$m$
Is. (leotrtr.) és a fekete L. (H. niger Harris).
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lioasaceae (növ.), a szabadszirmú kétszikek
családja 230 fajjal Amerika tropikus ós szubtro-

pikus részén. Viráguk 2 ivarú, i, 5—7 tagú, a
vacok CSÖ-, korong-, v. kúpalakú, a sziromlevelek

néha összeforrtak. Magházuk alsó állású 3—7
termlevélbl n össze, mindegyik 1—sok mag-
kezdeménnyel, az utóbbiakon 1 integumentum
van. Rendesen toktermésük van. Legtöbbjük f,
néha felfutó. Levelük váltakozó vagy átellenes,

alakja igen változatos. Egyeseken csíps fuUánk-
szrök vannak, pl. a Loasa urens Jacq. szárán

;

ez a szép, sárgavirágú faj Peruból származó dísz-

növény ; lugasra felfutó dísznövény a Loasa la-

teritia Hook. Chilébl. Ezeken kívül még néhány
szépvirágú ültetett faj tartozik ide (1. Cajophora,
Mentzelía).

Lóavatás, a hadsereg hátas, hámos és mái-
hát hordó lóáUományának kiegészítésére szük-

séges lovakat részint pótló- (avató-) bizottságok,

részint pedig a csapatok maguk vásárolják össze

(kézi bevásárlás).

Lóavató bizottság, 1. Lóavatás.
Lob, 1. ^Gyuladás.
Lóbab (növ.), 1. Bah és Bükköny.
Lobacsevszkij, Níkolaj Ivanoincs, orosz mate-

matikus, szül. Nisnij-Novgorodban 1793 okt. 22.,

megh. Kazánban 1856 febr. 12. Szülvárosában
végezte tanulmányait. 1814?—4€-ig a kazáni egye-

tem tanára volt. 1846-ban szembaja miatt vissza-

vonult és halála eltt meg is vakult. L. Gauss-szal

ós Bolyaival állapította meg az ú. n. pangeo-
metriát, mely a planimotria tételeit függetlenül

Euklides azon posztulátumától, hogy a síkban

egy egyeneshoz egy adott ponton keresztül csak
egy parallelt lehet húzni, vezeti le. Elismerésre
csak a külföldön. Gauss révén talált. Nevezete-

sebb míivei : Geométrie imaginaire (1835) ; Appli-

cation de la géometrie imaginaire a quelques

intógrales (1836) ; Théorie des paralléles (1840)

;

Sur la valeur de quelques intógrales dótorminées

(1852). Összes mvei Kazánban jelentek meg két
kötetbon (1883-86). Születésének 100-ik évfor-

dulóján L. -díjat alapítottak, melyet minden három
évben adnak ki.

hóhsigöca (Gasirophi.hís equi F., Miat), aLegyek
(Diptera) rendjébe tartozó rovarfaj. Hossza: 13—
17 mm. Júniustól októberig repül s fehér, majd
sárgaszín petéit a ló, szamár v. öszvér szrére
rakja. A lárvák a gazdaállat szájához furakod-
nak V. pedig, midn a br izgatása következté-
ben az állatok szrüket nyalogatják, lenyeletnek.

így is, úgy is a gazdaállat gyomrába kerülnek,
ennek nyálkahártyájába megkapaszkodnak, majd
mélyedések keletkeznek itt, melyeknek geny-
szerü nedvével fciplálkoznak. A lárvák húsazl-

uflek, lapo.sak és testgyürúiken hátrafelé irányuló
ketts horogkoszorúval felfegj'vorozettek. 10 hó-

nap alatt kifejldnek, ekkor a bélsárral egjiitt

kiürülnek, rendszerint máj.-, jún.- és jíü.-ban s a
földben átalakulnak tonnabábbá, melyekbl kb.

6 hét múlva kirepülnek a legyek.

Lóbák (pnieont). A C-ophalopodák (Nautiloidea,
Ammonoidea stb.) házaikamarákravannak osztva
8 a kamarák közti válaszfalakat a szcj)tumok szab-

ják meg. A szeptumoknak a héjhoz való tapadása
adja meg a varratvomdat (sutura), amely a nau-

tiluszoknál többnyire egyszeren sarlóalakú, rit-

kábban zegzugosán megtörött ; az aimnonoideák-
nál azonban a szuturavonal hullámos, st több-

ször feltnen elre ós hátra kanyarodó. E vonal
háti'afelé irányuló kanyarulatait Ubáknak (lobos

a. m. lebeny), az elrenyomulókat ellenben nyer-
geknek (sellae) nevezik. A nyergek és a L. sok-
szor másod- és harmadrangú kisebb ráncosodások
által igen cifrázottak lehetnek, ami faji és rend-
szertani szempontból, mint fontos jelleg, meg-
figyelend. Megjegyzend, hogy a szeptumok ta-

padási vonalait, vagyis a lóbavonalakat héjjas

ammonit- vagy egyéb cophalopoda-példányokon
külsleg látni nem lehet. Elbb le kell a hóját a
köbólésröl fejteni vagy pedig héjatlan kbeleket
kell keresnünk, amelyeken azután a L. a legpon-

tosabban kivehetk. L. az J.mmo?u'íoA- címszónál
lev képmellékletet.

Lobanov-Rosztovszkjj, Aleocej BoriszovicSy
herceg, orosz diplomata, szül. 1825 dec. 30., megh.
Kijev közelében 1896 aug. 30. srégi fnemesi
családból származott s a diplomáciai pályára
lépve 1859-ben konstantinápolyi nagykövet lett.

Innen 1863. távoznia kellett egy szerelmi ka-
landja miatt. 1867-ben Orel kormányzójának ne-

vezték ki, 1868. pedig a belügyminiszter segédje
lett. 1878 óta újból a diplomáciai pályán szol-

gált, mint konstantinápolyi, 1879—82-ig londoni,

1882—95-ig bécsi nagykövet. Girsz halála után
1895 márc. a cár öt nevezte ki birodalmi kancel-

lárrá és külügyminiszterré, de már egy év múlva
meghalt, mikor a cárt Bécsbl hazakísérte.

I^ubaria (Schreb.) Hue (növ.), a Zuzmók gé-
nusza, 1. Tiidzuzmó.

Lobato, Gervasio, portugál író, szül. 1850 ápr.

23-án, megh. 1895 máj. 26-án. Drámai mveit és
regényeit jó megfigyelés és friss humor jellemzik.

Vígjátékai közül legjobban tetszettek : commis-
sario de policia ; az operettek közül : burro do
Senhor Alcaide; regényei közül említendk: A Co-
media de Lisboa és Lisboa em camisa : továbbá
A primeira confessada ós Ramance de um ama-
nuense,

Lobau, a Duna szigete Bécs közelében ; isme-

retes az Aspern (1. o.) mellett vívott csatákról.

Lóban, Georges, francia marsai, 1. Mouton.
Lobbanás (franc.-ném. Brisanz). A robbanó

gázokban rejl er a körülzáró anyagokra gya-
korolt nyomásban nyilvánul. B nyomás ereje a
gázfejldós mértékótól függ. E gáznyomás foko-

zódását nevezzük L.-nak. A L. két tényez : az
elégési gyorsaság ós a gázfeszültség összraunká-

jának ereílniónye. Minél lobbanékonyabb (brizán-

sabb) valamely anyag, annál nagyobb a romboló
hatása környezetére. Igen lobbanékony anyagok
tehát robbantásra kiválóan alkalmasak.

Lobbantó. 1. Tapogató.
Lobbantyú, 1. Lövöfegyver.
Lobberich, község Düsseldorf porosz kerület-

bon, (1910) 7815 lak., számos mechanikai szöv-
székkel, bársony- ós selyemszalagszövéssel.

Lobbes, falu Hainaut belga tartományban, (i9io)

3335 lak. 1794 máj. 25. a franciák ós az osztrák

hadsen^g között véres ütközet folyt itt.

T.iObby (ang., ^jud: labbi) a. m. elszoba, váró-

terem. Amerikában azokat is Így nevezik, akik a
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hivatalnokok elöezobáittan magánUgyeik eütge-

tése végett várakoznak.
Lobé, 1. Johann Chrütían^ német Mneoenö

és zenei lrt>, szül. 1797 máj. 80. Weimarban,
mosrh 1K81 júl. 27. Lipcsében. Riemann-tanitvány.

n írta eisö. Wittekind c. dalmúvét. amelyet

-ry követett (Die Flibustier, Die Fürstin

tnada, Der rote Dominó, Köd ig und Pacli-

;ino3 zenekari mvet is Irt. Jelentékeny
-' ••

It és számottev zenei író. Neveze-
1 : Ix'hrbach der musikalischen Kom-

^.. 0— G7, i kötet); Kateohismus der

Mi: alische Briefe : Wahrheit übor Ton-
kii: - "Hitler, von einem \Vohn)ekannten

(1> Bliitter über Musik (1853— 57,

3 k : . .- ;n Lében eines Muaikers (1859);

Koasinanzen und Dissonanzen (1869). Az All-

gemeino musikalische Zeitnngot is szerkeszted
(1846-48).

2. L., Theodor, német szinéez, szül. Ratibor-

ban 1833 márc. 8.. megh. Kötzschenbrodában

(Drezda mellett) 1905 márc. 21. 1874-ben Bécsben
a Burgtheater íga^atója lett, késöU) Frankfart-
ban, Hamburgban mOködött. 1892-ben a drezdai

ndvari színház frendezje s tagja lett, 1897.

nyugalomba vonult. Legj^>lMm kivált a drámai
jellemszurepekben.

Lobede, Chrisiian August, német nyelvész és

archeológus, szül. Nanmbnrg an der Saale-ban

1781 jún. 5., megh. Königsbergben 1860 aug. 25.

1814-tM a klasszikus nyelvek tanára a königs-

bergi egyetemen. A tudományos görög gramma-
tika terén nagy érdemei vimnak. Idetartozó mü-
vei : Pandipomena gnunmaticM graeeee (1837)

:

FathologiaesemMHiisgraeci iffokigomens (1843);

Patíiologiae sermonis Graeci elementa (1862);

.\glaophamus (1829) c. mfive korszakos a görög
misztériumok iamearetére. Ma Is ssámottovö So-
phokles Aiasának kiadása (1866. 3. kiad.). Onnepl
beexédeit Lehnerdt adta U (1865). V. ö. Lehrs,
Popoláre Aufsátae (Leipzig 1875) ; FriedBnder,
Aus L.'s Briefwechsel (n. o. 1861); Ludtcich,
Briefwechsel von und an LobedE und Lehrs (n. o.

189H
Lobed, 1. Obeul
Lobéit, helység Kordofanban. 1. Obeid.
libella L. (B0T.). a Campanulaceae (Csen-

get)-ükefelék) család génuaata; 200 figa Kfiaép-

ée Kelet-BurÁpát és Nyugat-Ázsiát Uvéfve a fUd
forró ée méndcelt tájain eltojedt ffl ; egysed
félcserjék v. csojék. Virágok néha kétlakú, esé-

széje mdyen 2 liaBábá ; a párta csöve hátai a
tövéig hasított Porzóik a bibe eltt érnek. Túk-
jttk a csúcsán a válaszfalak között reped teL A
L. xnftata L. (indián tobeooo, indiános dohány),
északamerllcai, egyéves, 30-60 om. magas.Virága
kicsi, halványkék. Boröpában ültetik. PfiTét(herta

lobeliae) basmálják asortmások nehéz lélegaéee d-
len. a magyar gyógynerkönyvboi is litvatalos

;

tinkturája Í3 van. IÍ^ms téglaalakba présdve jot

a keredcedésbe. Hatóanyaga egv fdydcony, köny•

nyen bomló nOvéoyl bázis, a lobdm, mdy a nö-

vényben a kriBtáíyoe IcMmmohoz rma kötve.

A lobelin ingerli a nyoltvdö hányad ée Milegrtil

gócait ; nagyobb déddiaB heves mérag. A knlti-

vált fajok közül neremeBebb : a L. erinus L.-

fokföldi, 12-15 cm.-nél nem magasabb, virága
azorkék, a tokában fehér folttal. Számos válto-

zata virágsaönyegndc, v. . virágágy beawgéeére
cserépnöTényndc igen alkalmas. Szép piros virágú
a mexikói L. gpleiííens W.. a L. fvigeia W. ée a
kamliniaí L. cardiruUis L.

Lobelin, 1. Lobelia.

Lóbenge mST.i, l. Ezüsttövis.
Lobenstein, városée 1824-ig Bsékhelye aReuBS-

L. hercegeknek, az ifjabb Beoss hercegségben.
(1910) 3125 lak., vasas-, iszap-. fenyöfOrdkkel és
hidegvlzgyógyintézettel.

Lobisza, hegys^, másként Loibiza (L o.).

Lobito, öböl Dél-AfrikaAngola tartományában,
a Bihé-magasföldre vezet vasútnak kUndiüó
pontja.

Lobiza v. Babúa, hegység Délkelet-Afriká-

ban a Bangveolo-tótól K-re, É.-on a Csambezi-
folyó határolja. Livingstone (1866—67) kutatta

föl ezt a vidéket.

Lobkowitz, cseh fónemed család, mely 1410
óta L. nev várkastélyáról nevezte magát 1459.

L. Xikolaus (megh. 1462.) és Johann (megh.

1470.) te6t^'érek birodaüni bárói rangot Icaptak.

Nikolaustól származott az idsebb, híisiensteini

ág, mely 1789. halt ki. Johann családja ismét

a chlumetzi és 6//m'' ágra szakadt Ez utóbbi 1722.

halt ki. A cblumetzi ágból való Zdenko Adalbert
(szül. 1568., megh. 1628.) birodalmi fejedelmi

rangra emelkedett 1624. Fia, Wenzel Franz Eu-
sebius (1. alább) 1646. megvette a .sYi^am hercegsé-

get Ennek tla férd. August Leopold (szül. 1655.,

megh. 1715.) volt kinek fiaitól : Philipp Hi/a-

cinth-tól (szül. 1680., megh. 1735.) és Johann
Georg Chrvttiantól (szül. 1686., me^. 1755.)

.származik a L.-család idsebb és i^abb ága.

Philipp Hyacinth unokája, Josepk Franz Maxi-
tnüian (szül. 1772.. megh. 1816.) az elvesztett

sagani hercegségérta raudmtzi hercegséget kapta
1785. s elsszülött utódai a Pürst von L., Herzog
zu Raudnitz címet viselik. Az ided)bik ág jelen-

legi feje Ferdinánd Zdenko herceg (szüL 1868.),

az ifjabbé Friedrich herceg (szül. 1881.V A csa-

lád nevezetesebb tagjai

:

1. L.. Áiigutt Longin (az ifjabb ágból), herceg,

L. Antoti Izidor heroeg fla, szül. Prágában 1797

márc. 16., megh. Bécsben 1842 márc. 17. Osztrák

állarnewlgálatba lépvén, 1826.OaUda helytarttija

lett Itt nagy érdemeket szetaett e tartomány

anyagi és anOemi fdvirágoztatáaa körfll. de mi-

vel l&Sl. a toogyd menekfiMeket tOntelft odves-

séggd fbgadtebe Odidába. 18SS. áDáaából el-

movUtották. 18344wn a császári bányaügyek és

pénzveröhivatd étére állították. snrvezte a
mintaanr béod pénzveröhivatdt

3. Ij^ Oeorg Ckristian, hsroeg. az elbbinek

fla.azai. Bécsben 1836 mi^. 14.. meriL Prágában
1906 dec. 21. Onhomágbui inttUBtt 1868 óta

a közigazgstád pályán. A Sehmerilng konnány-
raidsser bokása otán 1866.. mint a oaeh tarlo-

mánygyfllée egyik veaéra, GMufadkg MMáBslmi
jogainak hdynáOilÉdMct kflMOttMi^ Mvrd
ée dkend. A fBQdáUsesdifOaakdléBlllikowIt
az 1867-iki kimeaés eOen. 1871-ben Hokemoart
miniartenége atatt a taA tvtamánygyflUs d-
nöke (ObertHamiamrKkna) lett. de Botenwart
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bukása után neki is távoznia kellett. 1873-ban

az osztrák képviselházba választották, hol az

ó-csehek egyik vezére volt. 1881—83-ig az egyik

alelnöld tisztet is viselte. 1884-ben újból a cseh

tartománygylés élére állították s 1907 végéig

viselte e méltóságát. A cseh nemzeti törekvések

buzgó védje maradt ezután is s a csehországi

németség elnyomásában nagy része volt.

3. L., Johann Georg Christian, herceg, osz-

trák tábornok, szül. 1686 aug. 10., megh. Bécs-

ben 1755 okt. 4f. 1732. lett Szicília kormányzója.
1733-ban megkötötte a messinai kapitulációt s

1739. Erdély fkormányzója lett. Az osztrák örö-

kösödési háború kitörése után Csehországban
harcolt ; de 1742. Sahay mellett, Broglie és Belle-

isle túlnyomó haderejével szemben vereséget

szenvedett. 1743-ban az olaszországi Riminibi
kizte a spanyolokat.

4. L., Rudolf, herceg, táborszernagy, szül.

Frischauban (Morvaország) 1840 aug. 16., megh.
Bécsben 1908 ápr. 9. Részt vett az 1859-iki olasz

és az 1866-iki porosz háborúban. 1870-ben az

uralkodó szárnysegéde lett. 1875-bcn Budapestre

helyezték át, mint az 5. tüzérezred parancsnokát
és akkor magyar állampolgár lett s egyúttal bir-

tokot is vásárolt Magyarországon. 1878-ban részt

vett mint a IV. hadtest tüzérségének parancsnoka
a boszniai okkupációban. 1886-ban a Kolozsvá-

rott állomásozó 35. gyal. hadosztály parancsnoka
lett. 1890-ben mint a IV. hadtest parancsnokát
Budapestre helyezték át. 1900 ban nül vette

Kronau Friderikát, Edelsheim-Gyulai Lipót báró

özvegyét.

5. L., Wenzel Franz Eusébim, osztrák állam-

fóríiú, szül. 1609 jan. 30., megh. Raudnitzban 1677
ápr. 22. Elször a császári seregben szolgált s

1632 —47-ig részt vett a 30 éves háború harcaiban.

1647-ben tábornagy, 1652. pedig a bécsi haditanács

elnöke lett. 1657-ben nagy tevékenységet fejtett

ki az ifjú I. Lipótnak császárrá választatásáuál.

Befolyása a császári udvarban egyre emelkedett

8 1669. a titkos tanács els tanácsosa lett. L., mint
a császári abszolutizmus feltétlen híve, ellenséges

indulattal viselkedett Magyarország alkotmánya
iránt. Nagy része volt a szégyenletes vasvári

béke megkötésében s az ezt követ elégedetlenség

felkeltésében. A szerencsétlen Wesselényi-mozga-
lom elnyomása után elssorban L. bosszúja jut-

tatta vérpadra Zrínyi Pétert, Frangepán Ferencet

és Nádasdy Ferencet. Lipót az tanácsára fosz-

totta meg Magyarországot forma szerint is alkot-

mányától 1673., mikor Ampringen Gáspárt ne-

vezte ki az ország kormányzójának. L. azonban
gúnyolódó modorával ós elbizakodott viselkedé-

sével a bécsi udvarban is .sok ellenséget szerzett

magának. Ezeknek inunkája volt aztán, hogy
1674 okt. 17. a császár összes méltóságaitól meg-
fosztotta ós raudnitzi birtokára számzte. Buká-
sának igazi oka még niuí-s felderítve. Némelyek
Hzerint XIV. Lajossal állott titkos érintkezésben,

kinek államtitkokat áruitel, mások szerin t Claudia
Felicitas császárné ós a jezsuiták ellenségeskedé-

sének esett áldozatul. V. ö. A. WoIf\ Fürst Wen-
zel L. (Wien 1869).

Lobkowitz-kódex,1514-bl való magyar nyelv-
emlék, 8r. papir-kódox. Leírói valószínleg kla-

rissza-apácák voltak. Imádságok, példák ós le-

gendák vannak benne. A Lobkowitz-hercegek
csehországi raudnitzi könyvtárában van. Kiadta
Volf Gy. a Nyelvemléktárban.

Lob-nor, tó, 1. Lop-nor.
liObocarcinns H. v. Meyer. Kövesült állat.

A Cydometopidae-k családba tartozó kihalt rö-

vidfarkú (brachyur) ráknera. Legismertebb faja

a L. Pmdino-Würtemhergicns H. v. Meyer,

amely az egyiptomi eocénkorbei í képzdmények-
ben igen gyakori. Európából eddig csak egy pél-

dánya ismeretes a budapesti Kissvábhegy fels
eocén korú nunmiulitmészkövéböl.

Lóbogár, l. Lótetü.

Lobogó (zászló, 1. a kél színes képmellékleiet),

rúdra vagy kötélre ersített, többek által látha-

tóan magasra emelt vagy a magasban megersí-
tett, különfélenem szövetekbl készített vagy
különféle szín szövetekbl összeállított jelvény,

amely ráfestett, hímzett v. másképen alkalma-

zott jelvényekkel együtt vagy azok nélkül va-

lami összetartozásnak, hozzátartozásnak, figyel-

meztetésnek V. megkülönböztetésnek jeléül szol-

gál. Az állami L. pl. az állami összetartozást, a
tengeri hajók L.-ja az államhoz tartozást, a rob-

banószerek szállításakor alkalmazott L. íigj'ol-

meztetést, a díszlobogók megkülönböztetést jelen-

tenek. Az állami L. színeit nemzeti színnek szok-

ták nevezni. A magyar állam L.-ja piros-fehér-

zöld, egymás alatt fekv, egyenl szélesség sá-

vokból van alkotva, amelyekre az állami címert

is alkalmazni szokták (1. Magyarország címere).

A háromszín L.-t azonban' minden egyéb jel-

vény nélkül is alkalmazzák. (Magyarország társ-

országainak L.-jára nézve 1. Horrát-Szlaron-
ország ; a tengeri kereskedelmi L.-ra nézve 1.

Kereskedelmi lobogó). Nemzeti ünnepek alkal-

mával a címeres nemzeti L.-t magánfél is kitz-

heti (1896. évi 42519. BM. rend.), st ily alkalmak-

kor hivatalokra ki kell tzni a címeres nemzeti

L.-t, még akkor is, ha a hivatal a magánépület-

nek csak egy részét foglalja is le (1895 évi 88,155.

BM. rend., 1898. évi 89,294 BM. rend.). Az 1879.

XL. t.-c. 37. §a értelmében 2 hónapig terjedhet

elzárással és 600 K-ig terjedhet pénzbüntetéssel

büntetend, aki az ország, a társországok v. az

osztrák-magyar monarchiának nyilvánosan ki-

tzött zászlaját, úgyszintén, aki a polgári v. ka-

tonai hatsíigok által e minségük jelvényéül

nyilvánosan használt zászlót meggyalázó szán-

dókból iHjmocskolja. megrongálja v. leszakítja. A
községi bíró kötelessége az ország zászlaja tisz-

teletbeutartásának megvédése, eltílvolít;isának

megakadályozása (Kúria 583/1897.). A nemzeti

L.-nak az állam méltóságát sért módon haszná-

lata kihágás és ló napig terjedhet elzárással és

200 K-ig terjedhet pénzbüntetéssel büntotondó

(1908. évi máj. 8-án 20,345 BM. sz. a. kelt rend.).

Az 1848. XXI. t.-c. 1. §-aa nemzeti színeket régi

jogaikba visszaállította. Ugyané törvény 2. §-a

akként rendelkezik, hogy idegen államok hajói

magyar vizeken menetközben mindig, állásköz-

l)en pedig vasár- és ünnepnapokon tartoznak a

nemzeti L.-t felvonni. Az 1879. XL. t.-c. 36. §-a

olyan zászló kitzését, nyilvános használását, áru-

lását v. másként terjesztését, amelynek kitzése
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I

vagy használata az okból, mert azok az állam és

tttorényes intézményoi Iránt ellenséges irányza-

tok Jelzéséül szolgálnak, miniszteri rendelet által

tiltva van, kihágásnak mlnteíti és 15 napig ter-

jedhet elzárással és 400 K-lg terjedhet pénz-

büntetéssel bünteti. Nem forog tehát fenn a 36.

§. esele, ha az illet zászló használata v. kitú-

zéee miniszteri rendelet által nincs megtiltva (Hb.

1909. VI. 14. 66/908., 1909. V. 8. 67/908.). Ilyen

rendeletnek a 2H.5.9'7+. és a 63,693/85. BM. sz.

rendeletek nem tekinthetk (Hb. 1909. VI. 14.

«6/908., 1909. V. 3. 67/908.), mert ezek a rendele-

tek csak az id^^n L. jogosulatlan használatáról

rendelkemek, az ilyen jogosulatlan ha.'^ználatot

kihágásBá mÍDeítvén, de nem határozzák me^
azt, hogy mily idegen L.-t nem szabad használni.

Uomán nemzeti szinú L. hordozása nyilvános al-

kalmakkor büntetend (Bjt. VI. 391. 1.). Vörös
zászló tiltott használata a 62,693/85. Bk. sz.rend.

al pján nem büntethet (1908. évi 1952. BM. rend).

\ robbanó szereket szállító kocsit fekete L.-vai

kell felismerhetvé tenni (40,302/90. BM. rend. 50.

%.) s az ily robbanó szert szállító hajót külön L.-val

kell ellátni, amely folyamhajóknál fekete, tengeri

hajóknál vörös színö kell, hogy legyen s szélcsen-

des idben kifeszítend. Ha valamely hajón kolera

v. koleragyanus megbetegedés fordult el v. halál-

eset állott be, köteles a hajó vezetje a hajó fert-
zött voltát. kaiönl)ség nélkül mindenféle hajóra,

nappal élénk sárgaszín háromszög csúcslobogó-

val a hajó árboc- v. órfáján v. egy külön zászló-

nyélen felismerhetvé tenni (1892 okt. 20-án
703,818. KM. sz. a. kelt rend.). A vörös-keresztes

fehér lobogóról a genfi egyezmény és a hágai
eg5'ezmények. mint a betegek ós sebesültek apo-

ltával foglalkozó) intezetek, hajók stb. megkülön-
böztet jelvényérl beszélnek. Ugyancsak a hazai

egyezmények (v. ö. a szárazföldi háború t^irvé-

nyei és szokásai táigyában létrejött IV. egyez-

ményhez csatolt szabályzatot) a fehér L.-t a béke-

követ jelvényeként említik.

Az 1850 ápr. 16. kelt legfelsbb elhatározás

a kereskedelmi tengerészet részére kiváló tenge-

résaetí érdeme és szolgálatok jutalmául dísz-

lobogót alapított, melynek két osztálya van:

f'^tér és piro8. A dísz-L. selyembl van, kdoe-

pén a osássári sassal. Ellapján fekete kerent-
cáíkban aranybetükkol a fehér díszlobogónál:

Merito navalí (tengerészeti érdemek), a pirosnál

:

Fortitudini navaii (tengerészeti vitézség), a hát-

lapon mindkét L.-nál : Viribus onitis szavak álla-

nak. A kitüntetés a parancsnok személyét, nem a
hajót illetvén meg, a kitüntetett a díszlobogót

minden általa vezényelt hajó fárbocárs kitfls-

iioti s ünnepélyes alkalmakkor csónakján alkal-

mazhatja. A hajó-parancsnok elhalálozása eseté-

lx>n, amennyib(>n másképen nem rendelkeaett, a
díszlobogó születési helyének kOnégf termében
kifüggesztend s megrzend. A tisztelg Agyú-

lövéseknél a díszlobogó is bizonyos UtOntetések-

l)en részesül. Dísilobogéoak jogtalan használata

1000 K-ig, megsaméee hamis furatok v. tana-

vallomások alapján 2000 K-ig terjedhet pénz-

büntetéssel büntetend.

A hajö-L. (ném. Flagge ; ol. hmidiera ; franc.

pavillon; ang. flag) a hajó állami hovatarto-

zásának ismertet jele, mi célból hadihajók a
hadi L.-t, kereskedelmi hajók a kereskedelmi
L.-t viselik (1. az /. és //. képmellékletet). A hajó-

kon tobbféle L. van, melyek különböz céioln
szolgálnak. Hadihajók, melyeken az uralkodóház
tagjai tartózkodnak, a megfelel uralkodói L.-t
(ném. Standarte) vonják fel (1. a //, képmelUk-
leten). Vezényl tenjremagyok hajójának árbocá-
ról a rangjuknak megfelel parancsnoki L.iném.
Komniaudoflagt/e), szolgálati utazást végz tá-

bornokok hajóján az illetékes szolgálati L. (ném.

Dieiistflagge) leng. A kommodór (I. Commodore)
iwrancsnoklását külön L. jelzi. Azok a hadihaja,
melyeken az említett L.-k egyike sincs felvonva,

fárbocuk sudarán az árboc-szalagot (í. o.) viselik.

A nemzeti L. (akár hadi, akár kereskedelmi L.)

mindig a hajó tatfedélzetóbl kinyúló L.-rúdra

V. pedig a keresztágra vonatik föl, mint tat-L.

(ném. Heckflagae). Horgonyzó hadihajók nagyobb
külföldi kikötkben mindennap, belföldön ceak
vasár- és ünnepnap még egy orrlobogt (ném.

Bugfiagge v. Qösch) tznek ki a hajó orrára.

Kisméret nemzeti L.-t viselnek csónakok is a
taton, mint csónaklobogót (ném. Bootsflagge).

Mindezeket 1. a //. képinellékleten.

A cs. és kir. jachthajóraj (1. Jacht) jachtjai is

jogosítva vannak a hadi L. viselésére, de eien-

kívül a jaohtliajóraj jelvénvét is viselni kötelesek.

A diszlobogók (1. ,a //. képmelléldeten) kitün-

tetések, melyeket Felsége oly osztrák v. ma-
gyar kereskedelmi kapitányoknak adományoz,
kik maguknak háborúban (piros disz-L.) T. béké-

ben (fehér dí.sz-L.) kiváló érdemeket szereztek.

E jelvények ad personam adományoztatnak, te-

hát csakis az illet kapitány van jogosítva azt

hajóján viselni.

A L. könny színes gyapjúszövetbl, rendesen
egyenszög alakbu kéeaAl, de vannak háromaiOg-
alakú, tobb csúeeban végzd L.-k is. A L. és

a szárazföldön használatos zászUfíötüitü különb-

ség az, hogy mig egyrészt egy és ugyanazon ál-

lamnak kereskedelmi L.-ja a nemaetl aitnekböl

áUíttatik öasze és Így a nemwti sAadóhoi tfibbé-

kevésbbé hasonlít, a hadi L. ettl egéam eltér
lehet (pl. Aasztria-Magyaronság);.máaréait a
zászló szövetjével a láazlteúdhoi siOgeitetvén,

azzal egy darabot képes, mlg a L. rúdjának

ormáig zsineggel ywoatík féL Sflc teogenn •
hajók L.-ikat, azok kímélése végett, lenilwwiam
tzik ki. de ha más hájéval triál^oiak, Tagy
partok menten, a L.-nak UtAaéae anbAly. A ke-

reskedelmi hajók hadihajókkal nanbea » L.-nak

felvonására és annak hánHURMil leboesAtiaAra

ée felvonására mint tiaztelgéara IMelaBek. Parti

erdök körieMben, amelyeken L. van Utásve.

minden hajónak matatni kdl nonaetl L.-Ját, el-

lenkez eeetben arra egy éles ágyúié vé«el kény-

sserftlk. Bármely hi^ oaak • ai^ asmati
L jának kMaén nMfiett «kfl*BtÍk meg. A bmu-
zeti L.-nak ttUcBawtbea való IshúiAaa (megfcUöB-

böztetendö a mindennap naplannetkDr eokft-

lölt bevonástól) annyit Jelent, liogy as lUelO

hajó ellenfélének megadja magit Béke idejé-

ben egy meghatiroaott érában, mdenn 8 éfa-

kor reggel vonja fel a hajó L.-Jál, eets aaple-

mentekor pedig bevonja. Ez a f- éa beroBáa
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mindenkor bizonyos szertartással történilí ; aliol

zene van, ott a hajózene a himnuszt játssza. Fél

orommagasságban mutatott L. a hajón belíö-

vetkezett halálesetet jelent ; a megfordítva nem
a rendes helyre tzött nemzeti L. pedig, amely
közepén össze van kötve, azt jelzi, hogy a ha-

jónak segélyre van szüksége.

Végre minden tengeri hajó a nemzeti L.-n kívül

még jelzlobogókkal is el van látva (1. Hajójel-
zések). Vannak továbbá a jelzlobogólchoz tar-

tozó L.-k, melyeknek általánosan ismert külön
jelentségük van. így pl. a kalauz-L. (ném. Lot-
senflagge) hajókalauzok hívására szolgál; to-

vábbá háború idején a nemzetközi tengeri jog
törvényei szerint használandó, fehér szövet
hadikövet -L. (ném. Parlamentar-Flagge) ; az

e L. alatt utazó hajók megtámadtatásoknak
kitéve nincsenek. A sárga vesztegl L. (ném.

^imrantanflagge) azt jelenti, hogy az illet ha-

jón fertz betegség fordult el v. hogy a hajó
fertzött kikötbl jön; míg a sárga L. leng,

addig a hajóval közlekedni tilos. A hajótulajdo-

nos-L. (ném. Bhederflagge) az illet cég v. tár-

saság ismertet jelvénye, mely a hajó tulajdo-

nosa. Nagyobb ünnepélyes alkalmakkor — kikö-

tben — a hajók úgy nemzeti, mint jelzölobogóik

felhasználása mellett a nagy L.-diszt (ném.

Grosse Flaggengala) öltik fel ; kisebb alkalmak-
kor a kikötben, továbbá a tengeren és csatában a

hajók a kis L.-díszt vonják fel. Az osztrák-magyar
kereskedelmi L.-nak viselésére oly hajók jogosul-

tak, melyeknek tulajdonosai az egyik vagy másik
társállamban honpolgári joggal bírnak és okmá-
nyilag bizonyítják, hogy hajójuk nevét a hajólaj-

stromba bevezettették. Az egyes államok konzul-

jai a nemzeti L.-nak jogos használása tekinteté-

ben ellenrzési joggal vannak felruházva.

Azt, hogy a hajók árbocain színes L.-kat már
a középkorban használtak, bizonyítja a ham-
burgi 1276-ból szánnazó hajózási jog, mely min-
den hamburgi hajónak meghagyja, hogy árbocán
egy veres szárnyat viseljen ; hasonlóan rendel-

keznek az 1299. évi lübecki hajózási törvények
és az 1303. évbl ered brémai hajózási törvény.

A tulajdonképpeni hajó-L. képeken azonban csak a
XVI. sz.-ban található, mint pl. Furttenbach
1629-iki Archítectura navalis-ában, melyben a
legrégibb hajólobogók láthatók lerajzolva. A
XVII. sz- közepéig a hajó-L. csak az anyakikött
jelezte; ahány ilyen tengerparti kiköt, annyi
L. scsak azóta keletkezett a tulajdonképen i nem-
zeti lobogó. Lásd még Zászló.
A fbb államok lobogóit az /. képmellékleten

közöljük. Az ott nem szerepl országok lobogóit

a következkben ismertetjük: Bolívia: sárga-
vörös-zöld, vízszintes pólyák. — Costarira: öt

vízszintes pólya : kók-fehér-vörös-fohér-kék ; a
középs vörös pólya kétszerte szélesebb, mint a
többi. Haiti : kék-vörös vízszintesen. — Hon-
duras : kék-fehér kék ; vízszintes pólyák.

—

Kongó-
állam : kék mez, a közepén ötágú arany csil-

lag. — Szibíria: 11 vízszintes pólya, piros-fehér

váltakozva. — Monaco: piros-fehér. —San Do-
niivao : a mezt fehér kereszt osztja négy részre,

a fels jobb és alsó bal négyszög kék, a fels jobb
és az alsó bal négj'szög piros. — Svájc : vörös

mez, közepében fehér kereszt, amelynek karjai
nem érnek a zászló széléig. — Számosz : kék-
fehér vízszintes pólya, a baloldalon, a pólyák
határán fehér görög kereszt. — Szerbia : piros

kék-fehér, vízszintes pólyák, középen a régi szerb
címer. — Zanzibár : vörös.

Lobogó vagy lobogófürd, az ers szénsava*
források erdélyi magyar (székely) neve. Megfelel
a német Sprudel szónak.

Lobogódísz, 1. Lobogó.
Lobogófürd, Szentegyházasfaluhoz tartozó

kezdetleges fürd Udvarhely vm. udvarhelyi
j.-ban, dús vasas forrással ; u. p. és u. t. Szent-

egyházasfalu.

Lobogópótlék, 1. Surtaxe.
Lobogórúd, 1. Lobogó.
Lobon de Salazar, isla (1. o.) spanyol szatiri-

kus író álneve.

Lobonya (azeltt : Lubina), kisk. Nyitra vm.
vágújhelyi j.-ban, (1910) 3420 tót lak., postahiva-

tal, u. t. Ótura.

Lioboparadisea (áii.), a Paradicsommadár

-

félék egy neme. A L. sericea vörhenyes barna és
sárgaszín, mellén pedig halványkékes.

Lobor, az a gúlaalakú állvány, melyet ló-

here s egyéb takarmányfélék szárítására hasz-

nálnak, 1. Gúlaszárító.

LóboTsó (iiöv.), 1. Bükköny.
Lobos, 1. a Kanári-szigetek (1. 0.) egyike,

Fuerteventui-a közelében. — 2. L., sziget Uru-
guay partján, a La Plata torkolata eltt, május-

júniusban fókavadászok keresik fel, 1909. Nagy-
britannia bérbe vette és szénállomást létesített

rajta. — 8. L. (Islas de L.), Peinihoz tartozó

szigetek a perui parton ; a L. de Tierra s a két

L. de Afuera sziget alkotják, mely utóbbiakon

nagy guanotelepek vannak ; innen Guano-szi-
getek-nek is nevezik. — t. L., kerületi fvá-
ros Buenos-Ayres argentinai tartományban, 6500
lak., állattenyésztéssel.

Lobositz, város Leitmeritz cseh kerületi kapi-

tányságban, (1910) 5076 lak., nagy cukor-, sör-,

téglagyárral és mészégetkkel, a Schwarzenberg
hercegek kastélyával. Ismeretes e város az 1756
okt. 1. itt vívott csatáról, amelyben Browne osz-

trák vezér hadait Nagy Frigyes visszaszorította.

Löbögöly, 1. Bögölyok.
Lóbör, 1. Br.

'

Lobre (ejtsd : lóbr), Maurice, francia fest, szül.

Bordoauxban 1862. Carolus Duran tanítványa.

Intérieurfest, képein fölog a versaillesi királyi

kastély különböz bels helyiségeit dolgozza fel.

Nevezetesebb mvei : Kék szoba ; öltöz ; XV.
Lajos francia király szalonja: Mária Antónia

fogadótorme ; A chartresi székesegyház stb.

Lobstein, Paul, német protestáns teológus,

szül. lípinalban 1850 júl. 28. 1877-ben teológiai

tanár Strassburgban. Müvei : Dio Ethik Calvins

(Strassburg 1877) ; Petrus liamus (u. 0. 1878) ; La
notion de la préexistenco (Paris 1883) ; La doc-

trino de la sainte céne (Lausanne 1889) ; Etudes

christologiques (1890— 94, 4 füzet); Réflexions

sur le baptome des enfauts (1892); Die Lehro

von der ülKTnatürlichen Geburt Christi (1896, 2.

kiad.) ; Essai d'une introduction á la dogmatique

protestante (1896, megjelent németül s angolul
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is); Die altkircblicheChristologie und der evang.

HeilsglaufHMlH'Jf)).

liobali cortlcaleH r«nl« (lat), 1. Ferrein'

féle j)ir<tniisok.

Itobalas (Int.) a. ni. karéjocska. A legtöbb

tuniött sztTv kötószövpt által összetartott apró

(larabkákb<')l áli : ozek(>t nevezzük L.-oknak.

Lobos (lat), a. m. karéj, karély, lebeny (nem
jó szó). Az anatómiában a több darabból álló

szorek részeinek jelölésére használjuk, pl. az

Xelfoél, májnál, tüdnél. — Növén>-tani ér-

iben a. m. karély : a levélnek egy-egy ol-

dalán a feléig V. egyharmadáig haladó metmése
V. cakkja.

!«•«« credibillM (lat.) a. m. hiteles helyek.

I<««al Boards (ang., ^aHaá. lokel Mrdas), az

1875. évi ans?ol közegészségflgyi törvény (Pub-

lic Health Act) által felállított egészségügyi kerü-

letek élén álló hatóságok.

Looamo, város, L. járás székhelye Tessin svájci

kantonban, a Lago Maggiore É.-i végében, a

Maggia torkolatánál, 205 m. magasban, (19101

5638 lak. ; enyhe éghajlattal. Kikötje belszapo-

sodlk. L. kiválóbb épületei a S. Antonio-templom

(1674), a comói püspök és késöbbena svájci vogtok
kastélya, egy magaslaton a Madonna del ^sso
Wicsujáró templom. 1803 -1878-ig Bellinzonával
«« Loganóval fölvált>'a Tessin fvárosa volt.

LocatariuN (lat.) a. m. bérbevev, bérl.

I.«>ca taxalia (lat.) a. m. taxás helyek.

Locatelli, Fieiro. olasz hegedmvész és zene-

szerz, szül. Bergamóban 1693., megh. Amster-

damban 1764 ápr. 1. Fejlesztette a heeedütechni-

kát ée a szonátaformát. Nevezetesebb munkái

:

12 concerti grossi : fuvolaszonáták ; L'arte dol

violino (12 versenym és 24 caprice magánhege-
düre) ; 6 Introduzi'oni teatrali és 6 koncert ; trió-

szonáták ; 6 concerti a quattro ; L'arte di naova
modolazione : Contrasto armonico. Mveit sokan
kiadták újra (I)avid. Alán, Uiemann).

IjO«atlo (lat.), 1. Haszoiih'rlet. — L. von-

duciin^ 1. lit'rszfyzödéM.

..ocsiivoii, 1. Esd.
liocator (lat.) a. m. bérbeadó.

..och (ang., cdtod: lok) a neve Skóciában a gla-

< iáiis tavaknak ée tengeröblöknek (fjord) s így az

ir lou4jh-\\f\\ és a francia /rt/-kal azonos jelen-

U*s.
'

Loches (ejtod: lot), város, L. járás Bzékhelye

Iiidre-et-I^oire francia départem^ntban, az Indre

balpartján, vasút mellett, (i9ii)5346 lak., gyapjú-

szövés, bortermelés és lóvásárok. L.-ban több kö-

zépkori épület van, legjelentékenyebb emléke a

St.-Ours temploma ée az a börtön, amelyben
Sforza lidjos volt fogva- A VII. Károly építtette

kastélyban Sorel Ágnes síremléke van. L.-sal

szemben van Beaolieu egykori apátság szék-

helye, XI. sz.-ból való haranglábbal

Lochgelly (ejttd: loehdasciin, város Pifeehire

skót countyban, 11911) 9076 lak. Kezénbányászat,
vasmvek.
Lochia (gör.), gyermekágyi folyás, l. Ghfermek-

ágy. — Lochiometra, 1. Hematomeirn.
Loch Leven, vár és tó, 1. Leven.
Lochner, ^ephan, német fest, szüi. Mpors-

biuírban, megh. Kölnben 1451., ahova 1430 táján

került. A Boden-tó mellékének haladó irányú mú-
vészetével, valószerbb motívumaival megeleve-
nítette az idealista irányú kölni mvészetet.
Híres fmve a kölni székesegyházban lev szár-

nyasoltár, melyet L. 1440 körül a kölni városház
számára festett, középs képén a 3 királyok imá-
dásával, a szárnyakon Szt Gereonnal a thébai

légió és Szt. Orsolyával szüzei kíséretében. Bgy^
mvei a kölni múzeumban : az Utolsó Ítélet, Ma-
donna a rózsalugasban. Madonna az ibolyával.

Loohoas, a görög hadseregek t)en átlag 100 gya-
logharcosból álló csapatosztag, melynek élén a
lochagosz (százados) állott.

Lochotin, fürdhely Pilsen közelében, Cseh-
országban.
Loci (lat., a locus-nak többese) a. m. helyek.

L. communes, közhelyek ; oly helyek, amelyek ál-

talánosságban sok írónál és sok munkában szok-

tak elfordulni és ezáltal már egészen elvesztet-

ték eredetiségüket. Ezt a elmet adta Melanchton
is dogmatikai munkájának (1521).

I;.oeI communefi (lat.), 1. Loci.

Lócipms (Juniperus Sabina L., acv.), lásd

Boróka.
Lock, Michael, német sz<»brász, szül. Kölnben

1848 ápr. 27., megh. Berlinben 1898 febr. 20. Sok
dekoratív szobrászati mvet készített berlini nyil-

vános és magánépületek számára, önállóbb je-

lentség müvei : A kerosztrefeszitett Spartacus

(1886); Krisztus levételét a keresztrl ábrázoló

nag>' szoborcsoport a berlini dómban (1888) ; a
haldokló 1. Vilmos császár szobra a berlini Ho-
henzollern-muzeumban.
Locke (ejud: lok), Johtt, angol filozófus, szül.

Wringtonban, Bristol mellett, 1632 ang. 29.,megh.
Oateeban (Bssex county) 1704 okt. 28. I^olmá-
nyaitaAveetminsterikoUéginmban, késbb Oxford-

ban a Christchurch CoUegeban végezte. Oxford-

ban ismerkedett meg loid Ashleyral, a késbbi
Earl of ShaftesbuTval, kinek barátja és orvosa,

késbb a fiatal gróf nevelje lett Nagy munkájá-
nak : Értekezés az emberi értelemrl (Bsaay oon-

ceming humán understanding), els kidolgoiása

már 1670. készült, de többször átdolgozta s az

eg^ mú végl^ee alakjában csak 1689—90. je-

lent meg, miután egy belle kéezttlt kivonat fran-

cia fordításban már 1688. látott volt napNüágot
Már elbb 1685. tette volt közzé, névtetonUl. els
híres levelét a toleranciáról, 1689-bai a másodi-

kat ée harmadikat. 1689-ben ngyancaak nértsle-

nül megjelent tle két értekeoée a polgári kor-

mányzatról, mely a politikai libeniliimiia alai»-

vet müve. 1693-baD kiadta nevesetee mvét:
Néhány gondolat a nevelésrl (Somé thoo^ts
conoerning edocation), mely az újabb pedagógia

fejldését indí^ meg (magyarra fordította boroe-

jenöi Statdii Ádám 1769.. 2. kiad. 1889). A ke-

reszténység éaswrflsége címfl müve 1096. jelent

meg 8 azt a toterandát hirdeti, melyet késbb Vol-

taire ragyogó tolla tett nagy kultúrai hatalommá.
Az emberi értelemrl szóló mfl mélyreható

lélektuil elemzések útján az ismerettan tarán is

a tapasztalati elvet juttatja éméafn. L. mindjárt

müve elején kifejti, hogy hallván barátja! meta-
fizikai vitatkozásait, níáyek rendszerint semmi
eredmenyre nem veoetaek, as a gondolata támadt,
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hogy elbb «az emberi ismeret eredetét, bizonyos-

ságát és körét, a hit, vélemény és helyeslés okait»

akarta kutatni ; elbb tudnunk kell, meddig ér az

emberi értelem, mely tárgyakról szerezhet egy-

általán tudást? Mindenekeltt azt a kérdést akarja

eldönteni, vannak-e velünk született ismereteink,

eszméink ? Ezzel foglalkozik a mü els könyve,

mely a legélesebb kritikával illeti a velünkszü-

letett eszmék, képzetek (az angolban eszme, idea

annyi mint a magyar képzet, a német Vorstellung)

tanát. Az eredmény az, hogy ily eszméink nincse-

nek, hogy minden képzetünk a tapasztalatból

származik. Sem elméleti igazságok, sem erkölcsi

elvek nem lehetnek velünk születettek, még Isten

fogalma som az. E cáfoló rész után következik

L. pozitív nézeteinek kifejtése. A második könyv-
ben L. kifejti, hogy a lélek olyan, mint a tiszta

fehér lap, minden képzete a tapasztalatból ered.

Mve harmadik részében a nyelvvel foglalko-

zik, a negyedikben a megismeréssel és vélemény-
nyel. A szók csak jelek, a tárgyak képzetének
jelei. A megismerés nem egyéb, mint saját kép-

zeteink megegyezésének vagy meg nem egyezé-

sének, kapcsolatának vagy elkülönítettségének

fölfogása. A megismerés lehet szemléletes vagy
intuitív, midn képzeteink megegyezését vagy
összeegyezhetetlenségét más képzetek közvetítése

nélkül fogjuk föl; lehet demonstratív, amidn
közvetítve következtetünk ; végül érzéki, mely raj-

tunk kivül lev tárgyak létére vonatkozik. Az
utóbbi nem oly fontos, mint a két elbbi. Saját

magunkat intuitíve ismerjük meg. Istent demon-
stratíve, a többi dolgokat érzéki módon. Igen

valószín, hogy küls dolgok vannak, de ez abszo-

lút módon nem bizonyítható. Az igazságot no ke-

ressük rajtunk kívül, hanem saját magunkban,
nem a képzeteknek tárgyakkal, hanem a képze-

teknek egymással való megegyezésében. Az ész-

beli megismerés körén túl fekszik az Isteni kinyi-

latkoztatásba vetett hit, amelynek azonban nem
szabad ellenkeznie az ésszel. Kinyilatkoztatásra,

úgymond L., szükség van, de a kinyilatkoztatás is

ugyanattól az istentl származván, ki észt adott az

embernek, nem lehet észellenes. így akarja L. a
dogmát a tudománnyal megegyeztetni. Nevelés-

tani eszméi közt a legfbb a természeti egyéni-

ség szabad fejldése ; követeli, hogy az öntevé-

kenységet fejlesszük a gyermekben, tanítsuk

játszva tanulni, testi erejét és ügyességét is fej-

lesszük, szemléleti alapot vessünk oktatásá-

nak, legyünk tekintettel a növendék egyéni sa-

játságaira, fejlesszük az ifjú jellemét, egyszóval

Rousseau eltt hirdeti azokat az eszméket, me-
lyeknek azután Rousseau eladása és alkalmazása
adott oly nagy ert. Az államolméletl)en is meg-
elzi Montesqulout s áz alkotmányos királyság-

nak ö adja els elméletét. Ó választja szét a

politíkai ós egyházi hatalmat elméletében, ö fejti

ki a képviseleti rendszer alapvonalait, külön vá-

lasztván az exokutlv hatalmat a törvényhozótól

éa a törvényhozó testületl)en helyet biztosítván a

nemzet minden rendje, érdeke, történeti joga kép-

viseljének. A XVIII. sz. mozgalmas szellemi éle-

tének majdnem minden vezóreszmóje L. mveiben
talált elször kifejezést. Munkáit sokszor adták
ki, 1801. és 1812. tíz kötetben, 18ö3. kilenc kö-

tetben. Filozóliai munkáit kiadta St. John (Lon-
don ISöi, 2 köt.). Az Bssay conceming humán
understandingbl Fraser C. rendezett új kritikai

kiadást (u. o. 1894, 2 köt.). Életét megírta Lord
King (új kiad. 1858) és Fox Boume (1876, 2 köt.).

V. ö. T. Fowler, Locke (London 1883); W.Küp^
pers, J. L. und die Scholastik (Berlin 1895) ; Ed.

Martinac, Die Logik L.-s (Halle 1894); A. C.
Fraser, John L. as a factor in modem thought
(1905). Bvebb irodalmi útmutatás a nagy Locke-
irodalomban üebertveg F., Geschichte der Philo-

sophie (III.).

Locke-féle folyadék, kb. ugyanazon sókat és
abban a koncentrációján tartja, mint a vérsavó

;

ezenkívül IVo szllöcukor is van benne. Fizioló-

giai kísérletekben a túlél szervek (1. o.) táplálá-

sára szolgál.

Lockhart (ejtsd: lokkert), John Gibson, angol író,

szül. Cambusnethanben (Lanarkshire, Skócia)

1794., megh. Abbotsfordban 1854 nov. 25-én.

1820-ban feleségül vette Walter Scott leányát,

Sophiet és 1825. átvette a londoni Quarterly
Review szerkesztését. Több történeti regényt írt^

amelyek azonban korántsem arattak oly nagy si-

kert, mint az ó-spanyol balladák fordításai (An-
cient Spanish Ballads, 1823). L. két legismertebb

és legértékesebbmve Bumsnek és Walter Scott-

nak életrajza (Life of Róbert Burns, Edinburgh
1828 és Life of Sir Walter Scott u. o. 1838, újabb
javított kiadás : London 1903, 5 köt.). V. ö. A.

Láng. Life and Letters of John Gibson L. (Lon-

don 1896, 2 köt.).

Lockhaven (ejtsd : lokkhevn), Clinton coimty szék-

helye Pennsylvania északamerikai államban, a
Ny. iSusquehanna mellett, (1910) 7772 lak^ faiparral.

liock-oat (ang., ejtsd: lokaat), a mimkások kizá-

rása a gyárból, 1. Krimicsau.
Lockport, Niagara county székhelye New York

északamerikai államban, a Hudson-Erie-csatorna
mellett, (i9io) 17,790 lak., nagy mész- ós homok-
kbányákkal ; vízer -telepekkel.

Lockroy (ejtsd: lokroá), Edouard. francia poli-

tikus, szül. Parisban 1840 júl. 18., megh. u. o. 1913
nov. 22. Részt\'ett 1860. Garibaldi szicíliai expe-

díciójában, azután 1864. Renan kísérje volt an-

nak palesztinai taniümányútjában. Paris 1870—
1871-iki ostroma alattegy nemzotörzászlóaljat ve-

zetett. 1871 febr.beválasztottiik a nemzetgylésbe,
1876 óta pedig állandóan tagja volt a képvisel-
háznak, hol a. szélsöbaloldalon foglalt helyet. Két
Ízben volt (1895 -96 éa 1898—99) tengerószetügyi

miniszter s több jelents reformot alkotott. Több
kortörténeti és tengerószetügyi munkát is írt

:

Les aigles du capitole (1869) ; La conmuine et

TAsaemblée (1871); L'lle revoltée (1877); La ma-
ríné de guerre (1897, 2. kiad.) ; La dófense navale

(1899) ; Les marines fran(?aise et allemande (190^).

Lockyer (ejtsd: lokkierj, Joscph Norfíuin, angol
csillagász, szül. Rugbyban 1836 máj. 17. 1870-ben

a Royal Commission on scientitlc instruction and
tho advancement of science titkára, 1871. assis-

Uxnt commÍ88Íoner-je és a cambridgei egyetemen
lecturer lett. L. fleg az asztrofizika fejlesztése

körül szerzett nagy érdemeket. Fleg spektroszkó-

pikus vizsgálatokkal és a Nap tanulmányozásá-
val foglalkozik. 1866-ban ismertette módszerét,
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mellyel az addig csak napfogyatkozásokkor éBS«

Mhetö prutuberandAkat bánnikor meg lehet

figyelni. 1870-ben a Rridltáha küldött angol oaO-

lagáwtati expedidönak volt veaetöje. 1882. pedig

B^iptomban éeilrite a teljes napfogyaUcosást
A kémiai elemekrl való ama néiete, hogy aaok
(IsBietett testek, feltnést okomtt, de elfogadásra

nem talált Fbb monkái: Etamentary lessons

in astronomy (1868 és azóta többször) ; Qoeetions
on astronomy (1870) ; Contribations to solarphy-

8ic8(1873); Spectroscope and application8(1873);

Stargazing, pást and prcsent (1877) ; Stodies in

spectrom analj-sis (1878); The Meteorié bypo-
tfaeeee (1890) ; Suns place in Natore (1897) stb.

L. a south-kensingtoni a8ztix>flzikai obezervató-

rínmnak igazgatója, a The Heavens és a Natore
cimA folyóiratoknak szerkesztje volt.

Locle, Ije lejud : loioU), város, L. járás szék-

hdye NenchAtel svájci kantonban, a francia ha-

tár kAsd^wn, 922 m. magasban, vasút mellett,

(1910) 12.759 lak., óraipar ; órás-, mechanikai, ke-

reskedelmi, iparos- és kézmúves-iskola, botanikus

kert. óramuzeum. Csokoládé- és cukorkagyár.
Jean Richárd ímx itt készítette el els óráját és

vetette meg a. alapját ; emlékét bronz-

aMoHam hirdeti : voltak a Moolins souter-

rahis (a. m. toiaaiuru nialmok), amelyeket egy
fladklarepedésben eltünö patak (Vied) vize hajtott

Már nem múködnek, mert vizét elvezették.

EiO«o (lat.) a. m. helyben, azon helyütt. Rö-
vidítve L. cikUo a. m. az idézett helyen ; L. lau-

dato, az említettük helyen. L. sigilli (rövidítve

1. s.) a. m. pecsét helye, oklevelek másolatában
azon helyre tétetik, melyem eredetileg, vagyis az

oklevél eredetijén a pecsaél volt — L. a hang-
jegydc friett azt jelenti, hogy azok a maguk ere-

deti fekvésében vétessenek s nem egy nyolcad-

dal feljebb vagy lejebb, mint egy korábbi helyen.

Loco-i^&, 1. Helyi árú.
LocotnotorikTu mozgás, 1. Mozgás.
K.OCO Miicllli ilat), 1. Iako.
LÓC8, kísk. Sopron vm. cseiffegi j.-ban. (isto)

08 magyar lak., postaOgynökség, n. t Bük.
Lcsimbe, 1. KullaticaUgwk.
Löosipa (bAt.), L Qleiitaema.
Löeaiaaár. gúnyos értelembaia lókoeskedö,

mert eladandó lovait azáltal teni totoiotöoobbé,
hogy a ló testét strfcat kefáliée töriUgeti, mintegy
ki«i8iolja, hogy fényesebb legyen.

Lócska (áuat, Ampelxs garrulns h.\ 1. Sdyem^
fark.

Tf^y^^mnf«H (T .nfcCTnRnfwhnrg) nagyk. SopfOn Vm.
fels<^palyai j.-ban, (mo) 1321 német és magyar
bik., vasúti állomás, postahivatal, n. t Sopron-

horpáos. Ij.-nak hajdan vára volt, mely már 1156.

említtetik, amidn német vitézek birtoka. Avar
a XIII. HZ. ban elenyéswtt, asóta nyoma sincs.

Locsmánd várwiegife, a mai Sopron vm.-ben,

L. nagyközség vidékét fogíalta magában. Fis-
pánjává IV. Béla Lrinc grófot, Péter fiát tette,

ki több locsmáodi yúTjotíbágynak. fNdet ajándé-

kozott. B vármegye a XIV. saL-baamármemOnt
V. ö. Siessél, A várispAnaág határairól (Siázadok

1899) 8 L. vár és tartoninya (n. o. 1900).

Locsoló a. m. öntöz edény, kanna. As ntcák

üQtözósónóI kocsira v. gépkoesira van snrelve.

LtfCHaateaeHs (lat) a. m. helytartó.

Lae— (lat) a. m. hely. átvitt értelemben a
köpyvnekegywaürawia is,pL L.dassicus v.L.pal'

marius a. m. nevezetes v. bizonyító erejú rési

valamely könyvben ; L. communis a. m. közfaoly,

amelyet mindenki ismer ; L. a quo, az a hely, ahol
a váltó V. ntalvány kiállítója (akik ; ellenben L.
ad quem az a hely, ahol a váltót v. utalványt
kifiaetik ; L. natalis a. m. termhely.
l4oe«a nalBoria r«aüit«Bti»« (lat), a szer-

vezetnek az a helye, amely bármi oknál fogva
csökkent ellentállánal bir. Igen gyakran hasz^Ut
orvosi kifejeaée a zúzott, sebaett, vérBBOgény v.

valami más módon elváltozott szövetekre, ame-
lyeken aztán a baktériumok könnyen megtele-

pedhetnek. A L.-nek nagy szerepet juttatnak bi-

zonyos fertz betegségek fellépésében.

IjO«aa regit setHm (lat), jogi elv. h<^y jog'

cselekménynek, pl. szerzdésnek alaki érvényét
létrejötte helyének törvénye szabályozza.

LocuHta viridiaalma L., 1. SzöcskeféUk.
Locastclla (áiut), 1. Tücsökmadán
IjOtítuMAme (iii.),az Egyeneeszámytiak rovar-

rendjének egyik családja, 1. SzöcskefÜék.
lA>«iitio (lat.) a. m. szó, beszéd, mondás, ki-

tétel, kifejezés.

liOcntorloHs(lat), besaélö sioba a kolostorok-

ban; L. forinsecu8ybeea6\6 sioba idegent síi-

mára. Mindkett a dausurán (L o.) kivül.

Lócz, községek, 1. Alsólócz., Fdslócz, KislócZj

Nagylócz.
Loiczka József, vegy^, szül. Néme^cúnáa

(Nyitra vm.) 1855 márc. 14., megh. Budapesten
li^l2 márc. 8. A Magyar Nemzeti Mnaeom ás-

ványtárában dolgozott 1883 óta, mint mnzenmi
r. Becses ásványelemzéeeket végaett s a kémiiU
elemzés módszereit is javította. Számos tanul-

mányt és ért^ezést írt, melyek nagyréait as
Akadémia kiadványai között s a FöMtaoi Kfis-

lönyben jelentek meg.
Lóczy Ijajos ^dczf>, geológos és geográfus,

üömör-Klshont vármegyei régi nemesi család-

ból szül. 1849 nov. 3. Pozsonyiban, ahova a sa-
badságharc alatt siiUei Arad vármegyébl slme-

nekfiltek. de *—"»——»• oda, Opáloara (Paolis)

visstttártsk. 1869—1874 köaött a zürichi mA-
egyetemen tanult s ez id alatt ai Alpokkal meg-
ismerkedett 1874-ben mérnöki okleveletamnave,
YisBntéirt MagyaronHágte a a Magyar Nenaett
Mnaeam ásványtárában segédflr lett 1877 nov.—
1880 mAJ. 1. köaött gróf Siédkciiyi Béla kelel-

ázsiai expedíciójában vett réart s ei idö alatt

Kina nagy réai^ bentasta. 1888-ban a m. kir.

Földtani Inteietben oairtálygeológus, 1886. a mú-
egyetomen rendkívttU tanár lett s mint ilyen

1888-ig réaatvett ai omágoe geológiai fehr^le-

lekben ; 1888. as egyetarnsB a földr^ ay. r. ta-

nára 8 1906. a m. k. FOUIhü lírtáMt igasntöja

lett. 1888 óta tagja a M. ^MonAayos Akadéniá>
nak s 1900-1914-igiaMátellnaeiaBfcB volt a Ma-
gyar Földrajzi TánasAgMk. BnAoKMhaai és kOl-

földi todományoe egyesttstask liatuiHli tagj*:

1894. a berlini Qeaéficiiaft fikr Brdkimde a Kart

Ritter iwlüiWwnmHi s 1908. a pArlai Aeadémie
Praapaiae a OBJhaoseff-dQJBl ttatette kL L. geoló-

giai mimkáHHágánnk beleiflaéee as &4élyiMe-
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dence fúrásokkal való feltárása, amelyet a pénz-

ügyminisztérium 1907. az ö javaslatára rendelt

el. Több száz kisebb-nagyobb értekezésén kívül

nagyobb mmikái a következk : A kinai biroda-

lom természeti viszonyainak leírása (Budapest

1886) ; A geológiai megfigyelések eredményei gróf
Széchenyi B. keletázsiai utazásában (u. o. 1890,

I. kötet) ; A fosszilis emls és puhatest állat-

maradványok leírása gróf Széclienyi B. kelet-

ázsiai utazásában (u. o. 1897, III. köt.) ; A mennyei
birodalom története (a M. Pöldr. Társaság könyv-
tárának II. köt., 1901). Mindezek németül is meg-
jelentek. Legnagyobb munkája A Balaton kör-

nyékének geológiai képzdményei címen 1913.

617 oldalon, 15 táblával és 327 szövegábrával

illusztrálva jelent meg a Balaton tudományos
tanulmányozásának eredméiyei c, nagy válla-

latban, aniely kiadványt különben szintén L. szer-

keszti. Munkatársa e Lexikonnak is.

Lódarázs, 1. Darazsak.
l<odd., növénynevek után Loddiges Konrád

haclaney-i (London mellett) kereskedökertész és

flai: L, George (1784—1846) és L. William
(1776—1849) nevének rövidítése.

Lodejnoje Polje, az ugyanüy nev járás szék-

helye Olonec orosz kormányzóságban, a Szvir

mellett, kb. 1500 lak., fa- és gabonakereskedéssel.

L.-ban építtette Nagy Péter azon hajóit, amelyek-

kel Schlüsselbiu'got ostromolta. Hajógyárát 1830.

szüntették meg.
Lodelinsart (ejtsd : lodienszár), község Hainaut

belga tartományban, (leio) 10,005 lak., üveggyá-
rakkal, szegkészítéssel ós szénbányával.

lkodén (ném.), a szövszékrl lekerül condra
gyapjúszövet, továbbá az ersen kallózott daróc-

szerü gyapjúszövetek s végre kártolt gyapjúból

készült kallózott ni szövet.

Lodéve (ejtsd: lodév), járási szókhely Hérault

francia départementban, a Soulondres és Ergue
összefolyásánál, (i9ii) 7668 lak., katonai dm'va-

posztó-szövés, gyapjúfonás, vegyi ipar, fa-, bor-

és szövetkereskedés. 1709-ig püspökség székhelye

volt. L. a régi Luteva.
Lodge (ejtsd : lodzs), 1. Henry Cabot, amerikai

történetíró, szül. Bostonban 1860 máj. 12. A bos-

toni Harward-egyetem tanára 1876 óta. 1886-ban

a képviselházba, 1893. a szenátusba választot-

ták. Nevezetesebb müvei : Short history of Eng-
lish colonies in America (New York 1883) ; Story

of the Revolution (1903, 2. kiad.); War with

Spain (1899) ; George Washington (Berlin 1912).

Az amerikai kongresszus az sürgetésére adta

ki az Affaires of Himgary 18-1:9—1850. évi ok-

iratait.

2. L., Olivér Joseph, sir, fizikus, szül. Penk-
hullban (Straffordshire) 1851 jún. 12. 1881 óta a

fizika tanára Liverpoolban, 1887 óta a Royal
Societj' tagja. Fleg a h, elektromosság, mág-
nesség kérdéseivel ós az éterrel foglalkozott.

Munkái: Modem views of electricity (1892):
Electrons, or the nature and propertios of nega-
tíve electricity (1907).

8. L., Thomas, angol író, szül. Londonban
1558., megh. u. o. 1625. Irodalomtörténetileg leg-

érdekesebb müve a Lyly nyomán írt Rosalynde,
Euphues his Golden Legacy (1590) c. regénye,

amely Shakespeare «Ahogy tetszik)) c. vígjáté-

kának tárgyát szolgáltatta. Historie of Róbert
the Divel (1591) és Life and Death of William
Longbeard (1593) c. epikus románcai bizonyos

tekintetben a történeti regény els csirái az an-

gol irodalomban. Nagy sikert aratott elegiáival

ós szonettjeivel (Phillis 1593), továbbá szatírái-

val (A P'ig for Momus, 1595) is. V. ö. E. Gosse,
Lodge's Whole Works (Glasgow 1878—82) és R.

Carl, Lodge's Lében und Werke (Halle a. S. 1887,

az utóbbi részletes bibliográfiával).

Lodi, város, L. járásnak és püspökségnek szék-

helye Milano olasz tartományban, az Adda jobb-

partján, vasút mellett, (isii) 28,032 lak., kötél-

gyártás, vászonszövés, selyemfonók, majolika-

kószítés, bortermelés és állattenyésztés, parme-
zánsajtgyártás. Jelentékeny épületei : a székes-

egyház (XII. sz.), az Incoronata-templom (1476),

a püspöki palota és a városház. A XI. sz.-ban

Milano után L. Fels-Olaszország legnagyobb vá-

rosa volt; a ghibellin-háborukban azonban na-

gyon sokat szenvedett. 1796 máj. 10. Napóleon
itt dönt gyzelmet vívott ki az osztrákokon.

Ny.-ra tle van L. vecchio az ókori Laus Pom-
peja helyén.

liodiculae (aöv.) a. m. pikkelyecskék, a pely-

vás füvek tokiászán belül és vele váltakozva két,

ritkábban három apró, színtelen, pikkelyféle szer\%

mely a virág elsatnyult leplének felel meg.
Lódijazás, lovalaiak hippológiai szempontból

való elbírálása. A legszebb példányok a lódlja-

zást teljesít hivatalos közegek által pénzdíja-

zásban részesülnek.

Lóding, valószínen a német Ladimg (töltés)

szóból származott szó ; így nevezték nálunk azt

a szóles szíjat, melyet a bal vállról a jobb csíp
felé átalvetve, karabély, töltényláda, kard stb.

hordására használtak.

Lodnó, kisk. Treucsén vmegye kiszuczaújhelyi

j.-ban. (1910) 667 tót lak., u. p. Kiszuczaújhely,

u. t. óbesztercze.

Ijodoicea Labill. (növ.), a Pálmák génusza

;

egj'etlen faja a L. secliellarum Labill. (Sala-

mon csodadiója, tengeri kókusz, 1. a Pálmák
III. melléki.). A Seychelles-szlgeteken honos. Vas-

tag, 20—28 m. magas, oszlopos törzsén 3—4
m. széles és 6—9 m. hosszú, slmanyelü le-

gyezölevelekbl álló levélkoronája van. 2 lakú,

porzós virágait 20—30 tagú csoportokban 1 m.
hosszú, vörösbarna, hernyóhoz hasonló virág-

zat viseli. Az óriási terraövirágzaton kifejl-

dik fáinknak legnagyobb termése, melyben a

kétkarélyú, rendesen 1 magi'i csonthéjat rostos

és húsos burok veszi körül. A termés többnyire

46 cm. hosszú, 1 m. kerület, 20—26 kg. nehéz.

10 év alatt érik meg. A növény már tudományos
felfedezé.><o (1742) eltt is rég ismeretes volt: a

régiek ketts kókuszdiónak v. maiediviai diónak
hívták és mesés árakat tlz(»ttok érte. (íyógyíto

és méregtl megóvó hatást tulajdonítottak neki

és drága edényeket készítettt^k l)elöle. Hazájában
is igen különféle edénnyé alakítják. Éretlen ál-

lapotban kellemes táplálék. A fa törzsét szintén

folliasználják. Levelével házat fednek, ezenkívül

kalaphoz ós rostjaival kosárhoz szolgáltat anya-
got. Terméséért ós leveleiért a L.-t idvel bi-
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zonyára kipusztítják. Ijátható európai pálma-
hi^zakban is.

Lodomér, alkalmasint Hennyei Lrinc fla,

1267— 1260-ig veszprémi énoklö-kanonok, 1264—
1266-ig V. Istvin ifjabb kirjily alkaneellárja,

1268—79-ig vAradi püspök, 1279 jún. 13. osztor-

gomi érsek. Bámulatos erély, nevezetes állam-

férfiú. Nagy érdemeket szerzett magának a IV.

Béla ée V. István közt kitört viszályok csende-

sitésében; azonban IV. László iránt, ki 1283.

még mint a reformpárt bölcs emberét magasz-
talta, csakhamar elhidegedett. IV. Honorius pápa
1287. felszólította öt, hogy a kunok ellen ke-

resztes hábonit indítson s hatalmat adott neki a
Irfrály kiátkozására. IV. Miklós pápának 1288
aug. 8-iki bullája alapján L. érsek a keresztes

hadjáratot valóban kihirdette, de hadait IV.

László szétverte. L. teljes hévvel csatlakozott

az új királyhoz, III. Andráshoz és öt 1290 július

23. 8zékesfebér\'árt királlyá koronázta. Midn
IV. Miklós pápa Martell Károlyt Nápolyban
magyar királlyá koronáztatta, mint eszterjjomi

érsek tiltakozott koronázó jogának ezen csor-

bítása miatt s a tényt és az eljárást megtá
madta. Idközben 1286., 1292. és 1294. Eszter-

gomban tartományi zsinatot tartott. Az 1291. évi

országgylés határozatai értelmében lelkesen se-

gítette a királyt a koronától elidegenített javak
viaszaszerzésében s 1297 jún. 27. Vlll. Bonifác
pápa is felhatalmazta, hogy az egyházi javakat
visszatartó furakat átok alA vesse. 1298 január-

jában a folhóvvízi keresztesek házában hunyt
el. V. ö. Wertner, L. származása (Turul 1898).

Lodomeria, jobbára a mai Volhinia terüle-

tén, a Bug mellett feküdt. Hagyomány szerint

888 táján a Kijev fell jöv magyarok eltt ön-

ként hódolt. Vezére Ijodomér (a mai Vladimír

V. Vollnszklj) városban lakott. 102ö táján orosz

befolyás alá került és csak a XII. sz.-ban, Ro-

mán fejedelem alatt (1196-1205) vívta ki füg-

getiena^t, mikor azonban Haliccsal egyesi-

teftiék. Román flát, Dánielt, 1206. II. András
helyrate yíbbu trónjára, egyr^ttal azonban L. ki-

rályának keadette magát címeztetni. További
sorsa Halios tthrténetébl ismeretes. 1214—19ig
Kálmán magyar herceg s 1370— 82-lg Nagy La-

jos király idejében közelebbi viszonyban állt Ma-
gyarországgal. 1390-hon teljesen kisiklott a ma-
gyar hatás alól s 1772-íg Umgyelországhoz tar-

tozott. Mária Terézia ekkor, a magyar korona
jogaira hivatkoz>'a, Lengyelország els felosz*

tásakor visszavette, de Ausztriához csatolta.

Lodormány (azeltt: Lodormán), kisk. Kis-

KüküU vmcgye hosszúaszói j-ben, (isto) 625
oláh lak., u. p. HosBiúaszó, u. t. MUnoásm.
Lodovéro v. lucMrCt l. Lidérc.
L.odoTÍeo (olasz, ejud : —nko) a. ra. Lajos.

Lodnr, I. Löki.
Lodz (lenír>'. Ij<kU, eJM = lodM). iparos város ós

járási székholy Piotrkov orosz-lengysi kormány-
zóságban, a Lodka és vasút mellett, (i9u) 403,720

lak., kb. 400 gyárral, amelyek 45,000 munkást
foglalkoztatnak és 100 millió rubel érték árút

termelnek; e gyárak közül kb. 250 pamut-,

gyapjú-, selyem- és félselyem-, vászon- és fél-

vászonkelraéket készít; ezekhez járul kb. O

gyapjú- és pamutfonógyár. Ezeken kívül van
L.-ban kelmefest-, malom-, sör- és vaasaddfdH
gyár. Fölvirágzása újabbkori. mivel 1821. még
csak kis falu volt, mintegy 800 lak. 1905-ben
véres forradalmi események színhelye volt. 1914
szept. és másodízben deo. 6. a német csapatok el-

foglalták és megszállották. L. Világháborü.
Loeb, Jacques, német flziológus, szül. Mayeu-

ben 1859 ápr. 7. Orvosi tanulmányait Berlinben,
Münchenben és Strassburgban végezte. 188&-ban
a wUrzburgi, 1888 a strassburgi fiziológiai in-

tézetnél, 1890. a nápolyi zoolópiai állomáson lett

tanársegéd. 1891-b<?n meghívták a pennsylvaniai
Bryn Maior College biológiai tanszékére. 1892-bon
a chicagói egyetemen, 1903 óta pedig Kalifor-

niában a berkoleyi egyetemen az élettan tanára,

1910 óta tagja a newyorki Rockefeller- int<'>zet-

nek. Nagj'számú tudományos dolgozata, melyek
az állatok heteromorfózisát, mesterséges parte-

nogenezisét, a tlziológiás ionhatásokat, a hete-

rogén hibridizációt stb. tárgyalják, igen értékc-

sek. Mvei : Einleitung in dio vergleichende Oe-
himphysiologie und vergleichende Psychologie

(1899); Studies in generál physiology (1905, 2
kötet); Untersuchungen überkünstlicheParthenb-
genese u. das Wesen der Befruchtungsvorgangs

(1906); DiechemischeKntwlckelungserregungdes
tierischen EiosiKünstllcho Parthenogeneso, 190í>).

Loéche-la-Ville, 1. Leuk.
Loeífler, Friedrich, német orvos, 1. Löfflei'.
Lioefl., növénynevek után Loefling Péter ne-

vének rövidítése. Szül. Tollforshnigban 1729 jan.

Hl., inegh. Venezuelában, a Merercuri mlsazió-

áIlom;vson 1756 febr. 22. .Mve : Iter Hispanicuin.

(Stockholm 17.58).

Loeper, Gnsiav von, német irodalomtörténet-

író, s/.ül. Wedderwillben 1822 szept. 27., megh.
Berlinben 1891 december 13. .Magyarázatokat Irt

Goethe müveihez (Faust, 2. kiad. 1879; Sprtiche

in Proea ; Oedichte 1882 ; Westöstlicher Divan,
Dichtung und Wahrheit), kiadta Sophie Ijaroche

és Bettina Brentano levelezését Goethével. Meg-
indítója a weimari nagy Goethe-kiadásnak, meg-
alapítója s elnöke volt a Goethe-társaságiuL
Lóer, a munkasikemek (effektus), vagyis as

idegységenként végzett munkának éhsége.
Nagysága= 75 kilogramméter másodpenxaklnt.
Megjegyzend azonban, hogy tartósan befogott

lónak átlagos munkasikere jóval kisebb.

Loesche, Georq, német prot teológos, szül.

1865 aug. 23. Berlinben. 1887 óta rendes teoló-

giai tanár a bécsi prot. fakultáoiál. Fbb mflvei;

Augtistin und Plotin (1880) ; AnatoetaLutberaiiAet

.Melanchthonlana (Ootha 1899); Jobannes .Matiie-

8hi8 (a. o. 1896, 2 köt); Gssohicbte des Proto-

stantismos in Osterreich (Tübingen 1902). Kiad4^Ja

a Jahrbuch der OeseUschaft fur Oeschiehte des

E^testantismns in österreleh (Wien) c foly6-

iratnak. .Magyaml megjelents Kálvin hatása és

a kálvinizmus Európa keleti országalbao, ford.

S. Szabó József (Debreezen 1912).

Lo«Ty, EéUmard, lengyel fest és rajaoló.

szül. Vanöban 1867 dec. la. msgh. Pártabm
1910 dec 21. A szentpétervári akadámláii és

Münchenben tanult. 1880 óta PárMMUi élt Plest-

menyei közül nevezetesebbek: Jei lengyel lr6

Rémi Abff XtL UL
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képmása; Divánon fekv fórfl; Pestisbetegek

a pusztában ; Pere Domenico ; Breton temet
stb. Elete második felében leginkább francia

könyveket és folyóiratokat illusztrált.

Loew,l- Oscar, német biológus, szül. Marktred-

witzben 1844 ápr. 2. A washingtoni Bxpert of

Chemical Physiology-n, majd a tokiói egyetemen
volt az élettani kémia tanára. Számos fiziológiai

kémiai dolgozata jelent meg. Nagyobbak: Ein

natürliches System d. Giftwirkungen (München

1893) ; Die chemische Energie d. lebenden Zelle

(Stuttgart 1898, 2. kiad. 1906) ; The Physiological

Rle of Mmeral Nutrients (Washington 19(X))

;

Catalase (Rep. Nr. 68, U. S. Dept. of Agriculture)

;

The Relation of Lime and Magnesia to Plant-

growth (Bull. Nr. 1. Bureau of Plánt. Industry,

1901); On Fermentation of Cacao and Coflee

(a Portorico szigetén lev mayagnezi mezögazd.
kisórleti állomás bulletinjeiben, 1907) stb.

2. L., 1. Löw.
lioew, természetrajzi neveknélLöw Hermann,

német entomológus (szül. 1807 júl. 19., megh.
Halléban 1879 ápr. 21.) nevének rövidítése. Sok
tanuhnányt írt a legyekrl.

Loewe, 1. Löwe-
Loewinson-Lessing Ferenc, orosz geológus,

szül. Szent-Pétervárott 1861-ben. A szent-péter-

vári megyetemen az ásvány- és földtan tanára.

Egyik legkiválóbb petrográfus. Pontosabb mun-
kái : Petrographisches Lexikon ; Repertórium der

petrographischen Termini und Benennungen (Jur-

jev 1893) ; továbbá : Note sur la classittcation et

uomenclature des roches eruptives (St. Peters-

bourg 1897).

Loewf, Maurice, csillagász, szül. Bazinban (Po-

zsony vm.) 1833 ápr. 15., megh. Parisban 1907
okt. 15. 1864-ben a párisi obszervatórium, 1872. a
Bureau des longitudes tagja, 1878-ban a párisi

csillagvizsgáló aligazgatója, 1896. igazgatója lett.

Bolygó- és üstököspályák számításában tnt ki.

A refrakcióval, az aberráció állandójának meg-
határozásával, a telegráflkus hosszkülönbségek
megállapításával foglalkozott. Tle származik a
könyöktávcsö (équatorial coudó). Ilyennel készí-

tette Puiseux-vel együtt kitn holdfotográfláit,

melyeket az Atlas photographique de la Lune-
ben tett közzé (1896 óta folytatólagosan).

Lófala, kisk. Sáros várm. bártfai j.-ban, (i9io)

53.') tót lak., u. p. Bártfa, u. t. Kertnek.

Lófark (törökül tugh), Törökországban hajdan
a legmagasabb katonai rang küls jelvénye. Ere-

detére nézve a turáni nép legrégibb szokásaiból

származik, mely a zászló használatát csak a per-

zsák- 8 arabokicai való órmtkozéso után kezdte al-

kalmazni. Alakjára nézve aranyfélholdon függ
hosszú L., mely araúy gombbal ellátott dorongról

függ le. Mint méltóság! jelvényt csak a szultán,

a nagyvezér és a pasák használták. A szultánt

liat, a nagyvezért és a vele egyrangú pasákat
három, a II. rangú pasákat két, a III. rangúakat
egy L. illette meg. Törökországban a rendes ka-

tonaság életbeléptetése óta e jelvény is megsznt,
de Turkesztán lakosai közt még máig is hasz-
nálatos.

Lófark (cauda equina), a gerincvel ágyéki
és koresztcsonti idegeinek a gorinccsatornában

haladó darabjai L.-ra emlékeztet köteget al-

kotnak.

Lófarkiü (növ.), 1. Hwpuridaceae.
Loícsa, török neve Lovecs-nek (1. o.).

Lófélék (Equidae, áuat), a Patások (Ungxdata)
rendjébe tartozó emlsáUat-család. Az összes Pa-
tások között a L.-nél csappant meg a legjobban az

ujjak száma. Csak egyetlen egy ujj, a harmadik
érinti a földet. Az els és az ötödik ujj teljesen

hiányzik, a második és harmadik kézközép- és

lábközépcsontjainak csökevényei csak egy-egy
kicsiny nyelecske, az ú. n. kapocscsont alakjában
Uleszkednek a harmadik ujj kézközóp- és láb-

középcsontjaihoz. Az orsócsontnak (radius) és a
szárkapocsnak (fibula) is csak a fels része van
kifejldve, alsó része tökéletlenül fejlett és a
singcsonttal (ulna), illetve a sípcsonttal (tibia)

ntt össze. Fogképletük : if , ej, p |, wf. Metsz-
fogaik lapos rágófelületén hosszúkás-tojásdad,

központi fekvés zománcsziget (ú. n. kupa) van,

melynek alakja és nagysága az állat korával vál-

tozik. Szemfogaik kicsinyek, tompa kúpalakuak.
Zápfogaikra jellemz a hosszú korona és a rövid

gyökérrész, továbbá az, hogy a korona rágófelü-

letén a zománc négy, bonyolódottan kanyargó
fredöt és egy bels, járulékos redt alkot. Az
alsó zápfogakon a zománcredök félholdalakuak.

72 kihalt és 12 él faj ismeretes, melyeket két

(Lóformák [Equus] és Szamárformák [Asinus])

alnembe osztanak.

Az igazi lovak (Equus p. d.) legnagyobb része,

mintegy 20 faj, az amerikai pleisztocénben for-

dul el, 2 kihalt faj a közép-ázsiai, indiai és kinai

pliocén- és pleisztocén-üledékekbl, egy pedig az

európai preglaciális rétegekbl ismeretes. Az
egyetlen él faj : a házi ló (Equus caballus L.),

melynek több vadon él és számos kitenyésztett

rassza van, már az európai, észak-amerikai és

észak-ázsiai pleisztocénben is elfordul. A Szamár-
formák közül ismertebb fajok : a kulán (Equus
homionus Pali.), az indiai vádló v. gorkur (Equus
onager Briss.}, az afrikai szamár (Equus africa-

nus Fitzing.), a házi szamár (Equus asinus L.),

a kvagga (Equus quagga Qmel.), az alföldi zebra

(Equus Burchelli Öray), a hegyi zebra (Equus
zebra L.). L. még Ló és Szamár.

Lófi Jankó, magyar mesealak, l. Fehérlófiau

Lófogú borsó, 1. Borsó.
Lófogú kukorica, másként kupás kukorica,

nagy, hosszú, lapos, hegyén behorpadt szem-

mel ; vannak fehér és sárga szem változatai

;

btormk, de késérésüek. Hazánkban a sárga
szem caraguai-hól alakult szalontai kukorica

elterjedt fajta. Meghonosodott továbbá a Préri

királynéja, Mastodon ós Bristol nev L. (L. még
Kukorica.)

Lofot-szigetek, Nordland és Tromsö norvégiai

járásokhoz tartozó nagy szigetcsoport az Északi

Jeges-tengerben, az É. sz. 670 40' és 69» 21' kö-

zött, a Vesteraal-csoportot is beleszámítva 8760
km« területtel ós (i9io) 47,801 lakossal: Az egyes
nagyobb szigetek a következk : Voerö (18 tan*),

Moskenoes(210), Flagatad (106), Ny.-i Vaagö (427),

Gimsö (48), Keleti Vaagö (728), Lille-Molla (10).

Store (Nagy-) MoUa (34), Hindö(2193). Ulfö (103),

Langö (888), Skogsö (36) ós Andö (594). Tulajdon -
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kópenl város a L.-en nincs ; de K,-i Vaagön Ka-
belvag elég jelentékeny furgalmu hely.

Lofö, szép és termékeny sziget a Málar-tóban,
Stockholm közelében, a svéd királyi család Drott-
ningfaolm nevA nyaralójával.

LófBsékelyek (primi püus), a székely nem-
zet hajdani rani^orozása szerint lófö (lovaüsfö, ló-

fejü) székolyek ama rendbeliek voltak, kik a had-
txui lóháton, a ma^uk lován voltak kütclesok
szolgáüii. V. ü. Báthory István levelét 1583-ból
(Történelmi tár, VIII. 2U. 1.). L. még Frendek.

Loftns, város Yorkahire angol countyban, (i9ii)

8872 lak. Vasbányászat.
Log, a hajó sebességének mérésére szolgáló

eszköz. 1. C.tomó és S^sségmér.
Logaédi vének (gör. lo^os beszéd, aoidé ének),

azok az aeol költknél kialakult görög versfor-

mák, melyekben az élénkebb daktylusi verslábak
a rokonnemú, de csoideeebb trocheusi lábakba
mennek át. Tulajdonkép trocheusi versek ezek,
csakhogy elsó felükben egy vagy két Ütem dakty-
lossá van aprózva. Ide tartoznak a sapphoi, al-

kaioeí forma, a glykoni szerkezetek, a hendeka-
syllabon (—- — -- -_«) stb.

Logan (qJM: lógen), Mount-L., az Alaskai Kor-
dillerák egyik csúcsa Brit-Kolumbiában, 1893-ban
Ö948 m. magasnak határozták meg.

Logan, Willíam Edmond, sir, amerikai geo-
lógus, szül. a felsökanadai Montrealban 1798
ápr. 20., megh. Walesben 1875 jún. 22. Tanul-
mányait legnagyobbrészt Európában végezte.
1818— 1838 között keresked volt Londonban, de
e mellett geológiai tanulmányokkal is foglalko-

zott Legnevezetesebb múve Kanada geológiájá-

val foglalkozik 8 1865. Montrealban jelent meg.
I^ofpiniaeese (nAv.), a forrtszirmú kétszikek

családja; 550 faja többnyire trópusi; néhány
mérsékeltövi; Európában egy sincs. Viráguk
rendesen 2 ivarú és sngaras, 4—6 tagú ; rende-
sen jókora pártája tölcséres v. korsóalakú. Porzó
kivételesen 1, különben annyi, ahány a párta-

metewt Amagház fels áUású, többnyire 2 üreg.
TermésOk reiideeen (2 kopáccsal nyiló) tok. Pás-
növénjrek, egyeeek füvek, levelük átellenes és
különféleképen fejlett pálhákkal van ellátva. A
virágok kettóe bo^vlrágzatot alkotnak. Egyik
részükre jellemz sajátság a fán belüli (intraxilá-

ris) háncs, másik részükre a nürigyszörök. Hasz-
nos génnazok : Oelsemiunu Strychnos.
Loganit (íst.), kloritoeodott amfibol ; lelhelye

Caluniet Kall.s Kanadában
Logansport (nttad: UtfuuKfort), Cass oonnty f-

városa Indiana északamerikat államban, a Wa-
bash és Eel-River összefolyásánál, (i»io) 19,060
lak., vasúti mhelyek, fa- és gabonakereskedés.
Logaritmikus csigavonal, 1. Csigavonal.
Logaritmikna vonal vagy logisztikus vonal,

_ logx

a
Hasikgörbe, melynek egyenlete: y

ezen görbe néhány adott pontjának sL

mértani haladványt alkotnák, akkor a megfelel
ordináták viszont egy számtani haladványnak a
tagjai.

Logaritmus (ma már nem használt neveken

:

arányszám, szorszám). Valamely számnak (nn-

merusnak) egy bizonyos alapra vonatkozó L.-a
az a kitev, melyre az alapot omolnunk kell. hogy
hatványul az adott számot nyerjük. Valamely u
szám a alapú L.-ának jele : 'log. u (ulv. a alapú L.-a
u-nak). Pl. «log. 8= 3. mert 2* = 8. Mogjegj'zendö,
hogy az a alap nem lehet eg>'enlö 1-gyel, mert az
egységnek minden hatványa ismét 1, tehát nem
lehet az egységtói különböz u-val egyenl. Mint-
hogy továbbá a számtanban tetszleges valós ki-
tevre csak pozitív alapot tudunk emelni (1. Hat-
ványozás) és pozitív alapnak bármely valós ki-

tevj hatványa ismét pozitív, azért a számtan-
ban csak pozitív számoknak pozitív alapú L.-aI

használtatnak. (Tetszleges számok tetszleges
alapú L.-airól csak a függvénytanban lehet szó
Sikitevös függvény fogaünának legáltalánosabb
megállapítása után.)

Az összes pozitív számoknak egy bizonyosaidra
vonatkozó L.-ai logaritmus-rendszert alkotnak.
Elméletí vizsgálatoknál rendesen az úgynevezett
Neper-féle v. természetes (hiperbolikus) L.-<*
rendszere használatos, melynek alapszáma

:

,-=llm(l+ l)-.

vagyis az a szám, melyhez íl -|—j minden ha-

táron túl közeledik, ha n helyébe rendre a ter-

mészetes egész számokat helyettesítjük. Ezen alap
értéke e = 2-718281828469 . .

.

A gyakorlati számításoknál viszont a Briggs-féle
vagy közönséges L.-ok rendszere használatos,
melynek alapja 10. Minthogy az e al^n és 10
alapú L.-ok majdnem az egyedül hasmálatosak,
azért ezekre killönöe egyszerbb jelölések szoká-
sosak, amennyiben *log u helyett Lu-t (régebben
log. nat. u> és '°log u helyett az alapszámelhagyá-
sával log. u-t szokás imi. Az eqylk rendszerrl a
másikra való áttérés a log. u ^luíLti képlet segít-

ségével történik, melyben azM(modulus) értéke

:

M= yj^= 0-4342946...

A 10 alapa v. közöns^es L.-oknak más rend-
szerekhez képest az a nagy elnyük van, hogy
magán a számon rögtön feliamOTfaet, hogy 10
alapú L.-a milyen két egész szám kzó esik.

Ugyanis e két szám közül a kisebbik, ai úgyne-
vezett karakterisztikát csak attól ÍBgg, hogy ai
adott szám legmagasabb belyen álló (s azánnM
különböz) jegyeazegyes^ches képest bognnrmk
olholyozve. Ha k hellyel van az egyestöiMlm, a
karakterisztika k, ellenben ha k hellyel at egye-
sektl jobbra van, akkor a kanktarintika —k,
végre ha éppen az egyeeek bdyén áU. akkor a
karakterisztika aP.log216, log0^16, log 2-16

karakterisztika! rendre 2.-2, 0. Viszont az a po-

zitív tizedes tört, mebrftkaraktertsztikátiozadva
megadja a 10 alapa L-t. csak attól fOgg, hogy
az adott aiám milyen fsaséUM áll. ellemen fBg-

getien a tizedes pont he^ietdtaL B tf»des fürt-

nek mantissm a neve. PL log. 20 => 1*80108

karakterisztikája 1, mantisszája 0*80108.

A L.-ok nagy fontosságokat aaim totajdoniá-

gnknak köszönik, hogy két siám aoimtáMk
L-a egyenl a tényesMc L.-ainak tangénreL Ha
tehát a számok helyett L.-aU±nl siámolnnk, ak-
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kor szorzás helyett összeadást kell végeznünk.
Hasonló módon egyszorüsbödik az osztás, hatvá-

nyozás ós gyökvonás is a következ tótelek alap-

ján : Hányados L.-a egyenl a számláló és ne-

vez L.-ának különbségével ; hatvány L.-a egyenl
az alap L.-ának s a kitevnek szorzatával

; gyök
L.-a egyenl az adott szám L.-ának s a gyöldkite-

vnek hányadosával.
A L.-okkal való számolásnál a L.-okat kész

táblákból, úgynevezett L.-táblákból keressük M.
Régebben rendesen 7 jegy táblák használtat-

tak, azaz olyanok, melyekben a számok L.-al

7 tizedesig foglaltatnak. Ilyen táblák a Schrön-
félék, melyek magyar szöveggel is megjelen-
tek (Stoczek Józseftl). Kevésbbé pontos számí-
tásoknál azonban ma már csak -i jegy L.-okat

használmik. Ilyen táblák találhatók pl. Fröhlich
Matematikai repertorimn c. müvében. Ami az ily

táblák készítését vagyis a L.-ok tényleges kiszá-

mítását illeti, eredetileg a természetes L.-okat

számítjuk ki, pl. a következ rekurzív képlet se-

gítségével :

l.(N+l)-l.N*=

-(, + ).2N+1 ' 3(2N+1)» ' 5(2N4-1)6"^

A közönséges L.-okat azután a modulusszal való
szorzás segítségével nyerjük.

A Ij.-ok feltalálása Neper és Briggs (1. o.) ér-

deme, bár mások, különösen jBi/r^ri, tlük függet-

lenül szintén használtak L.-okat. A L. fogalmá-
nak oly általánosítását, hogy a numerusnak no
kelljen éppen pozitív számnak lennie, Eider ve-

zette be a függvénytanba. Megjegyzend még,
hogy újabban oly táblákat is készítenek (össze-

adási és kivonási L.-ok v. Gauss-féle L.-ok),

melyek segítségével két szám L.-ából összegük-

nek, illetleg különbségüknek L.-ai könnyen ki-

számíthatók. B táblák úgy vannak készítve, hogy

értékét-(r^)log x-hez log (l-\-x) ós

adják meg.
Logaritmus-papír, a számokkal kifejezhet

jelenségeknek, fleg statisztikai számsoroknak
grafikus ábrázolására használt, miliméter-beosz-

tással ellátott papir. L. Grafikus ábrázolás.

Logau, Friedrich (írói álneve Golaw), német
költ, szül. Dürr-Brockutban (Szilézia) 1604 jún.,

megh. Liegnitzbon 1655 júl. 25. Els verseibon

Opitztanítványa.Jelentségeepigrammáibanvan:
Erstes hundert deutscher Rcimensprüche Sala-

mons von Golaw (Breslau 1638) ; Sal. von G.

deutscher Sinngetichte drey Tausend (u. o. 1654)

;

nevét Lossing kiadása tette népszervé. Legjobb
kritikai kiadása G. Eitnertl való (Fr. L. Saintlicho

Sinngedichte, 1872).

Logba, Nyugat-Afrikában a Missé és Volta

köztí síkon lakó nyugatszudáni nyelvcsalád önálló

dialektusát beszél négertörzs. Nyelvtanát kiadta

Wostermann (Leipzig 1907).

Loge (franc, ejtsd-, lózs) a. ni. páholy (1, o.).

Logeion, az ó-görög színházban a proskenion

teteje, a római színházban az orchostrának a skénc
felé es része, mely az orchestra néztér felöli

oldalának mélyítése következtében emelkedett
volt ; belle fejldött a színpad.

liOgrement (franc, ejtsd: lózsmaS) a. m. lakás,

szállás ; a katonaságnál így nevezik a várostro-
mok alkalmával az ellenségtl elfoglalt elsánco-
lásokban, aknatölcsérekben stb. rögtönzött erdí-
téseket, melyekkel az elsáncolás birtokába jutott

fél elért sikerét biztosítja s további elnyomulá-
sát támogatja.

Lógesztenye (növ.). 1. Vadgesztenye.
Lógga, a fejes domolykó népies neve. L. Do-

molykó.
Logger, 1. Lugger.
IiOgrg:ia (ol., ejtsd: loddzsa), egy, két vagy három

oldalán nyílt csarnok, folyosó, melynek gerendás
V. boltozatos mennyezete oszlopokon v. pillérekeji

nyugszik. Firenzében ík L. dei Lanzi (a lándzsás
rség csarnoka) a XIV. sz. végén épült és szép ará-

nyainál fogva a legnemesebb e fajta építmény.
Ugyanitt a L. del Bigallo, tulajdonkép elcsar-
nok, gazdag díszü és kecses építmény, de jóval

csekélyebb érték az elbbinél. Híresek Rafael
loggiái a Vatikánban, a Damasus-udvart övez,
Bramante által épített két emeletes épület máso-
dikemeletének folyosója, melyet részben Rafael
vázlatai nyomán tanítványai által festett falké-

pek és groteszk ábrázolások díszítenek.

Loghem (eütsd: lóhem), Martinus Gesinus Lam-
berttis van, Fiore della Neve álnév alatt ismert
németalföldi költ, szül. Leidenben 1849 ápr. 3. Az
Amsterdammer, majd utóbb a Nederland c folyó-

irat szerkesztje s az amsterdami kir. színház
titkára.F mvei : Eene liefde in het Ziiiden (1898.

Egy szerelem délen) c költi mve ; Viktor (1888)

és Fokel (1898) regények ; Blond en Blauw (Szk(>
és kék, 1888), Fortuin (Szerencse, 1898) és Joii-

quilles (1901) elbeszélések.

liOgia Jesa a neve Jézus 7—8 mondásának,
amelyek a Grenfell és Hunt által Bethnesában
(a régi Oxyrhynchusbau) talált papii'uszlapon ál-

lottak. Valószínleg valamelyik apokrif evangi-

lium kivonatai. Egyes mondások kánoniak, má-
sok Jézus ajkán lehetetlenek. Kiadták a megtn
lálók 1897. V. ö. Grenfell-Huut, New SayinRs
of Jesus and Fragments of a lost Gospel (190-í>

I.iOgice (lat.), logikaszeren, észszeren.
Logier (ejtsd: lozsié), Johann Bernhard, német

eredet zenész, szül. Kasselben 1777 febr. 9., megli.

Dublinbon 184^ jún. 27. Fiatalon került Angol
országba, ahol eleinte katonai zenekai'ban mkö-
dött, késbb Westport irlandi városban orgonistu

lett. Itt találta fel a soká becsben tartott kiró-

plasztot, azaz a kéztartás elsajátítását elmozdító
mechanizmust. L. rendszeresítette az osztálytaní-

tást vagyis több növendék együttes oktatását egy
teremben több zongorán.
Logika (a görög logosz-böl), általában a gon-

dolkodás ehnélete ; a leiektan a lelki jelenségekor

csak mint természeti tényeket vizsgálja, a L. ellen

ben e téni/ek értékelésének alapeli^it, normáit
kutatja, amiért ez utóbbiakat normativ, nem
pedig természeti törvényeknek mondjuk. A noi-

matív törvények értelme az, hogy amennyiben
tényleges gondolkodásunk megfelel nekik, annyi-

ban igazak ; ezen igazságszerz erejük vizsgálatá-

val az ismerettan foglalkozik. A L. így középhelyot

foglal el a lélektan és ismerettan között; a lélek-

tan szolgál neki alapul, meg az ismerettannak.
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Bbböl kitnik eg^'eateramind, hogy a L. a fiioxóflá-

nak egyik része, a filozófia nem e^-es tudo-

mány, nanem a tudományok, helyesebben a tudás
egyetemes tudománya ; de akkor a L. mint az a
vizsgálat, mely a gondolkodás i^ozsá^^szerzö nor-

máit kutatja, a filozófiának lényeges része.

Ez általános megbatárosások alkalmazásában
sukfélekép eltérnek egymástól a logikusok. Van-
cak. akik szigorúan ragaszkodnak ahhoz, hogy a
L. enkis e normativ tönényekkel foglalkozzék,

t^intet nélkül a lélektanra s ismerettanra. Ez a
formális L. álláspontja, ahogy legpregnánsabb
módon Kant és Herbart fejtették ki. Ezzel szem-
bon áll az a felfogás, hogy a gondolkodás és lét

valójában és velejíében egy, úgy, h(^ a gondol-

kodás fejldése egyszersmind a lété is, a gondol-

kodáskifejléeeegyazersmind a valóság lényegének
megiameréee ; ex a felfogás a L.-t azonosltja a
metaflxikával, ennek legfóbb képviselje Hegel,

ai ö L.-ja egyszersmind metafizika. E két fel-

fogás közt áll az, melyet fent jeleztünk, amely
hol asonosítia a L.-t az ismerettannal, hol igen
bensó kapcsokat létesít a kett között. Ide tarto-

zik a legtöbb modem logilnis: Utberweg, Wundt,
Lotze, Benno Erdmann, Sigivart, Mill és mások.
Legújabban a pragnuitisták a L.-i normák leg-

fbbjének a hasznosságot tekintik. Igaz az, ami a
tudományban hasznosnak bizonyul. (L. Pragma-
tizmus.)
A gondolkodás mivoltából következik a L. tu-

dományának bens tagozása. A gondolkodás nor-

máit, formáit abetrakt módon, általánosságban
tekinthetjük ; itt szóba jön fleg a fogalom, ítélet

8 következtetés ; ezt a részt szoácás deminek ne-

vezni. Ettl különválaastfaatö az a vizsgálat, mi-
kép élünk, illetleg éljünk ezekkel az általános

formákkal, hog>' a gondolkodás célját általában

elórheesük. Ez a L. módszertani része. Ide számí-

tanak olyan eljárásokat, min a bizonyítás, osz-

tályozás, meghatározás, elemaés, öeezetételezés,

indukció, dedukció stb. Ha pedig tddntettel va-

gyunk arra a körülményre, hogy ezek az általános

eljártaai ai elmének a különböz tudományok-
ban bizonyos meghatározott módon módosulnak,

ágy, hogy minden tudomány más-másképen él az

áltiános módszerekkel, keletkezik a részletes

mddizertan, pl. a matematika, a természettudo-

mányok, a szellemi tudományok külön mód-
saertana.

A L. mint külön disciplina Aristoteles nagy
esaönek alkotása. Aristoteles 0- o.) állapítja meg
sodgorabban a L.-i gondolkodás mivoltát s ál-

U^ öaaw rendiMorooop formáit. Fleg a követ-

keztetés tímtiMkítgéBKn új alkotásaként vezeti

be a L.-ba. Utána f<Ueg a stoikosok aaeremek
érdemeket a L. körfll s k az elsk, akik a már
Aristoteleeben kifejezésre jutott kapcsolatot L. és

ismerettan közt tovább fejlesztik. A középkorban
Aristoteles L.-ját tanítják az iskolákban, sót men-
nél formaUastfkiisabb lett a sknlaartka Iránya,

annál nagyobb stáyt helyeztek épp a L.-ra, míg
Aristoteles egyéb müvei egy ideig egéann hát-

térbe szorultak. A L. tovább fejlöwsére nésve
Bacon és Descartes föllépése korszakos. Mind-

kett a Bzillogizmaanak a skolasztikában nyert

egyeduralkodása ellen fordul ée asinte

értéktelennek állítja. Bacon a BzUIogizmosBal
szemben az indukció fontosságára utal s ennek
elméletét fontos gyakorlati ée elvi fontosságú
tételekkel gazdagítja. Míg Bacon inkább az em-
pirikus kutatás példáiból indul, addig Descartes
a nuitematikai gondolkodás demaóséböl jut új
L.-i meghatározásokra és fleg ai luuJitiirRt ée
szintetikai módszer fontosságát és sajátosságait
emeli ki. A racionalizmus L.-jának Wolfl, I^ib-

niz tanítványa, adja meg azt a formát, mely a
XVIll. sz.-ban közkelet volt s lOmtnak is induló
pontul szolgált. Kant azt állítja ugyan, hogy a L.

formális s hogy ez a formális L. Aristoteles óta
egy lépést se tett elre, nem is kellett tennie,

mert hisz ez befejezett tudomány, mindazonáltal
az övé az érdem, hogy az ismerettannak új alKpn
helyezésével a L. fejldésének is nagy lökést

adott Az újabb L. minden haladása az ö tanítá-

sából indul. Kant után Hegel a L-t a metafiziká-

vá olvasztja egybe, míg Herbart ismét a formális
L.-hoz tér vissza, de metafizikájában az ismeret-

tani problémákat sajátos és termékeny módon
fejtegeti. Nálunk fleg a Herbart-fóle szellemben
készült német tankönyvek (Zimniermann, Dro-
bisch, Lindner stb.) fordításban vagy átdolgozás-
ban terjedtek el : újabban Biuer Wundt ij^myát
követi. A németek közt ma Trendelenbvrq. Lotze,
Wundt, Sigtcart.Bergmann, Erdmann B„ Hus-
serl, Schuppe, Schröder (Vorlesungen über die

Algebra der Logik) müvei újabb törekvések kép-

viseli; az angoloknál John Stttart Mill (ma-
gyarra fordította Szász Béla, 3 köt., kiadta a M.
T. Akadémia), Whetoell, Hamilton, Stanlev, Je-
vons ; a franciáknál lissot, Duhamel, Ddboenf,
Liard. — L. még Filozófia.

Irodalom. PnaU. OstcUcfcte der Locik lm AbeadUad,
MOBdkam 18l»—1870. 4 kfltet (caak a ÍVI. n.-iff t«ij«d)

;

Hamu, QflKUekte d«r Logik, 1880; Loais Liard, Lm lod-
cieu Ufi«i* ooBtempormiBS, Parit 1878.

Tiogikai kalknlna, az a tudományos eljárás,

mely a logikában a matematikai formulák alkal-

mazásához vezet Ez némileg emlékeztet Mttíkn
a régi kísérletekre, melyek a logikai gonddkodást
bizonyos fokig a nyelv hasznáutá^ fOggettenl-
teni és ezzel biztosabbá, eredményesebbé akazják
tenni; ilyen lingua tmivosalisról (egyetemes
nyelv) Leibniz is szólt Az olass matematikus
Feano fáradozik a jelek ily nemnttOii nndve-
rének megállapításán. PömúTek e téno : BooU,
The mathematical analyris ot logte (Cambridge
1847) ; Péirce, Orassnumm,SAröderyosiBBmgm
über die Algebra der Logik (1. 1890. II—Dl. 1891-
189Ö) múveL A halmazelmélet a matematikában
új ösztönaéet adott e törekréasknek. Így kototks-

zett Kimig Oynla 19U. megjcisat, hátrahagyott
müve : Neue Omndlegimg der Logik, Arithmetik
und Mengenlehre.
Logikna» logikai, ami a logika követolmáoyei-

nek megfeM, ami logikailag helyes; fAleg akkor
hasnáUák, amikor magokbél ai adott ésT
nak sUbgadott tétetekbAl. aaélkfil. kogyalMMB-
talathoa keUene ftodnlni MaonjáÉgléM végatt

yoBJiak le kttvsikoitPtásiéukBt BkilMe: tmtUo
gOnia. L. /9, aU helyeseo kftTstkasM; goodolko
dik, aki egyáltalán a logika tönré^reit tBméawt-
ti helyesen aíkahnana Logikát eUemmmáds,
ami maga-nmgával ellenkezik.
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Logisták, az ókori Athénben azok a ftiszt-

viselk, akik minden hivatalnokot ellenriztek,

akire közpénzek kezelése volt bízva. Eleinte 30-an

voltak, késbb csak 10-en.

Logiszmográiia. Amikor 1853. az olasz parla-

ment törvénybe iktatta azt, hogy az államháztar-

tás számvitelét a ketts könyvvitel alapján kell

berendezni, különböz próbálkozások után Com-
mandatore Giuseppe Cerboni megalkotta a L.-t,

melyet, mint a legfbb számvevség vezetje,
gyakorlatilag keresztül is vitt az olasz állami

hivataloknál. Munkája, melyet Prüni saggi di L.

címén adott ki 1873., nemcsak közismertté tette

könyvelési rendszerét, hanem közkedveltté is

annyira, hogy Olaszország minden nagyobb vál-

lalata ezt a módszert vezette be. Munkáját Clito-

fonte Bellini «La L. e le sue forme» cím müvé-
vel tökéletesítette és népszersítette. Ma a L.-nak
Olaszországban nemcsak nagy irodalma, hanem
több külön folyóirata is van. A L. lényege az,

hogy a könyvelés szempontjából kétféle számla-
csoportot különböztet meg : 1. a tulajdonos szám-
láit (Proprietario) ; 2. az üzlet számláit (Agenti e

Corrispondenti, vagyis kezelök és üzletfelek). A
két szánüacsoportnak egymást állandóan ki kell

egészítenie, illetleg végeredményben ugyanazt
az eredményt kell mutatnia. Bár ezt a csoportosí-

tást tekintik a logiszmográfla lényegének, alapjá-

ban véve ez nem más, mint a ketts könyvvitel
alapelve. A L. formáját illetleg a táblázatos

könyvelési módot követi, de olykép, hogy az els
fnapló csakis a legfbb számlákat foglalja ma-
gában ; a fnapló egyes számláinak további szét-

bontását alnaplók tartalmazzák, s az itt szerepl
számlák ismét további alnaplóban bonthatók fel.

Logisztika a. m. számtan. Logisztikai v. lo-

gisztikus vonal, 1. Logaritmikus vonal.

Logjegyzék, az a kézi napló, amelybe a hajón
rszolgálatonkint az elfordult események be-

vezettetnek, t. i. a hajó által betartott irány, me-
teorológiai feljegyzések, a hajó által óránkint
megfutott távolság stb. A L.-et a szolgálatot végz
tiszt vezeti.

Lógó, mellékrúd a lovas szekér oldalán, mely-
hez a harmadik vagy negyedik lovat fogják, mi-
dn egy széltében két lónál többet fognak be.

Logográíok, helyesebben : logografoszok (gör.),

alegrégibb esemónyföljegyzök,krónikaírók. loniá-

ban kezdtek mködni s ión dialektusban írtak.

Fleg városok történetével s nemzetségek genea-
lógiájával, idegen országok leírásával foglalkoz-

tak. Legnevezetesebbek a miletosi Hekataoos
és a mytilenei Hellanikos. Újabban inkább logo-

poiszoknak nevezik ket, s a logografosz nevet
azokra alkalmazzák, akik mások számára tör-

vényszéki beszédeket írtak. Töredékeiket Müíler
gyjtötte össze: Historicorum graocorum frag-

raenta (Paris 1841). V. ö. Greuzer, Die historische

Kunst der Qriechen.

Logografusok, 1. Logográfok.
Logogrii (gör.), szó- és betütalány, melyben

valamely szó egyes betknek elvétele és hozzá-
toldása, továbbá a benne elforduló betknek át-

helyezése által változó értelmet nyer.

Lógó has, így nevezik általában a tónusát
vesztett, elhájasodott hasfalat, amidn redbon a

szeméremízület felé csüng, reá lóg, st a leg-

súlyosabb esetekben azon keresztül a combokra
támaszkodik. Ez állapot mtéttel gyógyítható.
Terhesség eseteiben a L. akkor is elállhat, ha a
hasfal igen vékony és engedékeny s emellett rend-
szerint a magzat nagy, a medence szk s az elöl-

fekv rész nem nyomulhat a kis medencébe.
Logolatria (gör.), a logosz (szó, ész) túlságos

(bálványszerú) imádása.
Logomania, logomonomania (gör.) a. m. lo-

gorrhoea (1. o.).

Logométer, trigonometriai feladatok mecha-
nikus megoldására szolgáló mérvessz,
Logone, 1. vidék Afrikában, Szudánban, 1894

óta Német-Kamerunhoz tartozik, mintegy 8000
km« terület, fhelye Kamak-L. 12—15,000 lak.,

elefántcsontpiaca Dzsinna, — 2. L., a Sári mel-

lékfolyója, Kamerun K.-i részén ered Pennde
(Punde) néven a Yadé hegyekben, forrásától

Nioyónek is nevezik, termékeny vidékén mbaisz
néptörzsek laknak.
Logonearózis (gör.), neurózis tünetét alkotó

beszédzavar, pl. dadogás, hisztériás beszédzavar.

Logopátia (gör.), 1. Beszédzavarok.
Logopoiszok, 1. Logográfok.
liogorrhoea (gör.), fecsegés, szünet nélkül

való tartós és gyors beszéd, némely elmebajnak'

tünete. Alapja rendesen a gondolatok tolongása
és szökellése.

Lógós, lógóba, a mellékrudra fogott ló, csikó

;

olyan ember, ki csak úgy könnyedén, meÚékesen
csinál valamit, mint a lógóba fogott csikó, me-
lyet a kocsis nem igen szorít, hogy meg ne rontsa

.

Logosz, igen különböz jelentés szó a görög-
ben, jelenti az észt, de a szót, nyelvet, beszédet

általában is; továbbá gondolkodást, bizonyítást,

okadatot, kutatást, rendszert, bölcsességet, logika t

stb. A görög filozófiában a L. jelenti a vilá^szt,

mely a világot áthatja, benne rejlik; még fonto-

sabb szerepe van a L.-nak azután az új -platoniz-

musban 8 a keresztény filozófia els századalban,

jelentvén itt a világ gondolatát Istenben, melyet
Isten öröktl fogva gondol s mely a világ terem-

tésekor mintegy kivált Istenbl s a világ terem-

tését közvetítette ; az els keresztény bölcsészek

azután Isten elsszülött fiának nevezik a L.-t

János evangélista nyomán, aki az új-platonizmus

befolyása alatt állott (l. még Isten igéje). V. ö.

Duncker, Zur Geschichte d. christl. Logoslehre

(1848); Heinze M., Die Lehre vom L. in der griech.

Philosophie (1872) ; Aall, Der L. Qesch. seiner

Entwickl. in der griech. Philosophie (1896—99,
két rész).

Logotéta (gör.), a keletrómai birodalomban a
magasabb rangú pénzügyi tisztviselnek ós ma-
gának a birodalmi kancellárnak a címe ; a görög
egyházban az, aki a patriárcha rendeleteit aláírta

;

Moldvában ós Oláhországban alegmagasabb rangú
bojárok címe.

Logotipiák (gör.), a könyvnyomdászatbau így
nevezik az egybeöntött szavakat vagy 8zótag<i-

kat. Eddig leginkább csak az impresszumokat,
számla-feliratokat s hasonló cím gyanánt szol-

gáló szavakat öntik össze. Történtek azonban
kísérletek már a XVIII. sz.-ban is. hogy a L.-at

a folyó szedésben is alkalmazzák, újabban Mün-
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cbenben Wiederanders is foglalkozik az egybe*
öntött 8»)tagok meghonoeittaával, de a gyakor*
Istbui még nem hawinálatog.

h»§niú (La Bioja), 1. ^Mmyolomág egyik
karUmémua 6-KasinliAtan. AlAva. Navarra, 8»-

ragona, Boria ée Burgoe közt, 5041 km* ter.,

(1910) 188.280. U km<-re 38) lak. A tartomány 9
járása: L., Alfaro, Amedo, Calaborra, Cervera
de Rio Alhama, Haro, Najera, Santo-Domiago de
la Calzada ós Torrecilla de Cameroe. — 2. L.,

fáoénm L. tartománynak, az Ebro jobbpartján,

XL SL-beU hiddal. (i»io) 23376 lak. ; gyiimölcs-

koanrT-kéeiítéa, borkMwkedelem, brgyártás,
lóaMniiámká8iíté& L. plébániatemploma álUtólag

még Na^ Konstantin parancsára épült A közép-
korban Lttcronius volt a neve.

Logroaan, jár. székhely Caoeres spanyol tar-

tományban, a Sierra de Goadalnpe lábánál, a
PoUares mellett, (i»io) 4300 lak., közelében hatal-

mas foaztttrétegekkel.

Loheia (LoÍMJa, Lokija), város és kiköt Ye-
men arab tartományban, a Vörös-tenger partján,

kb. 10.000 lak., kávéexporttal.
Lohengrin, egy a XIII. sz. végérl való közép-

felnémet elbeszél költemény hse. A költemény
10 soros versszakokban van írva és valószínleg
egy töringiai származású költ müve. L.. Parzi-

val fla, hattyútól vont sajkán jön Brabantba, bogy
Henrik csámár eltt bajt vlvjonTelrammid Fried-

ríchhel ELn hemegn kezéért. Elza férje lesz.

Nejének meg k^ esküdnie, hogy kiléte iránt

sohasem faggatja, de nem bir tíváncsiságával,

mire nyombian megjeien a hattyú és a lovagot
elviad, ki a oaiaiárt elkiséri Magyarországba,
hogy a BMuracénok dien harooljon a pápa érdeké-
ben. A XV. 8L-ban a költeményt kibvítették és

átdolgozták Loreitgti néven. (Kiadta Steinmayer,
Zeitschrift f. d. Alterthum 15.) A L.-mondátWag-
ner operája tette ismertté. A közép-felnémet köl-

teményt elször Qorres (1813), utóbb Rllckert

(1857) adta ki. V. ö. Bimer, Lobengrinrtodim
(HaUe 1894).

Lohenstein. Danid Catper von, német költ,
nOL NimptBchben (Szilézia) 1636 jan. 2., megh.
mint esáazári tanáosoe Boroszlóban 1683 ápr. 28.

BxotflcDB tárgyú, bombasztikus tragédiái: Ibrahim
BaMa(1665) ; Cleopatra (1661) ; Agrippina (1665)

;

Bpioiiorns (1666) ; Ibrahim Suitan (1673) ; 8opho-
nisbe (1680); virágos versei (Blomen 16Í90) s két

hatalmas kötetre terjed történelmi regénye
(Groaemfitfaiger Peldherr Armintns oder Hennann,
1688—90) kultúrhistóríai hátterével ée tudákos-

ságávai ma osak az irodalomtörténetet érdeklik.

Mflveinek gyQjteménye : Traoer- und Lustgedichte

(1680-1689). V. 0. K. MUlUr, Weinholds Ger-
manistísche Abhandlungen (1882, 1.) ; P. v. Wü-
lenhof, Zur Gesohiehte des Arminioskultus (1887-
1888).

IWUme, néhol esysMrten csakAer^ MMea
Békés megyében.gtfwtogJbgreBarsmmyélw,

fenyer Somogyban (TrifoH»m L. «.). rttortás

virágú ffl, levele hármas, virágzata gömb, de a
füzér V. erny felé is hajlik, rittán van magános
levélhónalji virága. Avü% színe piros, fehér, r6-

zsaszlnú v. sárga,soha8em kék.Hfivrtye hosszúkás

vagy fordított tojásdad, a esésaóbe v. gyakran

a száraz szirmokba is zárt, 1—4 magú, nem v.

alig szokott fölrepodni. A L.-t valamennyi vitor-

lás fútlmegkülönbözteti az, hogyporzócsöve her-
vadtán is a virágzatban maradó szirmokkal öer.-

saen. Mintegy 300 (hazánkban körülbelül 40) faja

az északi földj?ömb mérsékelt és szubtropilnis

övén n. GyakorlatilagjMTOt és ftkér L.-t szokás
megkülönböztetni.

A pirosvirágnakhoz tartozik a réti L. (Tr.

pratense L.), mely a lapályos réteken mindenfelé
elfordul és a míveleti vörös here (Tr. pnitHise
sativum), melyet stájer hének is mondnoak.
Elsrend takarmánynövény, melyet miadenfltt
nagy arányokban termesztenek az elAhaladott
gazdaságokban. Legjobban sikerül a nyiilEosabb

éghajlat alatt, de vetik szárazabb éghajlat alatt

is. Takarmánya zölden is, szárazon is jóizfl, táp-

láló ; a zölden való etetés ügyeletet kivan, mert
felfúvódást okozhat a kérdzknél. Két évig
hagyják meg a forgóban, a második év második
kaszálásáról lehet magot venni, egy kat holdról

mintegy 1—2*5 q.-t Száraztakarmányterméee n
termhelyekhez képest két kaszálásból 20—30 q.-t

tehet. A bíborherét L o.

A fehérvlráguak közül kiválik a fehér v. gyö-
kerez L. (L Fehér lóher). Egyéb féleségekrl
1, Herefélék.
A L. tenyésztése a médek földjérl ered,

ahol a lucernát nagyon régen termesztette.
Innen Kr. e. 150—50. év közt Görögországba
került, innen ismét Olasz- és Spanyolországja.
A népek viszontagságai közben a L. termesztését

elfelejtették, úgy, hogy a lucernát a piros L.-vel

együtt Spanyolországból, ahol a mórok ter-

mesztették, csak 15Ö0 körül kapta ismét OlasR-
OTSzág. Nem sokkal késbb a lucerna Francia-
országba ée Belgiumba is eljutott, ahol 1566 kö-
rül már a piros lóhere is ismeretes volt Nem-
sokára a lucernát meg a L.-t Németnszágba is

bevitték. Azután a L. lassan mindenfélé ^vált
1848 ntán) elterjedt, ami tsrméssetesen a marha-
tenyésztést is elsütötte. L.-maggal leghiirább

Szilézia, StájerOTSzágésPrandaorsság dfllrésn)

látja el Európát Újabban Amerika Is versenyt
próbált, de csáfeély ellenállása ft^valnem tudott

gyzni. A L. magvátmeeterségeeen festettkövecs-

kékkel ügyesen hami.«:ítják, aaért vételkor na-

gyon óvatosan kell eljámL Nraiessk az emUtett,

hanem valamemiyi U-Csj jó takarmány, virágát

pedig a méh stlfesua látogat A piros L.-bez

hasonló tbbnyári L.-fej<Aat (Tr. médium L., Tr.

alpestre L., Tr. rubms L., Tr. montannm L. stb.)

iiflsBrtMihmm teiiiieaHMil, deenkkésbb mog-
ki—iUfsaiiiik, aJésság nem sasi (rtyan jóUen.
mint a réti L.-t Itogyi rétrl kfllnben gyakran
a széna alkotórésze. Futó honK^on a heietaum

L., nynllábfú, v. nborka-ktezófú (Tr. anrease L.)

mködik jótevén.
A L. gsMtaiági értékán Uvftl mint OrntnO-

vtmy és »Merme»efA ii uersistus. A ninift
L.t ssercnesének taraiak. A gWMk int ttift.

hogy n négyágú L.-vel kiaesst Mnta ffUbdl
s hogy a legveaaBdstaMaalib iM^t i*

megnrógyí^ il náflfas*. kivitt psüg aMI-
ágúL-nek Nagy-BiiiamiMhaa le IuibiTmH fö-

lött való ert tulajdonitaBak. Ax bek ehara-
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rockja a gyökerez L., mások szerint azonban
helyesebben az Oxalis hármas levele. Az angol

költök gyakran megénekelték, az íreknek nemzeti
jelvénye s védöszentjük, Szt. Patriek tiszteletére

viselik. V. ö. Wittmack, Gras und Kleesamen (Ber-

lin 1873); Nobbe, Handbuch der Samenkunde
(u. o. 1876) ; Krafft, Pflanzenbaulehre (4. kiad.

u. o. 1885) ; Harz, Landwirtschaftliehe Samen-
kunde (u. 0. 1885).

Lóherealakú ív. Három köríves részbl a ló-

here leveléhez hasonló alakban szerkesztett, rit-

kán alkalmazott ív. L. ív.

Lóhere betegségei, 1. Herefélék betegségei.

Lóherelevéldiszítmény. Körbe belerajzölt há-
rom Ívbl áll (1. az ábrákat). Köböl faragva, a

Lóherelevéldíszitmény.

legkülönfélébb változatokban elszeretettel alkal-

mazta a gót építmvészet.
Lóheremagfejt gép, 1. Cséplgépek.
Lóheremagszöró gép, 1. Vetgépek.
Lóheremagtisztitó gép, oly készülék, mely

lóherének, lucerna- vagy lonmagvaknak idegen

gyommagvaktól, elssorban arankamagtól való

megtisztítására szolgál. Lényeges alkotórésze

minden esetbon egy vagy több, kis nyílásokkal

bíró sík V. hengeres rosta (szita),melynek nyi lásain

a rosta alternatív vagy forgó mozgása közben
a gyommagvak áthallanak, a lóheremag azonban
nem. A L. sokféle kivitelben készül. A Thallmayer-
féle L. egyik végén felfüggesztett, másik végén
lábakkal alátámasztott lejts síkszitáját és etet-
garatját kézi ervel hozzák közvetlenül leng
mozgásba ; elnye, hogy munka- ós helyszükség-
lete más gépekéhez képest csekély. Minthogy a
szétválasztandó magvak között a nagyságbeli
kttlöubség kicsiny, azért e gépek mindig több-

kevesebb magvoszteséggel dolgoznak. L. még
Gabonatisztttó gépek.
Lóhere-rák (növ.), 1. Herefelék betegségei.

Lóheresóska, (nOv.), \.OxaUs.
Lóhereszú (Uylastes trifolii MüU., áiiat), a

Szúfólék (Ipiiae-Scolytidae) családjába tartozó

bogárfaj. Barna v. foketoszín ; szárnyfedi vilá-

gosabbak ; lábai és csápjai vörösesbai'nák. Hossza
1'7— 2*1 mm. Lárvakorban a lóhere gyökerében
él ; kártétele jelentéktelen.

Lohija, 1. Loheia.
Lóhimlö, 1. Himl.
Lohita-népek, Asszam és a szomszédos tarto-

mányok hegyi népei, Birma és Arakan rokon tör-

zseivel együtt. A L. szoros rokonságban vannak
a himalája- népekkel (1. o.), mintegy összeköt
kapcsai Tibet, Birma ós Jün-nan lakosságával.
A Bramaputra folyótól É.-ra lakó törzsek a tibe-

tiekkel, a D.-re esk a birmaiakkal rokonok ( 1.

Txdo). V. ö. Kuhn B., Ober Sprache u. Herkunft
der transgangetischen Völker (München 1883)

;

u. a„ Beitráge zur Sprachenkunde Hinterindiens
(u. 0. 1889).

Lohmann, Theodor, német államférfiú, szül.

Winsen an der Aller-ben 1831 okt. 18., megb.
Grosstabarzban, 1905 aug. 31. Hannoveri igaz-

ságügyi, majd közigazgatási szolgálatba lépett,

1871. pedig a porosz kereskedelmi minisztériumba
került és 1880-tól a belügyminisztériumba is be
volt osztva. A balesetbiztosításról, valamint a be-

tegsegltpénztárakról szóló törvények els terve-

zetét készítette. 1891-ben a kereskedelmi mi-
nisztériumban igazgató, 1892. államtitkár lett.

Müve : Die Fabrikgesetzgebungen der Staaten des
europaeischen Kontinents (Berün 1876).

Lohme, porosz falu és látogatott tengeri fürd
Rügen szigetén.

Lohmeyer, Jmíííís, német író, szül. Neissébeu

1835 okt. 6., mh, Charlottenburgban 1904 máj. 24.

Munkatársa volt a Kladdoradatsch c. berlini éle-

lapnak s 1873— 93-ig szerkesztette a legjobb né-

met ifjúsági folyóiratot (Deutsche Jugend) ; meg-
alapítója a Deutsche Monatschrift-nek. Irt ifjú-

sági iratokat, elbeszéléseket. Összegyjtött versei

halála után jelentek meg (Gesammelte Dichtmi-
gen 1904).

Lohne, község az oldenburgi nagyhercegség
vechtai járásában, (1910) 5760 lak., vas- ós gép-
gyártás.

Lohnstein-féle cukormeghatározó, igen bas;i<-

nálatos klinikai eszköz, amellyel a cukorbetegek
vizeletének cukortartalmát igen kényelmesen és

kielégít pontossággal határozhatjuk meg. Lé-

nyege az, hogy a cukortartalmú vizeletet óleszt^

hozzáadásával valamely edény egyik szárában hi-

gany fölött elerjesztjük s a keletkezett szénsav
által az edény másik szárába átszorított higany-
oszlop magasságából következtetünk a cukor-
tailialomi-a.

Lohr, az ugyanily nev járás székhelye a ba-

joroi-szági Untcrfranken kerületben a Majna mel-

lett, (1910) 5269 lak., vasgyárral, üveghutával, íü

rószmalonimal, hajóépltéssol.

Lohrmann, Wilheim Gotthelf, német csilla-

gász, szül. Drezdában 1796 jan. 31., mogh. 1840
febr. 20. 1827-ben a drezdai matematikai szalon

ffelügyeljévé lett ós a következ évben az
akkoriban alapított technikai intézetnek (a ké-

sbbi megyetemnek), majd 1840. a kamerális fel-

mérésnek igazgatójává. 1822 - 1836-ig Énekével
megbeszélt terv szerint a Hold felületét rendsze-

resen észlelte. De e nagyszabású megtigyélések-
nek csak egy részét közölte L. Topographie der

sichtbaren Mondoborfláche címen (Leipzig 1824)

;

az egész mimkát Schnidt J. F. adta ki 1878.

Mondkai-te in 25 Sektionen címen (újabb kiadás
Eberttl 1892).

Lohse, Oswald, csillagász, szül. Lipcsében 184C^

febr. 13. 1882-ben obszervátor a potsdami asztro-

fizikai obszervatóriumban. Fbb mvel Beobach-
tungen und üntersuchungen über die physische

Beschaflonheit der Planeton Jupiter und Mars
(Leipzig 1878, 1882. 1884); Beobachtungen des

Planoten Mars (1891); Funkenspoktra einiger

Metallo(1902); Neuer Stern ím Schwan (Berlin

1877) ; Planetographie (Leipzig 1894).

Lóhúgysav, 1. Hippursav.
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LAhús, mint emberi bóstáplálék a köaepee
marhahásoak felel meg, csupán ntrturUma
kisebb ; a marhahúsé 7*4. a L.-é S'ö*/*. de ei is

onnét van, mert csak ela^^ segyMhasaálatim
alkalmatlanná vált lovak kaarOhmk a Yágtfthídra.

A Uíltúaevéi az ural-altáji pogány népeknél volt

makUtmn, amelyek lovat (fehér lovat) áldoztak

lateiMikBek s ekkor a L.-on lakmároxtak. B po-

gány nokás megiflutolése végett a keraitény-
ség ettaKJedéséível a papság a L.-ft>gyaMtáotmeg-
tUtotta, de Ínséges idöbi>n a szükség. megBiorult
badÉongáaél ai élelemhiány rákéaysnrítette az
emberoket a L. fogyaortáoára. Erre vezetett a
marhahúsnak folytiómos drágulása is, úgy, hogy
ma már a nagyobb városokban külön lóvágó-

hidakat s L.-kiiiiéréseket rendeztek be, Így Buda-
pesten is. V. ö. Monostori K.. A léhús (1897). L.

még Hús és Húsforgalom.
Lohvica. az ugyanily nev járás saékhelye

Poltava oroez kormányzóságban, vasút mellett,

(1907) 8H11 lak, úlajpréeekkel és téglavetkkel.

Loibl, 1370 m. magas hágó a Karavankákban
a Zelenica (2179 m.) és a Baba (1969 m.) közt, a
Klagenfurt-krainburgi út visz át rajta (épült

1670-80-ie. 60 km. hosszú).

Lóidomitás, 1. Lovaglás.
Loigny la Bataille (^tad: loasfí la i»tej), francia

falu, 415 lak., Eure-et-Loire dépanementban, a
Chartres-Orléans közti országút mentén. Az 1870
dee. 2. köaelében megvívott csatában a mecklen-
horgi nagylieroeg visszaverte Chanzy tábornok
francia csapatait és a falut elfoglalta; ugyanakkor
a közeli Poupry mellett a poroszok szintén vissza-

nyomták a franciákat V. ö. Kum, Die Schlacht

von Loijrny-Poupry (Berlin 1893).

Ló-influenza, 1. Influenza.
Loing (4tu4: io«K)- a Seine 160 km. hosszú balol-

dali m^ékfolyója Franciaországban , ered Yonne
départamenttan a Puisaye magaslaton. Északi

irányú fdyás után torkollik MoretnéL Montar-
gistól kezdve, ahol a Briare-csatoma végzdik, a
torkolatig a L.<SiAoma vezet (57 km. hosszú 22
anlippel). A L. vlzkOrayéke 4486 km*.

Lírir («}ta4: loár). fotyó Pranciawszág ÉNy.-i

r^nff^^Bn. Rnre^t-L. départementbon eted és 310
km. hosszá folyás után BríoUaynél a Sartfaeba

ömlik AngemU 7*6 km.-nyire. Coömonttól 116
km.-nyiie hajéadiató 40 zsüippeL

Loire {tttmii. loár), 1. PraneiMnaág leghoeszabb
folyója ; ered a Cevennesbeo a veligri magas-
földön 1.370 m. magasban a OertJer de Jooom.
Blelnte É-i irányban ícriyik széles medsnoében.
Mindinkább Ny. Mó hajolva elfolyik Orléans

és Nantee meUett^ esztuáriummal torkollik az
Atlantí-ooeánba 6t.-Nazairenél. 1002 km. hosszá,

vlzterOlele 121.000 km^ 41 meUékfolyöja van.

esek közOl 13 hiózfaató. A L.-on Retoomaefeöl

Nolrieig 48 km. hosazoságban tntajok, 776 km.-«n
folyami gzhajók. Nantestól 60 km.-nylie tengeri
hajók is járhatnak ngta. Amikor a CevenMsben
hóolvadás van. a fo^ó kil^ medrébl ée Uftrad.

ágy, hoor OiUans vidékén nagy gátakat keUect

építeni ; Nanteoiál 1900m.8sález s a tengerjárás

a város fölött 30 km.-nyire is áraiheM még.
Nantee mint tengeri kiköt veezlt jeisntöoégéböl

6t.-Nazaire-rel SKmben, mert a gyors folyású

folyó zátonyokat rak le. A hajózás megkönnyíté-
sére 1822. megkezdték a Caiud latércUá la L.-t,

amely Digointftl Briareig terjed. 196 kilométv
hosszú. A benyi és a montloponi osatona a
fels Cherrel, a chsmIaW caalonm aSaflne^al,
az oriéansi és loingi pedig a 8eine-nel kOtl«sme.
A L. történelmileg la nevezetes, az ókorban A^iri-

tania és Gallia Logdunenais. késbb a nyo^ali
gótok és frankok orazága ktet volt határ &074g.
A rómaiak lÁgemdc nevezték. Az arabok eltai
harcokban (toorsi csata 732.). a száz éves hábora-
ban (Orléans ostroma 1429.) a az 1871.-1 német-
francia háborúban jelentós történelmi eseményei:
szinholyo volt. A partjain épült városok és kaalá-

lyok frank és francia királyok kedvelt lakúhs||fi
voltak. V. ö. Touchard-Ljfosse, La L. historii|nB,

pittoresque et bic^raphique (6 köt, Nantes 184Q—
46) ; Barron, La L. (1888) ; Dufresne, Étude géogr.

sar les rivee de la L. (Le Globe 1888) ; Joanne, La
L. (Paris 1899) ; Barron, Les íleuvee de Pnnee,
La L. (u. o. 1900).

2. L., département Pranoiacrazág K,-i rószében
Saöne-et-Loire, Rhone, Isére, Ardöche, Hant&-
lx)ire, Puy-do-I)óme ée Allier dópartementok közt
területe 4798 km*, (i»n) 640,649 lak. Járásai:

Montbrison, Roanne és St-Étienne ; fvárosa 6t-
Étienne. 1790-ben alakították fleg ForeAOi és

Beaujolais, valamint Lyonnais részeibL V. ö.

ThioUier, Le Forez pittoresque et monumentaL
Histoire et deecr. du dép. de la L. (Lyon 1889).

3. L. (Hatde-), francia départ, 1. HauU-Loirc
Loire-Iniérieure (^jtad: loAr eiíériftr), déparle-

ment Franciaország Ny.-i részében Morfoihu. lilé-

ét- Villaine, Maine-et-Loire, Vendée ée az Atlanti-

óceán közt, területe 6879 km*. (i»ii) 669,920 lak.

Járásai : Ancenis, CMteaubriant, Nantes, Palm-
boenf és St-Nazaire ; fvárosa Nantes. 1790-ben a
Bretagne D.-i részébl alakították. V. ö. MaHre.
Géographie de U L. (Nantes 1902); QmZfnrt,
Dictionnaire topographlque du départonoit de
la L. (u. o. 1906).

Loiret («)tad: lové), département PranciaacaÉg
belsejében 8etne-et-01se, Seine-et-Mame, Yomn^
Chor és Lolr et Cawr. Bnre-et-Lcrir dépaiumm
tok kzött, teittlete 6811 km*, (itii) 364.061 lak.

Járásai: OrléMM. Glen. Montargia és PithíNiers;

fvárosa Orléans. 1790-ig Orléanals tartomá^r-

nak volt réeze ; ekkor alakították ttleg OriéeBali

bi. valamint Gátinais-OrléaBais, Dnnois, Beoy
ée Ue de Fraooe részeibL
Ldr-et-Cher {^laii uét m mti, i^fmrimmá

Frandaország belsetjébsn Bm»-et-Loira. Lolni
Qier, Indre, Indre-et-Loire és8artiiedrt|iertn—

tok kMKt, tsflUets 6iao km» uni) 871.SS1 lak.

Járásai: Blois. Romof—lin és VsndOme. Fftvá-

rosa:BloiB.179(>-bon(MánMda»Blánli és te-
nois részeibl, továbbá Tooralae egy réartbnmn-
kiluUák.
l«ta. V. Loid^ latin növénynevek alán Lm-

sdemr (L o.) nevének rOvidttáae.

LoieMh^as Isnrlaokm.boanábiloUnlImiBft-
fbly^ : end TIroUMn, B^joranág^nn Wottmli>
haosennéi torkollik.

Loisean, JemMt^ flranein WmL, L humwt^ &
Loiseleur (4«í:1mí*>*X X.JmmhHmAatmás

X.-J^ünn.ihwipi.ft«nelabomnthi^«IH Drenx-
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bön 1774 márc. 24., megh. Parisban 1849 máj. 13.

Munkái : Flóra gallica (Paris 1806—7, két köt, 2.

kiad. Morquissal 1828); folytatása Mordant de

Launaysval Herbier général de l'amateur cimen
(u. o. 1816—28, több kiad.); La rose, son histoire,

sa culture, sa poésie (u. o. 1844) stb.

2. L., Jules, francia iró, szül. Orléansban 1816.,

megh. u. 0. 1900. Számos történeti munkát Irt,

melyek sorából említhet : Problémes historiques

(1867) ; La masque de fer (1868) ; Ravaillac (1873).

Uj adatokban bvelkedik két Moliérenek szentelt

kötete : Les points obscures dana la vie de Moliére

(1877) ós Moliére, nouvelles controverses (1886).

Lóistálló, 1. Istálló.

Loisy (ejtsd : loazí), Alfréd, franciakat, teológus,

szül. Ambriéresben 1857 febr. 28. 1879-ben lel-

kész lett, 1881—93-ig tanár volt a párisi Institut

catholique-on, 1900—04-ig eladásokat tartott a
Sorbonne-on. Egyike a legképzettebb egyház-
történészeknek s a francia modernizmus veze-

tje, úgyszólván megteremtje. A szentírás kriti-

káját tartalmazó müveivel ellenkezésbe jutott az
egyház tanításával, amiért több könyve indexre

került, t magát pedig, mivel nem vonta vissza

tanait, elmozdították tanári állásából, majd 1908
márc. 7. az egyházbólexkommunikálták. 1909-ben

a Collége de Francé egyháztörténeti tanszékére
nevezte ki a kormány. Nevezetesebb müvei

:

Histoire du canon de 1'Ancien Testament (1890)

;

Histoire du canon du Nouveau Testament (1891)

;

Histoire critique du texte et des versions de
l'Ancien Testament (1892—93-ig, 2 köt.) ; Études
bibliques (1901, 3. kiad.); Études évangéliques

(1902) ; L'Évangile et l'Église (1902, 3. kiad. 1904)

;

Le quatriéme évangile (1903) ; Les évangiles sy-

noptiques (1908, 2 köt.).

Loix (ejtsd : loá), kiköt Ré Szigetén (1. o.).

Lója (Loxa, ejtsá: loha), 1. tartomány Ecuador
délamerikai államban, Peru határán, területe

18,800 km«, 66,<i001ak., kinafahéj-termelós, hi-

ganybányák, állattenyésztés. Fvárosa L. a köz-

társaság D.-i határa közelében, 2073 m. magas-
ban, kb. 10,000 lak., posztókészítóssel. Állítólag a
kömyékebe erdkben fedezték föl elször a Cin-

chona-fát. — 2. L., város, L. járás székhelye Gra-
nada spanyol tartományban, a Genil völgyében, a
Sierra Tejeda lábánál, vasút mellett, (1910) 19,140
lak., durva posztókészítés, papírgyártás és ma-
lomipar. Fölötte és alatta a Genil szúk szoroso-

kon (los Inílemos) tör keresztül. L. az ókori Hi-
pala magna.

Lojális (franc. : loyal) a. m. törvényes, méltá-

nyos; politikai tekintetben az uralkodóhoz hü;
innen lojalitás, méltányosság, alattvalói hség.
Lojka Hugó, lichonológus, szül. Golsendorfban

(Galícia) 1844., megh. Budapesten 1887 szopt. 7.

Botanikai munkálkodásai és szép gyjtései már
fiatal korában ismertté tették a nevét, de mégis
küzdenie kellett, mlg oda juthatott, hogy szak-
tanuhnányát, a lichenológiát gond nélkül folytat-

hatta; de még mieltt csinos gyjteményét ós

exsiccatáit feldolgozhatta volna, meghalt. Buda-
pesten az állami felsbb leányiskola tanára volt.

Hazánknak nagyobb részét, Tirolt, Galíciát zuz-
mókért utazta be. Részt vett Dóchy Mórral
kaukázusi folfedez-útjában. Értekezései a bécsi

Zool. botan. Gesellsch. Verhandlung-jában és a
M.T. Akadémia Math. ésTerm.-tud. Közleményei-
ben jelentek meg. Gyjteményének nagy része a
hécsi Naturhistorisches Hofmuseum növénytárá-
ban van. Több növényt neveztek róla.

Lók, kisk. Sopron vm. soproni j.-ban, (1910) 599
német lak., u. p. Lakfalva, u. t. Doborján-Lak-
falva.

Lóka (azeltt: Lauka), kisk. Bereg vm, la-

torczai j.-ban, (1910) 605 rutén lak., u. p. Oroszvég,
u. t. Munkács.

Lokális (lat.) a. m. helyi, helyi érdek ; laka'

litás, hely, helyiség.

Lokális áramok, olyan áramok, melyek vala-

mely fémlemeznek elektrolitba, vagyis áramot
vezet folyadékba (pl. hígított savba) való be-

merítésekor keletkeznek a folyadék egyes he-

lyein, ahol idegen részecskék lebegnek, ha azok
a lemezzel zárt galvánelemet alkotnak. Ezek
az áramok csak ama részecskék közvetlen kör-

nyezetére szorítkoznak.

Lokális opció, a szeszes italok árusításának

szabályozása oly módon, hogy az egyes községek
szavazattöbbséggel határoznak afölött, hogy le-

gyen-e italmérés, vagy sem. L. még AntiaÜcoho-

lizmus.
Lokális szín, így nevezik a festk a tárgyak

eredeti színét közelrl s normáUs világításban

nézve. A L. a világosság változásával szintén

változik, ugyanez történik, ha a tárgyakat kö-

zelrl s utána távolról nézzük. Egy hegy erdeje

pl. közelrl zöld lehet, távolról a levegréteg
megnövekedtével kékké változik. Különösen nagy
kedvvel tanulmányozták a L. elváltozásait a
XIX. sz. derekán a naturalista ós impresszionista

festk.
Lokalizáció (lat.), valaminek bizonyos helyre

való szorítása (klUönöson a háborúkban haszná-

latos kifejezés), innen valamit lokalizálni a. m.
azt bizonyos helyre szorítani. — A fiziológiában

L. alatt egyrészt bizonyos szellemi mveleteknek
az agyvelkéreg bizonyos részeihez való kötött-

ségét értjük (1. Idegreiidszer), másrészt azt a je-

lenséget, hogy az ember az agyvelejében keletkez
érzéseket a külvilágba vetíti ki (1. Érzések). Be-

szélnek még a betegségek L.-járól is, amin a kü-

lönböz betegségeknek bizonyos szervekre, test-

részekre való szorítkozását értjük.

Lo-kao (növ.), a. m. kinazöld (1. o., Ber^ és

Festéknövények).
Lókapa v. sorkapa, a sorbavetett növényeknek

fogatos ervel való megmunkálására szolgáló

gép. L. Ekeszerü qépek.

Lokcza, kisk. Árva vm. námesztói j.-ban, (1910)

929 tót lak., postahivatal, u. t. Námesztó.
Lokeren, város K.-Flandria belga tartomány-

ban, (1910) 22,675 lak., számos pamut- és gyapjú-

szövgyárral, vitorlavászonkészítéssel, dohány-
gyárral és kémiai iparral ; élénk gabona-, olaj-,

vászon- és lenkereskedóssel. 1453-ban falai alatt

verte meg Jó Fülöp Gént hadait. Az 1914-iki

háborúban L. környéke október havában véres

harcok színhelye volt, amelyekben a belga-angol

csapatok súlyos vereséget szenvedtek a néme-
tektl.

Löket, Elbogen város (I. o.) cseh neve.
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Loki (Loke a. m. sár6, befejesö ; más néven
Loámr ée Loptr), a skandináv mitológia ée bto-

mooda alakja, Parbautí és Ijaufoy fla. A vészt-

h<MPÖ és mindennek végét okozó táznek istene,

egyáltalában a vész démona, az istenek és embe-
rek minden bajámik okozója s több szörnyetegnek

:

fWrir farkasnak. Hd haíál-istennónek ós a Mid-
gard-4ngyönak létrehozója, ö az okozója Baldr
haHláiMur is. Az azok gonoszságáért üldözbe
vesrik, ö lazac lakjában elrejtöi^ de elfogják
ée megkötözik ; csak a világ vége eltt szabadul
fel. L. alakjával számos eddai dal foglalkozik.

Lokiec. a röf lengyel neve= 0570 m.
Lókimélö. a befogó készülék ée a kocsi közé

iktatott rugó, mely az állat egyenltlen járásá-

ból és az ^^yenlUen ellenállásokból származó

Back-féle lókimóI6 erAméröTel.

lökéseket fogja fel. A gyakorlat igényeinek meg-
fúld, 8ack Rudolf által szerkesztett L.-t muta-
tnnk be az ábrán.

Lókisajátitis, 1. Lóállüás.
Lokkum, falu Hannover porosz kerületben,

(1910) 1807 lak. Mellette van az 1163. alapított

ciszterci apátság és templom értékes archívum-
mal, lutheránus szemináriummal és könyvtárral.
T^irm^w régi arab mondai bölcs neve, ki ily

minségben a koránban is említve van. A legendá-

ban majd mint délarábiai király, majd mint pró-

féta, majd mint abeesiiniai rabszolga szerepel. Az
arabok sok gazdátlan bölcseséget L. nevéhez kap-

csoltak ; egy a XII —XUI. sz.-ból való áUatmeee-
^yitjteményt, melybl Európában számos kiadás

jéíent meg és mely nem egyéb, mint Aesopns me-
sélnek yi^mi pongyola arab átdolgozása. L. me-
sélnek neveitek eL Berber fordltásokal René
Basset adta ki tannlmánnyal a mesék eredeté-

rl ée jeliérl (L. berbere avec quatre ^ossaires

et one étude sur la légende de L.. Paris 1890)

;

Chmunn, Bibliographle des ouvrages arabsé, 3.

köt (Liége 1898).

Loko, 1. Loco.
Loko, 1. az alsó Benne 4 km. hosszú és */,

km. széles szigete, az afrikai középs SradAnban.
— 2. L., vároe az ngyanily nev szigeten, mint-

egy 6000 lak., a vároe Afrika belsejébl jöv kara-

vánoknak találkozó helye; fontoe elefántceoni-

piac.

Loko -árú, 1. Helyi árú,

Lókod, kisk. Udvarhely vm. homoródi j.-ban,

(1910) 240 mag>'ar lak. ; u. p. Homoródszentmár-
ton, u. t. Székelyudvarhely.

Lokodzsa, az angolok kereeked-áUomása Gan-
dóban, a Niger jobbpartján, 4km.-nyire a Benne
torkolatától, mintegy 8000 lak., hittérít állomás-

sal. Itt összpontosul a Niger- és Benoe-mentl for-

galom.
Lokomobil (1. a képmellékletet), olyan szál-

lítható munkatermol v. hajtgép, mely járó
korekokre szerelve dolgozik. Cséplgépek, ga-
booatiáztitók, gzekék stb. mködtetre hoz-
nálják, valamint ott, ahol csak ideiglenes munka-
végzésre 8 a gép gyakori helyváltoztatására van
szükség. Az olyan L., mely saját erejébl, tehát
külön állati er nélkül képes tovamenni, magán-
járó L., az olyan pedig, melyet munkába állítás-

kor kerekeirl leszednek és külön alapra áUita-

nak, félstabil v. fél-L. nevet visel. Az elbbit
fuvarozási célokra is használják. A L. frészei

:

a kazán, a gzgép és a koosiszerkezet. A L.-kazá-

nok általában hengeralakúak, bels túzhelyük
van és a futófelület nagyobb része vairy a víz-

térbe helyezett nagyszámú és kis átmérj tz-
esvekbi áll, vagy néhány nagyobb méret csó

(forralócs) fekszik a tzhelyben, mely csövek
belsejében víz kering. A hengerkazán vagy fü^-
legesen vagy vízszintesen van elhelyezve, a gz-
gép is megfelelleg van elrendezve s eszerint a
L.-okat álló és fekv L.-okra külöoíthetjUk. A
fekv L.-ok kazánja vagy túzszekrénnyel, vagj'

ftcsvel készül. Az elsó szerkezetet lokomotiv-

kazánnak is nevezik. Ilyen kazánjuk van a kép-

melléklet fels ábráin bemutatott L. -oknak. Ket-

ts tzszekrénybl, vízszintes fekvés hengerbl
s ebben elhelyezett tzcsövekbl és a henger-
alakú füstkamrából állanak. A fels részt fél-

hengeralakú hullámok merevítik. A rostély a
bels tzszekrény alsó felében van elhelyezve.

A fútgázok a bels tzszekrény oldalait érintve,

a túzcsövekbe jutnak s ezeken végigvonulva a
hengerkazán hátsó végéhez csatolt füstkamrá-
ban gylnek össze, melybl a vaskürtn At a
szabadba jutnak. A tzveszély elkeriUése végett

a kémény tetejére rendesen szikrahtt allcal-

maznak. Ez réz- vagy vasdrótból készült kosár,

melynek akkorának kell lennie, hogy a szabad
nyílások összege akkora legyen, mint amilyen s
kémény keresztmetszete. Szikrafogókat is hasz-

nálnak. Ezek a kéménybe vagya kemény fölé

helyezett egyes lemezekbl állanak, melyek a
gázokat kuiyamliUoe úton kénysserttik a sza-

badba 8 eiáltal a tOns feneket yiaatar^ják.
PtewrOl sión, fa, torfk, ffiréaqwr, asaúna.

benzin, borszesz, nyersolaj stb. szolgálhat. Az
anyag szerint némileg módoenhiia kell a töz>

szekrénynek, roalólynak stb. Lényeges dolog,

hogy a L. bels résseihea könnyen boni labes-

sen férni, azokat kicserélni, tisztogatni loheason.

Tüzelanyagban való megtakarítás érhelö el a
oompound-rendsMTfl L.-oknAl, amely^baaa gte
elször magas nyomással mködik egy kisebb

hengerben s azután kerül osak alacsonyabb nyo-

mással egy nagyobb hengerbe s onnan a leve-

gbe. A kipmidlékUten láthatd Compoond-L. fél-

stabil helyzet. Nagy haladást jelentett a túl-

hevített gz allralmafása, melyet Wolf Mékaaft
L.-jalban. Ujabban IgeaeltHJedlek a patrolaam-,

borsasai- és bsnainftttéara iuiiadiistt L.-ek.

amelyekben a gép mflkOdéia Bengyiük at AUö
gizmótorokévaL Ilyent tilatot lU iupmMékiet
két alsó ábrája. A dugattyú négyes tttembsa dol-
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gozik. Elször gáz- ós levegökeveréket szív fel,

azután ezt összenyomja, mire a gáz meggyúj-
tása ós exploziója követJcezik be, továbbá a gáz

nyomása alatt munkát végez, végre az égési

termékeket kilöki. V. ö. Weber, Der Bau der

Lokomobilen (Leipzig 1871); Fritz, Handbuch
d. landwirtschaftliehenMaschinen (Berlin 1880);

Kosaik, Einrichtung u. Betrieb der L. (4. kiad.

Wien 1895) ; Lázár L. Pál, A lokomobilok keze-

lése (Budapest) ; Táborszky, A L.-ok szerkezete

(Budapest 1887).

Lokomotív (1. a képmellékletet), olyan járómü,

mely önmagának és más járómüveknek továbbí-

tására szolgál. Három frésze van, ú. m. : a

kazán, gépezet, s e kettt hordó alváz és futóm.
A L.-hoz tartozó, vele összekapcsolt rész a

szerkocsi, amelyen a gözfejlesztéshez szükséges

víz- és szónkészlet, valamint a L. felszereléséhez

szükséges tárgyak vannak. Ha a víz- és szén-

készlet kisebb lehet, a L.-on helyeztetik el s ek-

kor a szertartányos L.-ot nyerjük.

A kazán. A szükséges gz termelésére szolgál

8 kis súly mellett nagy gztermeléssel kell bírnia.

Frészei : a iüzszekrény, az állókazán, a hossz-

kazán, a füstszekrény és kemény. A tüzszekrény
rendesen szekrónyalakú s alsó részében a tüzel-

anyag elégetésére szolgáló rostély van elhe-

lyezve. Falait kívül víz borítja s így itt a víz a

tüz közvetlen hatása alatt fejldik gzzé, miért

is a kazánnak ezt a részét közvetlen fütöfelület-

nék nevezik. A tüzszekrény falai az ajtófal, a
csfal, az oldalfalak és a mennyezet, amelyek,

hogy a küls nyomás alatt be ne horpadjanak,

ki vannak merevítve. A mennyezet alakja sze-

rint vannak sík és doniború mennyezet tüz-

szekrények. Az elbbiek Belpaire-VQná&zQvilok, a

mennyezet csavarokkal vagy hossztartókkal van
kimerevítve, utóbbiak félkör alakban hullámos
lemezbl vagy «U» alakú íves tartókból készül-

nek. Az utóbbiak Po/onomM-rendszerüeknek ne-

veztetnek. Európában a tzszekrények általá-

ban vörösrézbl készülnek, Amerikában azonban
majdnem általánosak a vastzszekrények.
A rostély egymás meUé helyezett rudakból van

alkotva, amelyek könnyen kicserélhetk. A rudak
közti hézag nagysága az elégetend szén min-
sége ós halmazállapota szerint változó és 5—25
mm. lehet. A tüzszekrényben, a tüzelanyag töké-

letesebb elégetése céljából, a tüzcsfalra támasz-

kodó 8 ferdén felfelé irányuló tzálló (chamotte)

téglákból épített boltivet szoktak alkalmazni,

mely a vele érintkez lángot elterelvén, az égési

termények keveredését ós tökéletesebb elégésót

biztosltja.

Gyakran alkalmaznak ezenkívül a tüzszek-

rényben különféle szerkezeteket, melyek a füst

emésztését célozzák. Ilyenek többek között a Imu-
oer-fóle füstemésztö, a Ten//rmA;-féle boltív, a

Aíáv.-rendszerü füstemószt lyukas boItlv^'ol stb.

A füst lehet csökkentésére sok, — fleg hosszú
alagutakkal biró vasúton, — a. petroleumtüzelcst
vezették be, valamint oly helyeken is, hol igen
sok a petróleum, pl. Oroszországban, Galíciában,

Romániában. A potroleumtüzelésnél a tüzszek-
rény bizonyos magasságig chamotte-téglával van
kifalazva s a szerkocsin elhelyezett tartányból

a petróleumot egy szívószerkezet a tüzszekrónybe
lövell. E L.-ok rendesen úgy vannak szerkesztve,
hogy szükség esetében szénnel is tüzelhetk.
A rostély alatt van a hamuláda, ahová a hamu

és salak jut.

A tüzszekrényt az állókazán veszi körül, a
kett közötti teret vlz tölti ki, s minthogy e tér-

ben a gz nyomása uralkodik, amely a tüzszek-
rény- és az áUókazánlemezeket szétfeszíteni tö-

rekszik, a tüzszekrény és az azt körülvev álló-

kazán falait támcsavarok tartják össze. A tüz-

szekrény és állókazán mennyezetei egymással
mennyezet-csavarokkal vannak összekötve. Az
ajtófalon van mindkét lemezben az ajtónyílás,

melyen át a tüzelés történik. Az állókazán el-
részét, melyhez a hosszkazán van ersítve, rák-
falnak nevezik s alsó részével, a tüzszekrény-
csfallal támcsavarokkal van összeersítve.
Az állókazán és tüzszekrény alsó része tömör

folytvaskerettel, az ú. n. koszorú- v. fenékgyür-
vel van összefoglalva. Az állókazán rendesen
folytvaslemezekböl készül. A hosszkazán henger-
alakú s azt elöl a füstszekrénycsfal határolja.

A hosszkazánban elhelyezett nagyszámú csövek a
tzcsövek, melyeken a füstgázok haladnak keresz-

tül 8 így a kazán nagyobbik, úgynevezett közwtett
fütfelületét szolgáltatják, két végükkel a tüz-

szekrény- és füstszekrénycsfalba vannak beer-
sítve. A hosszkazán rendesen két v. három egj'-

máshoz szegecselt s folytvaslemezekbi készült

hengerbl, az ú. n. toldatokból áll. Az egyik tolda-

ton rendszerint a gz összegyjtésére szolgáló ú. n.

gzkúpot alkalmazzák. A tüzesöveken áthaladó
égési termények a füstszekrényen át a kéménybe
jutnak. A füstszekrényben a kémény alatt, ill.

annak középvonalában a tzélesztésre szolgáló

fúvócs van elhelyezve, melyen a gépezet fáradt

gze nagy sebességgel ömlik ki s ers léghuzamot
létesít.

Minthogy a fúvócs csak a gép járása közben
élénkíti a tüzet, a L. állása közben a begyújtás-
hoz szükséges léghuzam elállítására a kémény
alatt egy seyédfúvó is van alkalmazva. A nagy
sebességgel kiáramló füstgázok nagjonennyiség
pernyét is rántanak magukkal, amibl a szikra-

hányás keletkezik ; ennek megakadályozása vé-

gett a füstszokrényben rendesen különféle szikra-

fogó szerkezeteket alkalmaznak.
A füstazokrény felett alkalmazott kémény he-

lyes alakjának és méreteinek megállapítása a jó
léghuzam létesítésére nagy fontossággal bír s

ezért a kémény- és fúvcks-méretviszonyok nag>'

gonddal állapítandók meg. Sok kémény magában
foglalja a szikrafogót is.

A kazán tolsejét idnként tisztítani kell, mi-
vel a gz fejlesztésére szolgáló vízbl felhevltés-

kor az abban feloldott alkotórészek kiválnak s a
kazán belsejében lerakódva a kazánkövet képezik.

A kazán kitisztítására s kimosására tisztító és

kimosó nyílások szolgálnak. A vlz lebocsátására

az állókazáu legalsó részén vizlebocsátó csap

szolgál. A kazánkképzdés csökkentése céljából

újabban különféle víztisztító szerkezeteket pTóbíil-

nakki. Ilyenek a Brázda-fé\e, Göl-sdorf-íéle s a

MÁ V. rendszer víztisztító szerkezetek. A leg-

utóbbi a gj'akorlatban teljesen bevált. V. ö. Mér-
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nök- ée épitészegylet. Organ stb. folyóiratok 1912.

évfolyamát.
KazAnfelszerelési részek. (ArmaturAk.)

Á gzfeszültséffmérók (manomóterek) a kasAn-
ban uralkodó gznyomást mutatják, a vUdUást
ielzó üveaek ée próbacsapok pedig a kaiáoban
ievö vixáuás megfigyelésére axolgáinak ée sssere-

pfik nagyfontoeságú, mivel a kazánrobbanásnak
oka a l^t5bb eeettien a ti'ilságosan alacsony vlz-

áUáe.

A biztonsági sztíepdc rendeltetése, hogy a ka-

zánban a megengedettnél nagyobb gznyomás
ne lépjen fel. Közvetlen ée közvetett terhelés
anricp van. aszerint, amint a rúgó közvetlen vagy
emeltyáttétellel terheli a szelepet. A közvetlen

terhelésa airiepek rendesen hirtolen nyitnak és

wánuk(B:>p-szekpek)Biatíb&n mindinkább elter-

jednek. Minden kazánon legalább két biztonsági

aékupuek kell lennie az elírások értelmében. A
kaaán tipizálására a szivattyúk és lovettyük szol-

gálnak. Szívó és nyomó lövettyüket különbözte-

tflnk meg. Minden kazánhoz két tápkészUlék al-

kalmazandó, amelyek mindegyikének egymagá-
ban is a kazánt a szfUcB^ee vízmennyiségei el

keU látnia.

A gözsíp a kUlOnbOzó jelzések adására szol-

^'ái. A gözBzabályozó rendesen a gózkúpba van
<>lhelyezve s ezen keresztül jut a ^z a henge-
rekbe. Tolatt^'ús és szelepes szabályozók vannak.
.\ kazán vizzel a töltönyiláson át töltetik meg.

'jyUhevüövel biró kazánok. Miután a g>'akor-

latban kiválóan csakis a Schmidt-rendszerü tüz-

«8öves túlhevít vált be, csak ezt ismertetjük. A
túlhevített göz a telitett gözböl keletkezik, ha azt

a viztöl elválasztva tov^b hevítjük. A túlheví-

tett góz kiváló tulajdonsága, hogy roesz hve-
zet s igy vizlecsapódás az alacsonyabb hfokú
henger* ée egyéb falakkal való érintkezése alkal-

mát nem keletkezik, rendkívül folyékony s igy

a nyomáevesztes^ek kJeebbek. B tulajdonságok
a túlhevítettgz alkatanaiásAt igen gazdaságossá
teszik, annyira, hogy ezidezerint már kb. 30.000
L.-nál van alkalmazva a Sdimidt-félo túlhevít.

A tiCBöves Schmidt-féle túlhevítnél a hossz-

kaiánban a fels tOzcsövek helyén 2—( sorban
nagy átmárjfl tflzcsövek vannak, melyek nünd-
egyikében két «U» alakra meghajlított csbl
áU6 túllkBVltö elem van alkalmazva, melyeknek
y^gAm fOsteidaényben eUidyeiett gri)eáresitö

és ehreaeM Ontvénsrbe torkolni^ t!|gy, hogy a gz-
nek hoasiú utat kell megtennie, mlaUtt a felbe-

vltéee történik. A nagy átmóröjfl tfiiesOveken a
füstgázok átOmléee egy csf^pantythral snhAlyoz-
ható 8 enn^ megfelelen a gz túlbevitéeéttek

mérve is megfelelen módositmató, miáltal a gz
300—3ó0<*-ra hevíthet. A tOsosvek megfelel
készülékkel súritett levegAvel jM Utlsitlthatók,

az elemek pedig könnyem kleaeiélhetOk.

A firépezet rendeltetése s kazánban termelt

góz erejének a kerekek hajtására való átvitele.

Fbb részel a gzhenger, dugattyú, tolaUyA, kqj-

tómü, vezérmu.
A kazánban termelt gz munkavégiés céljá-

ból a gzhengerekbe bocsáttatik s a»okbm a
tömören illeszked dugattyúkat elmozdítja, s aaok
ide-oda haladó mozgása a dugattj-úrúd, hajtórúd

és forgattjTÚ segélyével forgó mozgássá alakit-

tátik át. A dugattyú ide-oda mmigása úgy áll el,
hogy a gz felváltva annak egyik vagy másik
oldalára bocsáttatik, a veiénnfl ital idenda moz
gatott tolattyú súlyéval. A gshengerben mun-
kát végzett gz. mint fáradt göz a tolattyún és a
már említett fúvócsövön keresiztttl ömlik ki. Gaz-
daságos üzem elérése c^jából a dugattyú útjá-
nak csak egy részén (töltés) engedjük a friss gzt
mködni, a bátra lev részen a gz terjeszirod

ereje (expanzió) múködik a dugattyúra. A gz
feszít erejének tökéletesebb kinasináláaára az
úgj-nevezett rompownd-renászer SMlgál. melynél
az egyik hengerben már Idterjeszke^tett gAi nem
a szabadba, hanem további terjeszkedés céljából

egy második (úgynevezett kisnyomású) hengerbe
vezettetik. A biztos indítás és nyugodt járás ti.*-

kintetébl legalább két gzhengert kell alkal-

mazni.

A gzhengerek a kereten kívül vagy azon belül

vannak elhelyezve. A gözhengerrel rendszerint

közös öntvényt alkot a tolattyúsazekrény, amely-

ben a gz beömlését szabályzó tolattyú mozog
ide-oda és felváltva hol a be-, hol a kiöml csator-

nákat hozza összeköttetésbe a gzhenger belse-

jével.

A hengerek öntöttvasból készülnek s a keretre

vannak csavarokkal pontosim felersítve. A bels
hengerek rendesen a kazán alátámasztására is

szolgálnak. A hengerek két végén alól a lecsapó-

dott viz kibocsátására kifúvócsapok SK^gálnak.

Újabban a hengorfedeleken a vízütésA elkertlése

végett biztonsági szelepek, a füstgázok besiivá-

sának megakadályozása céljából pedig léaszelepek

vannak elhelyezve. Abból a célból pedig, hogy
ttree járatnál a dugattyúk járása könnyebb legyen

8 a füstgázok beszívása meggátoltassék, as6.n.
üresjárati berendezés alkalmnztatik, mriynek se-

gélyével ílres menetnél a henger két vége egy-

mással közlekedhetik. A hengerbentlMnSnnmo^gö
dugattyú a dugattyúrúdra van ersítve s moz-
gásának két széls végén, közte és a bengerfede-

lek között egy kis tér, az ú. n. káros tér van, ne-

hogy a dugattyú a hengerfedMha tttt^ék. A
dugattyúrúd az egyenáebe vewlett ksreutftj

segélyével a he^jiónidat miMgs^ mely másik

v^vei a forgattyúra mfikOdvte, a keirint fotgü

mo«gáaba hoiza. A kerekek egymással tal6<i8wv

kötéeót a kapcsoUhmdak eedcMIk.
A forgattyúk a L. két oldalán rendem 90*

alatt állanak, ami a belyee IndításteMemÉMn
erkifejtee szemponti^tM a tegeMnyOsm eiran-

desés.

A tolattyúsKkréoiten van a tolattvú, mely

sík' vagydMoASytfafaM tehet; e> otAbl tUk
újabban knfáttalánosabb tamil s tAIhrrftfia

L.-oknál csakis ilyen alkahnniimtá.

A tolattyA ide-oda nKM«iaát acesármiirM a

mOködésónek olyannak fcsO taanie.bog7S8gélyé-

vel a L. elre v. hátrajárhasson, énért a L.-venér-

mflveket tf(fonMtfmodkit(f««veaálhal6)nnkne

vezflL A imiriSmkmbt&MiéméLmhaí^Biar.
gattyú, mely eMentecBsk ti nsvestotik s mely

egy vagy két rMdalasú.n.knUBnát moi«a4<^

melyben a tolattyú riUO^val flenakötOtt knUm-
szakö van eUwlyeive. A kulissza . knHmmdt
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emeltyk és rudazat közvetítésével, a kormány-
emeltyvel V. kormánycsavarral, vagy mindket-

tvel együttesen állítható s helyzetük változtatá-

sával a L. elre v. hátra mozoghat s a gzhen-
ger töltése is változtatható.

Compound mozdonyoknál, minthogy a frissgz
csak egy hengerbe ömlik, külön indító készülé-

keket kellett alkalmazni, melyek segélyével a kis-

nyomású hengerbe is külön friss gz ereszthet

be, hogy az indítás ezzel a hengerrel is történ-

hessék.

A compound-rendszerü gépezet elnyei, hogy
gazdaságos üzem mellett nagyobb gznyomás al-

kalmazható, az egyes hengerekben a hmérséklet-

csökkenés kisebb és így a lecsapódási veszteségek

is kisebbek.

A compound-rendszerü lokomotivok megterem-
tje Mailét Francziaországban. További kifej-

leszti Webb, Worsdell, Borries, Gölsdorf,
Magyarországon pedig Kordina Zsigmond^ a Máv.
gépgyár elhunyt ffelügyelje.
A túlhevítvel bíró mozdonyok 20—400/o-kal

mködnek gazdaságosabban, mint a nedves

gzüek s ezeknél is alkalmazzák az iker- és com-

pound-rendszert. A Máv. nagyszabású összehason-

lítási kísérletei alapján az ikerrendszer mellett

foglalt állást. Ikerrendszeméi a kazán gznyo-
mása 11—12 atm. szokott lenni, compound-rend-

személ 14—16 atm. Itt is két ée négy hengert al-

kalmaznak.
Az alváz és futóm. Az alváz, amelyen a

fentiekben ismertetett kazán és gépezet nyugszik,

áll a két ú. n. f'ökeretbl, melyek a L. két oldalán

húzódnak végig s kovácsoltvas lemezekbl vagy
gereudákból készülnek (rúdkerot, Barrenrahmen)
8 keresztirányban ell a vonó- és ütközkészüléket

hordó mellgerendával, hátul a szerkocsival biró

Ij.-oknál a kapocsszekrénnyel, szertartányos L.-ok-

iiál pedig a hátsó mellgerendával, közbees részei-

ken lemezekbl és szögvasakból, v. acélöntvónyböl

készült merevítésekkel vannak kimerevítve.

A keretekhez ell a kazán van hozzáersítve,

moly a meleg folytán hátrafelé terjeszkedhotik

ki, az e célból a keretek hátsó részén elhelye-

zett kazántartókon. A keret elüls részén a gz-
hengerek vannak felersítve, valamint a kereszt-

fejvezeték és vezérmúcsapágyak is. A keret

liátsó részén a vezérmü állását és a kazán fel-

szerelési részeit véd sátor van felersítve, mely
utóbbi részben az állókazánon is nyugszik. A ke-

retre vannak ersítve továbbá a L. oldalán végig-

vonuló járdalemezek, melyeken a L. hosszolda-

lain a L. elejéig végig lehet menni.
Szortartányos lokomotivoknál a szén- és víztar-

tányok is a keretre vannak ersítve. A keret alsó

részein, megfelel "kivágásokban a csapágyak
vannak elhelyezve, molyok küls részükön a ko-

vácsvas-vezetóket hordják, bels részükben a
fómcsószók segélyével a tongelycsapon feküsznek
meg. A keretek által hordott teher súlya az egyes
tengelyekre megfelel ers, acélból készült hord-
rúgók közbeiktatásával vitetik át, hogy a pálya

egyenltlenségei, valamint a L. nyugtalan járása

által okozott lökések hatása enyhítve legyen.

A rúgó a csapágyra az acélból készült rúgótám
.segélyével támaszkodik s a kerettel az állítható

csavarokkal biró rúgófüggvasakkal van össze-

kötve. A L. összes súlya a csapágyak közvetíté-

sével a futómre, a tengelyekre és így az ezekre

ersített kerekekre vitetik át. A gépezet által

hajtott kerékpárok hajtó és kapcsolt kerékpárok-

nak, a többiek futókerékpároknak neveztetnek. A
futómhöz tartozik az úgynevezett forgó állvány
is, melyre a fkeret egy forgócsappal nehezedik

s így a L. súlyának egyrészét hordja, áll pedig

szintén a fkerethez hasonlóan képezett kis ke-

retbl, melyben a két futókerékpár csapágyai

vannak elhelyezve s a csapágyak és keret közé
itt is hordrúgók vannak iktatva. A forgóváz a
fkerethez képest rendesen oldalelmozdulással bír.

A L.-ok bels v. küls keretnek, aszerint, araint

a keretlemezek, illetve tartók a kerekeken kívül

V, belül vannak. Újabban a L.-ok már úgyszólván

kizárólag bels keretekkel készülnek. A kerekek a

tengelyre ékkel és felsajtolással vannak feler-

sítve s rendesen folytvasból készült kerékvázból s

az arra melegen ráhúzott s tégelyacélból készült

abroncsból állanak, mely utóbbiaknak a síneken

gördül felülete a sín szelvényéhez képest van
kiképezve s hogy a kerék a sínrl le ne csússzék,

belül karimával, a nyomkarimával van ellátva.

A kerékváz vagy külls vagy tárcsás s a hajtó és

kapcsolt kerekeknél a forgattyúk, valamint a L.

nyugodt járására szükséges ellensúlyok is abban
vannak alkalmazva. A tengely rendesen folyt- v.

nikkelacélból készül.

A L.-ok akadálytalan közlekedésének kis su-

garú ívekben is lehetvé tétele céljából heálló

szerkezeteket alkalmaznak.
Legegyszerbb megoldás, ha a futó és esetleg

kapcsolt kerékpárok is oldalirányban elmozdul-

hataak. Ilyen szerkezet az Adarns- Wébh-té\Q, hol

a csapágytok egy körívalakú vezetékben moz-
dulhat el ; a Bissel-féle, melynél a futó kerékpár

egy külön csap körül fordulhat el. A Krauss-
Helmholz-féle kivitelnél a futó kerékpár a szom-

szédos kapcsolt kerékpárral külön kis forgóvázba

van egyesítve oly módon, hogy a futótengely kör-

ívben, a vele kapcsolatos kapcsolt tengely pedig

egyszeren oldalt eltolható.

Vonóer. A kerekek és a sín közötti tapadás

annál nagyobb, minél nagyobb a kerekekre es
súly s minél szárazabb a sín. A L.-ok vonóerejé-

nek nagyságát ennek a tapadóernek a nagysága
határolja. Nagy vonóképesség tehervonatú és

hegyipálya-L.-7iál tehát a tapadóerönek nagy-

nak kell lennie s ezt v. a keréknyomásnak v. a
kapcsolt kerékpárok számának növelése által

érjük el, ezért az e fajta lokomotivoknál rendesen

valamennyi kerékpár, melyeknek száma 4—6—8,
kapcsolva van s itt a kerekek átmérje is kicsi,

l'O— 1'5 méter. Kisebb vonóképesség személy- és

gyorsvonatú L.-nál a tapadóerö kisebb lehet s

ezért ezeknél a kapcsolt kerékpárok száma ren-

desen 2—3, a többi kerékpár mind futó és csakis

a L. súlyának hordására szolgál. Utóbbiaknál a

kapcsolt kerekek átmérje rendesen 1-6—22
méter között változik. A L. s azzal a tehernek

továbbítása azáltal történik, hogy a gépezet a

kerekeket forgó mozgásba hozza s ennek az em-

lített tapadóer ellenállván, a L. haladó moz-

gásba jut. Ha a gép által kifejtett forgató er
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nagyobb, mint az emlitott tapadöerö, a kerekek
csak osásznak s haladó mozgás nem áll be, pl.

nedvee sloeknél, alagutakban, ködbon stb. A ke-

rékcsáazás megakadályozása végett a tapadóeröt
növelik azáltal, hogy s sínre a L.-ra elhelyezett

homoktartányból homokot számok, újabban a
homok súrített levegAvd a kerék és 8in közé
fúvatik.

Néha hegyi pályákon oly nagy emelkedések
vannak, hogy a sin és kerék közötti tapadöerö
nem elegend. Ilyen esetben & surld tw/y fogas
rendszert kell alkalmazni, midn a sínekhez er-
vel odaszorított kerekek növelik a tapadást, vagy
pedig fogazott rúdba kapaszkodó fogaskorekek
véglik a továbbítást.

A lokomoHvjárása. A pálya egyenltlenségei
s a L. gépezete is mozgás közben a L. nyugodt járá-

sát befolyásolják, úgy, hogy a L. ú.n. káros moz-
?iásokat végez. Ilyenek a L. hossztengelyébe es
de-oda mozgás, az ú. n. rángaiás, a L. hossz-

tengelye körüli ingás, a L.-nak súlypontján ke-

reeztm men függélyes tengely körüli ide-oda

mozgása, a kígyózó mozgás s végre a L. súly-

pon^i&n keresztttl men vízszintes harántirányú
tengelykörüli ú. n. MZtn^o mozgás. Legveszedelme-
sebb a kígyózó mozgás, mely könnyen kisiklást

is okozhat, legkevésbbé káros a bólintó mozgás.
A L. sebességének ellenrzésére a s^sségmér

szolgál, mely mutatóval jelzi s azonkívül papír-

szalagon fol is jegyzi a sebesség nagyságát ; ren-

desen a hajtómú mozgatja.
A L. megállítására a fékszerkezet szolgál, me-

lyet tehervonatú L.-oknál kézzel, személy- és

gyorsvonatú L. -oknál vacuummal vagy srített

levegvel hoznak mködésbe (l. Fék).
Beodeltetéeük szerint vannak

:

SnmAyvonatü lokomofivok, melyek személy-

es gyorsvonatok továbbítására szolgálnak ; ezek

I—3 kapcsolt kerékpárral, forgóváasal s gyakran
hátnl futókerékpárral is bírnak ; a kapcsolt ke-

rekek átmérje 1-6—22 méter, sebességük 80—
120 km. Amerika-, Anglia- és Franciaországban
a rendes g>'orsvonatok is 100—120 km.-rel, a
kontinensen 80-100 km. sebességgel járnak. A L.

és szerkocsi együttes súlya 60—160 tonna küzütt

változik és 200—600 tonna súlyú gyorsvonatokat
továbbíthatnak. A 3/at'.-wa7ily atlantic-tipusú L.-

val próbáknál elért l^nagyobb sebesség 145 km.
volt, 75 tonna terhelés mellett, ámbár azt még
növelni lehetett volna. A Máv. I^^abb gyors-

viHiatú L -jai (paáfüc-tivua) képetok 700 tonna
vomUstíyt 100 Am.-rer továbbítani. A bajor ál-

lamvasutak S*/. sor. L.-ja a próbáknál 150 tonnát

154 km. sebeeséggel továbbított.

A ll-od rangú pályák könnyfl személyforgal-

mának lebonyolítására igen alkabnasak a Máv.

II sorozatú L.-jai.

A itjtervonatú vagy hegyipálya-lokomotivokat
jellemzi a nagy vonöerö és ezsel együtt a sok

kapcsolt kerékpár. Egy kerettwo reodesen 8—6
kapcsolt kerékpár van alkalmasra, melyekhez
néha futókerékpár is csatlakozik. 4—6 kapcsolt

kerékpárral biró L.-oknál egy vagy két kerókpár

eltolható.

A Máv. legújabban 2X3oBatlóe ée as eIAU keret-

ben még futó kerékpárral biró, Brotan-kazánnal

és túlhevítvel ellátott 108 tonna súlyú L.-okat
hoz üzembe a cameral-moravica-fiumei vonalon,
amely a bajor államvasutak 2XV4 kapcsolt Mai-
lét-típusával ezldszerint a kontinens legertoebb
hegyipályamozdonya. Az osztrák államvoButak-
nál legújabban egy keretben ágyazott 6 eéailós
L.-ot hoztak üzembe, amely ell még futókerék-
párral bir, ez azonban okvetlen mereven jár,

ámbár 3 kapcsolt ken^kpár eltolható.

A tehervonatú L.-oknál a kapcsolt kerekek át-

mérje rendesen 1—löm., súlyuk 40—280 tonna
között változik. Az ezldszerint legnehezebb ame-
rikai Mallet-L. és szerkocsi együttes súlya .380

tonna. A továbbítható vonatsúly 600—(000 toima.

A tolató lokomotivok a vonatok rendezéedro
szolgálnak s rendesen szertartányosak. A fogas-
kerek L.-ok V. tisztán fogaskerek gépezettel bír-

nak, V. vegyes rendszerek, amikor külön adhéziós
és külön fogaskerek gépezettol vannak ellátva.

A tzveszélyes üzemekben gyakran alkalmaz-
zák a forróvízmozdonyokat, amelyeknél a ben-
geralakú kazán 'U része SCKf C vízzel töltetik

meg, rendesen 15 atmoszféra nyomású, s e forró*

víz gzét használják fel a gép hajtására mind-
addig, míg a gz nyomása ö—6 atmoszférára
sülyed. A nátronlúggal mköd Honigmarm-féle
L.-ok jelenleg már nincsenek alkalmazásban.
Még röviden a L.-gyártásról kell megemlékez-

nünk. A legnagyobb L.-gyárak Amerikában van-
nak és podig a Baldwin Locomotive Co. gyára
Philadelphiában, valamint az American Ijocomo-

tive Co. gyára Schenectady-ban. Mindkét gyár
teljes üzem mellett kb. 25,000 munkást foglal-

koztat és évenként kb. 2000 L.-ot gyárt mind-
egyikük. Amerikán kívül jelenleg legintenzívebb

a L.-gyártás Németországban. Az ismertebb né-

met gyárak a Henschel-féle Kaaseiben, a Borsig-
és Schwartzkopf-féWc Berlinben, a hannoveri,

Maffei, Krausz-féle, chemnitzi, esslingeni ath.

L.-gyárak, amelyek évenkint 200—600 L.-ot ké-

pesek gyártani. Az angol vasutak L.-jaikat m-
helyeikben készítik. A francia, belga, olasg L.-

gyárak rradeaen csak a hazai sittkaégletQkfl* ké-
pesek fedezni. Az osztrák L.-gyárak ngyaaa
hazai szükségletnél többet képesek gyártani, de
a külföldi konkurrencíában a német-gyánkkal
szemben rendesen bátrányt)an állanak.

Nálwik a Magyar Államvasutak Oépofárm
teljesen fedeti as orsiág L.-8riikaógletét a Jsln-
leg már átwiiA^ dOOnooy L.-ot képesMáUttuL
A L.-okat Utünö minségben kósilti s s tektoÉBl-

bon bármely külföldi gyárral kiállja a TerHagrt

A lokomotív rejl6d«9ének történet*.Afte*
gép által hajtott közúti járómvck a késbbas-
ken járó 8 gdzael hajtott járómflveknek. L.-okaak

képezték alapját As el$ógnkor\MÜ slksImsMif

nyert kztíigikocmt 1769. Omni tnatU wáK-
nök készítette (L » képmttiOöeUm). 177t. as m-
goi OUver Buatit prtbálkosott snela mliiiftiittw
a síneken Járö gtekoo8i-k>komotÍT kérdértfil aár
akkor foglaUcoírtak. TrevUkiek Tolt as sM^ ki

esett a téren ssámottorA uiníhiáMl értstaaM
ily gépét 1801. hoala focgaioata IDDataknn (L a
képmSukieteH). B gép gflriMa«ersAggéljesTott

8 a hosnkuáaban TOtt eilMljfWTa. ojolt 4u «Mb
akiatüz éleiMtin a
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Hogy a sín és kerekek közötti tapadó er ele-

gend arra, hogy nagyobb terheket lehessen von-
tatni, elször Blacket ós Hedley mutatták ki,

utóbbinak 1813. épített aPuffing Billyo nev
L.-ja (1. a képmellékleten) 1862-ig volt üzemben
és alma kerekekkel sima síneken járt. Stephenson
György már célszeríl szerkezeteket talált. Els
L.-ja, a viBlüchern sok tekintetben aaPuffing
Bülvi>-yG\ sem versenyezhetett s 1815. épült wwí-

sodikL.-nálmáT javításokat végzett. Midn 1823.

a stockton-darlingtoni lóvasút igazgatója lett,

Nowcastle-on-Tyne-ban, 1825. az els L.-gyárat
alapította meg.
A L. leglényegesebb részén, a kazánon, a leg-

jelentsebb tökéletesítés a francia Séguintöl eredt,

aki az addigi lángcsöves kazán helyett a mai sok
tftzcsöves L.-kazánt létesítette.

A L. fejldésében fordulópontot képeztek az

1829 okt. 6— 12-ike között Liverpool-Manchester
közt megtartott próbák. Ezen a versenyen 4 L.
«e<í rmí, melyek között az els díjat Stephenson
*Bocket^i'je (1. a képmellékleten) vitte el. Ez egy
hajtó tengellyel és a kazán két oldalán ferdén
fekv hengerekkel birt, amelyek a hajtókorekeket
90« alatt ékelt forgattyúkkal hajtották. A kazán
25 drb. tzesvel és Mvócsvel birt. A L. súlya
4"6 t., a szerkocsi súlya 3 t., a gznyomás 3 atm.
volt. A L. 125 tonnás vonatot 21 km., 9 tonnát

38 km. és egy 30 embert befogadó kocsit 40 km.
sebességgel továbbított. Üresen 47 km. sebessé-

get tudott elérni.

A mai L. rendkívül gazdaságosan mköd gé-

pezet. A L. élettartama Amerikában átlag 15—20
óy, Németországban 25—.30 év, míg nálunk 40—
50 év, tehát aránylag kevés mód van arra, hogy
» modern forgalmi igényeket minden irányban
kielégít új L. -típusokat készítsünk.

A Máv. újabb L.-jai (1. a képmellékletcn) telje-

aítöképességülcnól, jó és gazdaságos szerkezetük-

nél és szép külsejüknél fogva nemcsak hogy ki-

állják a versenyt az európai ós amerikai L.-okkal,

de lehet mondani, hogy a legújabb paciflk-típusú

L.-jaival az európai gj^orsvonati L.-ok között
vezet. Legkiválóbb L.-szerkesztnk Pecz Kornél
áUamvasuti ffelügyel. A cameral-moravica-
flamei vonalra épült és 1914. év elején tizembe
korült Mallet-rendszerü, Brotan-kazános.Schmidt-
túlhevítvel ós víztisztítóval felszerelt L. Európa
legersebb L.-ja lett. Amerika legersebb L.-ja

Mallet-rendszor (1. a képmellékleten).
A L.-ok száma jelenleg Amerikában ca 110.000

(1896-ban 40.000) darab, Angliában ca 30,000

(17,000), Franciaországban ca 20,000 (11.000),

Németországban ca .35,000 (15,000), Olaszország-
ban ca 10,000 (4000), Oroszországban ca 14,000

(3500), Ausztriában • ca 10,0(X) (5000), Magyar-
országon ca 5000, a balkáni államokban (török,

bolgár, szerb, görög) ca lOOü darab.

hodnhm. Mftjryayországon újabban mhr a szaklapok, a .Mn-

nmr Mérn«k- ós Kpítési-Kgylet Köalönye s a UAzmosdony
mmtt lap bven foj^lalkoinak a L.-vaí s néh&ny könyv
< Jelent meg, így A gA/.mosidony leírása, írta Hteiner
Mittily, 1912; .\ gözmoadony, írta Qémes Imro és Havas
Imre, 1900; Vasúti Ij.-ok, írta Pec» Kornél, 1908; A vasúti
Jirómúvek mozgásának olomsése, írta Szabó UnsitAv,
1808 ; A I,.-ok gyártása, írta Pottyondy Tihamér, 1902. Pel-
eariitendA az osztrák DIe Iiokomotivo folyóirat, mely ki-
lirötag csak Ii.-val foglalkozik. Osztrák: Dr. Krelherr v.

Roll, EnzyklopSdie des Elsenbahnwesens; Stockert, Ban und
Binríchtung der Lokomotive. Pontosabb német szaklapok,
melyek aL.-val is foglalkoznak: Zeitschrlft des Vereines
Deutscher Ingenieure ; Organ für die Portschritte des
Elsenbahnwesens; Qlasers Annalen. Német könyvek: Hea-
slnger von VValdegg, Handbuch der specieUen Eisenbahn-
technik, 3 kötet, 1882; Borries és Koch, Dle Schalo des
Ij.-führers, legújabb; Bütteés Borriers, Die Nordiimerikani-
schen Eisenbahnen, 18 '2 ; Meyer 0., Die Grundzüge des
Eisenbalin-Maschiiienbaue.s, 1883; Svoboda, Praktische Be-
rechnung der Leistungsfahigkeit von Lokomotiven, 1887:
Kosak, ICatechismus der L.-Einrichtnng nnd des Betriebes,
1892 ; Prank, Die Wiederstaende der Ijokomotlven und
Bahnzüge, 1886. Üj abb fontosabb müvek: Eisenbabntechnik
der Qegenwart, die Lokomotive ; B. Oarbe, Dampflokomo-
tiven der Oegenwart ; Matschoss, Entwicklung der Dampf-
maschinon ; Troske, AUgemeine Eisenbahnkunde ; Ludwig
Ritter von Stockert, Handbuch des Eisenbahnmaschinen-
wesens; Wilh. Baner nnd Xavér Stlirzer, Berechnnng und
Konstrnktion von Dampflokomotiven ; P. Leitzmann und
von Borries, Theoretisches Lehrbuch des Lokomotiv-
baues ; Hngo Parnemann, Die preussiche Darapflokomotive

;

Qeorg Lotter, Handbuch zum Entwerfen regelspuriger
Dampflokomotiven. stb. Angol folyóiratok : Engineering és
The Engineer. Könyvek: J. P. Gairns, Lokomotive Com-
poundlng and Superheating ; Woods, Compound Lokomoti-
ves; Chas. 8. Laké, The Worlds Lokomotives. Prancia
folyóiratok: Revue Qénérale des Chemines de Per. Könyv:
M. Demoulin, La Locomotive Actuelle. Amerikai folyóira-

tok : Railway Review, .\merican Engineer.

Lokomotiv-kazánrendszerek, 1. Lokomotiv.
Lokomotiv-kilométer alatt a vasúti statiszti-

kában az összes mozdonyok teljesítményét, vagyis
az általuk befutott összes utat (kilométereklten

kifejezve) értjük. E teljesítményhez hozzászámít-
ják a mozdonyok tolatási munkáját és a készen-

lét gözfogyasztását is. Miután a tolatás és gz-
fogyasztás órákban van feljegyezve, ezeket L.-re

úgy számítják át, hogy egy óra tolatást 10 km.
úttal, egy óra göztartást 2 km. úttal vesznek
egyenértéknek.
Lokomotivszin (mozdotiyszín), 1. FütMz.
Lokomotiv-típus, 1. Lokomotív.
LokomotÍTTezet (mozdonyvezet), a vasúti

gz-, elektromos- és hömótoros-lokomotivok ke-

zelje. Vasúti mhelyekben dolgozó géplakatosok
mint L.-tanoncok kerülnek a lokomotivokra, ott

elsajátítják a lokomotív kezelését, gözlokomotivö-

kön 1—2 évig fti szolgálatot is végeznek és n

vasutak elméleti kiképzésükrl is gondoskodnak.
A L.-knek ismerniök kell a vasúti forgalmi és

jelzési utasításokat és az alapos vonalismerot is

nélkülözlietetlen. önálló szolgálatra csak a ható-

sági vizsga képesíti a L.-t

Lokoüzlet alatt a tzsdén kószflzetésro kötött

ügyletet értenek.

Lókörömfü (növ.), 1. Tussilago.
Lokri (Lokroi Epizephyrioi}, ókori göröjr

gyarmatváros Alsó-Itíiliábaii, Bruttiumban, a mai
Geraco helyén.

Lokrisz, ógörög tartomány, melyet bajos meg-
határozott területhez kapcsolni, mert lakói, a lok

rok (lokroi) sokfelé, részben az igazi Görögorszáír

határain túl elszólja laktak. Lokrostl, Am])hik-

tj'on unokájának fiától vették nevüket. A nyu-
gati V. ozoli lokrok Etolia, Dorisz, Fokisz és n
Korintusi-öböl között laktak. Fbb városaik Am
flssza és Naupaktosz. A keleti lokrok két törzs-

az opunti és epikneniidi lokrok. A keleti lokroi

keretében ezek a törzsek eleinte egy népet alkot-

tak. Sajátságos volt o családokban az anyai rokon
Ságra alapított nemzetsógfa. Az opunti lokro',

népes területe a Knemisz hegj' oldalában Vdlt,
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azonkivttl a fukiszl magaslatokua ón a Flatanioez

montón. Fvárosuk Oposz volt A» epiknemidi lok-

rok a Kalli(Iromusz-h(>gy oldalában és a Boagriosz
montóü laktak ; ui?yanezon folyóvíz mellett volt

fvárosuk, Thronion Í8. A lokrok noií'yodik cst)-

portja Alsó-ltáliában az epizefiri lokrok, kiknek
városát (görögül Lokroi Kpizophyrioi) az ozoli

lokrok alapították Kr. o. (>83. L. Lokri.
Lokundje. folyó Kamerunban (Nyugat-Afrika).
Lokasztaia (növ). 1. Ht/meimen.
Lókút, kisk Veszprém vm. zlrczi j.-ban, (iwo)

1753 maiíyar és uómot lak. ; u. p. és u. t. Zircz.

Lokva-hegység, a Krassó-Szöróuyi hegyvidék
egyik tJUija Ki-asso-Szörény vm. DNy.-l sarkában
A Duna és a Nóra folyók közti ?.ugl)an. Általában

alacsony, legmagasabb pontja Újmoldovátol É.-ra

a Kontana Urosz (636 m.) ; az ejuellett levó nye-

reg, amelyen át az országút visz Újmoldováról
Sziazkabányára, a L.-et az Alindshegys€gtl{\. o.)

választja el. Erdk borítják a hegységet, ^yetlen
nagj'obb völgye a Radimua-völgy.

Lökve, adók. és pk. Modrus Fiume vm. delnicei

j.ban. (1910) 1489 horvát lak., vasútállomás, posta-

és táviróhivatal.

Lóláb, 1. lAhelferilülések.

Lola Montez, 1. Mnnti-z

LoUko (illat), 1. Knlamájó.
Loliin, 1. Loliitm.
liOliam, txid(k%perje, konkoly, palócftH'i^'^h

» Gramineae (Pázsitffélék) csalán génusza; 6
f:ija van. Kalászuk tagolatlan, a kalászkák oldalt

IajUiuu perease.

ösízenyomottak. élükkel a tengely felé fordultak,

csak 1 kalá3zi)elyvájuk (a csúcson állónak 2) ée

több viráguk van. A L. perenne L. (többnyaras

vadóc, angol perje. kntyazab. I, az ábrát), a hegjM-

táj rétjein, mezein gjakorl. Ével. Zárt pázsitot

alkot, 3 dm. nél magasabb, pelyvái ssAlkátlanok,

a kalászpelyva hosszabb a kalásdca félhoeszánál.

Nehéz, nedves talajon Igen tápláló, dústakarmánjt

/f.-rwi Sitify í.f.r.'.'.üii.r. .Y//. KO.'.

ad, de jól kell trágyázni ós súrOn vetni. HAitom-
szór kaszálható évenkint. Pázsitnak nagyon al-

kalmas. Termesztése az angoloktól ered ; nagy
pusztaságokat füvesítettek be vele. A L. italicum
A. Br. (ohisz vadóc v. perje) hasonlít az elbbihez,
de magasabb ; kalásza 24 cm. hosszú, küls pely-

vái szálkásak, a kalászka pelyvája legfeljebb

akkora, mint a kalásdca fele. Könny talajon Igen
ajánlható. Oldalhajtásokat és sok szalmát ad. Ló-
hencre kedveztlen vidékeken kiváló jelentség.
A L. temulentum L. (szédít vadóc, részeges f,
üszögö.s konkoly) fkép árpa- és zabföldön talál-

ható, nedves években alkalmatlan gyom. Egyéves.
Medd hajtása nincs. Pelyvája a kalászkánál
hosszabb, szálkás v. száikátlan. Gyepet nem fe-
loszt. Ennek, valamint a lenveté.sbon található L.
arvense-nok mag\'alban is loliin, egy bódító, éter-

ben oldódó anyag van, mely ffájást, hányást, szó-

dülést, reszketóst, érzékzavart, vizelethajtást okoz.

Ez az anyag talán egy gombával való együttélés

terméke ; az illet gomba a magban mindig meg-
található. A vele megrontott kenyeret már a leg-

régibb korban Ismerték. L. még Bödiló perje.

V. ö. Bnrhás, Lentermelésünk ellensége (Földml-
velósl Érdekeink és Egyetértés 1882).

LoUand, sziget, 1. Laaland.
Lollardok, vallásfelekezet, mely a XIV. sz.

elején keletkezett Németalföldön. Nevét a lollen

szótól kapta, mely halk éneklést jelent az alnémet
nyelvben. Az egyház eretnekeknek tekintette ket.
Késbb Wk'lif híveit is L.-nak nevezték Angliá-
ban.

Lolli, Giamltatiista, olasz sakkjátszó, azOsser-
vazione teorlco-pratlche sopra il gluoco degli

scacchl szerzje. E nevezetes sakkmtmka 1763.
jelent meg Bolognában ; a sakkját^^k törvényeit,

a játék tanítását, számos játszma megoldását és
bevégz<y8ét tartalmazza.

Lollok József, lazarlsta atya, szül. Kömiüoz-
bányán 1824 nov. 16., megh. BudajKwton 1913
okt. 12. Pappá szenteltt'k 1848 ápr. 22. 1852ben
nagj'szombati fóglmn. tanár, 1861. bécsi páznjá-

neumi lelkllgazgató, 1876. eaztergoini kanonok
és papneveló-lntézetl kormányzó, 1882. |>ázmá-

nouml rektor. 1889-ben lemondott javadalmáról

s összes méltóságairól és a lazarlsták rendjébe

lépett. Mint Ilyen ülagyarországban töM»sör tar-

tott missziókat. Irodalmi monkássága: Norma
vitae saccrdotalis privátim et publice agendae
(Bécs 1870) ; Preces in usum Coll. Pázm. (u. o.

1870). V. ö. ZeUiger A., Egyházi Írók csarnoka.

Lolo. 1. az ú. n. lobita népek egyike, valóari-

nüleg Kína slakóinak mamd^ca, ma sioröny.el-

iiyomott nép JQn-nan, Kvel-osoa stb. klm tarto-

mányok hegyvidékein. — 2. /y.,a baoto nögnrek

Ny-i ágának ú. n. Közép-Kongo meUAki nyelv-

járása, a nagala, soko, kelé stb. Pranda Kongó,
(iabun, Ogove vidttén élö t&rnek gyUJIflmive.

Lom, 1. a Dunának kétjobboldaU meUékfotyóJa
Bolgáromágban ; a nagyobbik a K.-I réoén Tu

;

a BaDcánrM jövó QíeU}- ée OsemU-Lom Mn»-
folyásából keletkezik, elfolyik Rasigred mellett

ésRaflKsaknál torkoUik. A máaik Loni,aNy.-i. a
Szerbia felli határbegyeégton efedéeLom-Palán-

kánál torkoIUk. — SÍ. L.. vároe Bolgárlábaa. L
Ijom-PaUnJuu

u
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Lomami, 1. (Boloko, Lubilas), a Kongó 1200
km. hosszú baloldali mellékfolyója Afrikában.

Usszambi határán, Lupandi közelében ered, a
Ijukasszi fölvétele után hajózhatóvá válik s a
Stanley-vízesések alatt torkollik. Cameron fedezte

föl. — 2. L. vagy Lubefu, a Szankuru (1. o.) egyik

jobboldali mellékfolyója,

Loman, Ahraluim Dirk, hollandi ref. hittudós,

.'ízül. Amsterdamban 1823 szept. 16., megh. u. o.

1897 ápr. 17. 1877-ben az amsterdami egyetem
tanára lett. Az új hollandi esztétikai iskola fkép-
viselje volt 8 az evangéliumi történetek jelképes

felfogása mellett küzdött. A zenetudomány terén

is nagy sikerrel mködött. Fbb müvei : De sym-
bolische verklaring der evangelische geschiedenis

(ütrecht 1884) ; De oorsprung van het geloof aan
de opstending van Jézus (a Gids-ben 1888).

Lomány, nagyk. Szeben vm. szászscbesi j.-ban,

(1910) 1345 oláh lak. ; u. p. és u. t. Szászcsór.

Lomb (lomhozat, növ-.), a növények lombleve-

leinek (1. 0.) összessége, fképen a lombos fákon.

Lomb-alom, 1. Erdei alom.
Lombard, kézizálogra adott kölcsön. Különö-

sen pedig azokat a kölcsönöket nevezik L.-nak, me-
Ij'ek alapját, illetleg kézizálogát értékpapírok

képezik. Az erre vonatkozó ügyletek L.-ügyletek-

mk, az ügj'letrl kiállított okirat L.-jegynek v.

csak egyszeren zálogjeíjynek neveztetik. A L.-dal

majd az összes bankok és bankárok foglalkoznak.

A L.-kölcsön összege bizonyos arányban áll az

értékpapírok értékével, mire nézve az Osztrák-

Magyar banknál különös határozmányok állanak

fenn, míg a többi bankok ezt esetröl-esetre álla-

pítják meg, de annak az elvnek a fentartásával,

hogy a L.-kölcsön mindig csekélyebb, mint az illet

papir értéke. A L.-kölcsönök után fizetend kamat-
láb valamivel magasabb, mint ainint a váltó-

leszámítolásnál számítani szoktak. íg>' az Osztrák-

.Magyar bank a saját záloglevelei, valamint a
magyar és osztrák állampapírok után Vs°/o-kal,

minden más értékpapír után l^/o-kal magasabb
kamatot számít a L. -üzletben, mint a váltóleszá-

mítolásnál. A rendes L.-ügyletektöl lényegesen
különbözik az értékpapírok tzsdeszerü zálogba-

adása, az ú. n. tzsdei zálofjUgylet (kosztüzlot). Ez
utóbbinál a személyi hitel lép inkább eltérbe,

míg a tulajdonképeni L.-ügyletnél tisztán a zálog-

tárgy a hitelezés alapja.

Lombard, Johann Wilhelm, porosz politikus,

szül. Boilinl)en 1767 ápr. 1., megh. Nizzában 1812
ápr. 28. Hugenotta családból származott s még
Nagy Frigyes uralkodása alatt a kabinetirodába

került. III. Frigyes Vilmos 1800. titkos tanácsossá

nevezte ki s diplomáciai feladatokat bízott reá.

1803-ban Napóleonnál járt küldetésben, ki öt

annyira megnyerte, hggyezóta P»jroszorazág küls
politikáját franciabaiát szellemben vezette. A
jenai katasztrófa után 1806. Lujza királyné elfo-

gatta, de a király ismét szabadon bocsátotta 8 az

akadémia titkárává nevezte ki.

liOinbarda, felsöolaszországi jogkönyv a
Xl-ik sz.-ból. Szerzje ismeretlen.

Lombardi, i)ónz, 1. Bardói.
Lombardi, olasz mvészcsalád, 1. Lomha) do.

Lombardia, Olaszország egyik vidéke (com-
partlmento) Svájc, Tirol, Venezia, Emilia, Li-

guria és Piomont között. Területe 24,323 km«,
(1911) 4.786,907 lakossal. Tartományai : Bergamo,
Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia
és Sondrio.

Története : L. területén az ó-korban etruszkok,

majd a kelta eredet gallusok laktak, kiknek
földje Kr. e. 222 óta Gallia Cisálpina néven,

római tartomány lett. A népvándorlás idején &
keleti gótok, 568. óta pedig a longohardok szál-

lották meg. Ezektl kapta a nevét is (Loiigo-

hardia). 774-ben a longobard királyságijai együtt
a frank birodalomhoz korült. A frank birodalom
felbomlása után az olasz királyság alkotó réíze

lett (887). Nagy Ottó, német király, 962. Német-
országhoz csatolta s ezóta három századon át
küzdöttek utódai L. birtokáért, melynek hatal-

mas városai (Milano, Pavia, Cremona stb.) füg-

getlenségre törekedtek. A Hohenstaufok bukása
után L. több városi köztársaságra bomlott fel,

melyek közül Milano volt a leghataJmasabb.

Milano urai a Viscontiak és Sforzák egész L.-t

meghódították a XV. sz.-ban. 1547 óta L. spanyol
tartomány lett milanói hercegnég néven. Az.

utreehti békében 1713. Ausztria kapta meg és.

bírta 1797-ig. Ekkor Napóleon a cisalpini, majd
az itáliai köztársaságot alakította belle, 1805.

pedig olasz-királyságához csatolta. A bécsi kon-
gresszus 1815. visszaadta L.-t Ausztriának s

Velence területével együtt alkotta a Lotnbard-
velencei királyságot (1. o.).

Lombardé (Lombardi), lombardiai eredet s
Velencében megtelepedett olasz építész- és szob-

rászcsalád a XV. és XVI. sz.-ban. Legkiválóbb
tagjai: 1. Pietro L. (megh. 1515). Fmvei Ve-
lencében a Vendramin Calergi palota, a S. Giobl>o

és S. Maria dei Miracoli templom, Pietro Mocenigo
dogé síremléke a Ss. Giovanni e Paolo-templom-

ban. 1480—83-ig Ravennában dolgozott, ahol más
munkák mellett megfaragta Dante síremléke

számára a költ dombormv arckéjKH. — 2. Tid-

lio (Tullo) L. (1478-1559), elbbinek Ha, tle vuló

Andrea Vendramin és Giovanni Mocenigo sírem-

léke a velencei Ss. Giovanni e Paolo-templom-
ban, több domborm a páduai Szt. Antal-templom-
ban (II Santo) s építette a trevisói székeseg>'-

ház egyik kápolnáját, a Caiwlla del Sacramento-t.

Többnyire vele együtt dolgozott öccse, Antonio L.
(megh. 1516). — Velencében több L. nev építész

ós szobrász mködött, így Girolamo. MarthiOy
Sante, ro/»m«50, kérdéses azonban, vájjon uiryan-

azon családhoz tartoztak-e.

IjOiubard Street (ejtsd: lomber-utrft), utca

London City negyedében, a legels banküzletek

székhelye; innen, átvitt értelemben, az angol

pénzpiac közelebbi megjelölésére is használják.

A L. elnevezés a hajdan ottlakott lombardiai

pénzváltók idejébl maradt fönn.

Lombardus, Pctrns, párisi érsek, skolasztikus

bölcsész é.s teológus, szül. o XI. sz. végén való-

színleg Lumellóban Lombardiában, melytói ol-
nevét is nyerte, megh. Parisban 1164 júl. 20.

Tanítványa volt Abelardnak. Legnevezetesebb

mve : Sententiarum libri TV., amelyben a .szent-

írás, a szentatyák és a zsinatok határozatai alap-

ján eladja az egyház tanait. E munka rendszere

divatos lett hosszú idk során át az ágazatos hit-
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tan dfladAsAnAl s a bölcsészeti tudományokra be-

fcrfyást gyakorolt. Szt. Tamás Summa teoL azcm-
banháttOTbe szorította. L. munkájának címe után
AMaaistersententUirumnevot nyerte. Mfivétsok-
ssor kiadták (legrégibb kiadás NUmberg U74) ós
kommentálták.
Lombardügylet. iDittbanliizlet, I. L<ytnb{ircL

Lombard-volencei királyság (Begno Lom-
fiai-do-Veneto)y a régi milanói hercegségbl és a
velencei köztársaság szárazföldi területébl ala-

kított tartománjra Ausztriának, melyet 1815. a
bécsi kongresszus juttatott neki. Ny.-i részérl,

Lombardiáról az 1859-íld szerencsétlen háború
után mondott le a zürichi békében (nov. 10.) Fe-
renc József császár III. Napóleon javára, ki azt

viszont II. Viktor Emánuel, szardíniái királynak
engedte át. Velence és a vámégyszög (MarUava,
Verim, Pesekitra és Legnago) 1866-ig maradt
meg Ausztria birtokában, mikor a königgrátzi
veres^ hatása alatt az okt. 3-iki bécsi békében
errl is lemondott az olasz királyság javára.

Lombdisz, az építészetiben stüizált növénymo-
tívumokból álló plasztikus v, festett dí.szítmény,

mely az egyes építészeti elemeket (párkányokat,
oszlopfejezeteket stb.) behálózza. Legnag>'obb vi-

rágzását a román korban érte el.

Lomberd, lomblevel fákból álló erd, ellen-

tétben a tlevel fenyöerdövel.

Lombemy (lombsátor), az erdt alkotó fák
koronájának egj-eeiiléee az erd talaját többé-ke-
vésbbé beámyaló ernyvé v. sátorrá.

Lombev v. levélev bogarak, 1. Levélei' bo-

garak.
Lombfa. 1. Lombos fa,
Lombfalva (ezeltt : Limba), kisk. Aisó-Pehér

vra. alvinczi j.-ban, (i9io) 867 oláh lak. ;u.p. Alsó-
váradja, u. t. Gvulafehér\'ár.

Lombföld. I Földek.
Lombfrész, Jó acélból készült vékony frész,

mellyel fém- és falemezbl, furnérból flnom dí-

szitményeket fOrészolii^ ki.

Lombhailáa.afákiuik rendesen az szi idszak-
ban visszatér levélhullása. Az szi L.-t megelzi
a levelet leválasztószövetrétegkialakulása,amely
Ml a levélripacs (L o.) alakul. A L. oka a levél víz-

tartalmának csökkenése, a {riürolgás gátolódása,
a fény és a hmérs^üet csökkenése stb. Wies-
ner ettl megkülönbözteti a nyári L.-t, amely a
szükséges fény élvezetének csökkenése folytán

nyáron áll be fáink legtöbbjén (pl. zöld juhar, ló-

gesztenye), ettl megkttlönböztetend a höokozta
li., amelyet száraiág és nagy meleg okoz. A
L.-sal biró lombkulUüö fáktól megkülönböztetik
az örökzöld fákaty amelyek leveleiket több é\ea
át megtartva egyenként folytonosan elhullatják,

pl. fenyink.
Lombik, üvegbl való, igen gyakran használt

kémiai eszköz. Alakja a kerti üveggömbhöz ha-

sonló, de hosszabb nyakú, feneke lapos v. göm-
böly. Legtöbbször folyad^okat forralnak benne,

ezért jó minség és gondosan hútött üvegbl kell

készíteni.

Lomblevél (nomofkylia, •Arj^ a hajtás alleve-

leí felett és fellevelei alatti részében kifejlett és

fképen a szénasszimilálás, vlq>árologtatás és

lélegzés céljaira megalkotott levél (L o.). A rend-

szerint az egész levéldudorból fejld InnoolraMi
zes, klorofiUos, zöld L. a legfejlettebb és Mctagol-
tabb változatos alakú levtiképlet ; hoaazabb élet,
mint az allevél. fellevél v. vlráglevéL Dudvákon
a földalatti szár rOgye a föld színére hajtva L.-

rzsát fejleszt, amely késbb szárba hajt. A t-
rózsa lomblevelei a töUveUk, a száron lev<A a
szárlevelek. A lomblevddc és fellevelek között
dudvákon átmeneti levelek is elfordulhatnak.
Ug>'anazun a növényen a L.-ek különböz alaknak
is lehetnek (1. Felemáslomb, HeUrovhyllia), de
általában a L. alakja, szabása, kife^<Mee min-
den fajra jellemz és szoros ösmefDggésben van a
növény életkörülményeivel.

Lombmü a. m. lombdísz (1. o.).

Lombok, a kis Szunda^tzigetek egyike. Terü<
léte 461^2 kin*. A termékeny völgyekben rizst, pa-
mutot, duhánjrt, cukornádat, a dombokon indigót,

kávécserjét termesztenek. Az állattenyésztés vi-

rágzó : bivalyok,szarvasmarhák és lovak kivitelre

is kerülnek.A lakosok száma 327,200 ; legnagyobb
részt szasazak, azután balinaiak, akik a szigetek
igazi urai és végül malájok ; mindannyian na-
gyobbára mohanunedánusok ; 1849 óta Bálival
együtt egy rozidensséget alkot, melynek fvárosa
Beliling (Buleleng) Ball szigetén. 1894 aug. a ben-
szülöttek a hollandi rséget ée kereskedket meg-
gj'ilkoltiik, de a hollandi kormány csapatai a
zendülést elnyomták és az uralkodócsaládot detro-

nizálták. Fvárosa Mataram.
Lombos (azeltt : Bntsztópatak), klsk. Bereg

vm. szolyvai j.-ban, (i»io) 87 rutén lak.; u.p.
Zajgó, u. t. Szolyva.
Lombos fa (arbor frondosa, harasztos fa,

hmb-fa), a tlevel fák ellentéte, vagyis oly us
növény, melynek széles levele van s az éssákíbb
klíma alatt lombját szkor iehulial;^ Dyenek a
lombbal lató, levélhullató, lombváltö v. nyárizöld
fák. Délen, kivált a mediterrán flórában, inkább
az örökzöld v. télizöld lumbos fák (magyal, narancs,
oleander, babér, mirtusz) uralkodnak. A lomb-
bttllató L.-nak évgyrje is jól kiképzdött Szö-
vettani szerkezete bonyolódottabb, mint a túlevet
fáké. Módjukban van, ami a tlevel fáknak
nincs, hogy kivágatván, tusköjukból v. a meg-
sérteU gyökerekbl hajtásokat (thajtás. saik-

vessz) V. gyöksaijakat bocsátanak BgyesCsJok.
mint a nyárfa, hamvas égerfa stb. a sértetlen

g)^ökérl)ól hajtanak ilyen hajtásokat L. JFli.

Lombozat v. levélzet {aOr.), L Lomb.
Lombroao («)ti4 : —<m(o, Cesare, oian orvos és

antropológus, szfiL Vennában 1886.. megh. To-
rinóban 1909 okt 19. 18884»n a pariehiatrte tft-

nára lett a pavlai egyvtanen, aitáapedtga tortMl
egyetemen kiHN>ttbtedrát,nüirt a tOnrényaékl
orvostan s apaiiehi*trUtuiára.NeTétkllIöiiO««
mkorlatImegflffy«léieiésfflo8állai«annéilBCIék
HDsrtlé, melyíriUEBl ai elmebttagek, * coBon*
terök és aprostttnáh nök etkOlMl staAIUrtlflalkal

fogyatkozásaOcböl Igyekewtt magyaráml. Fejte-

getéseit azonbanú^ ai orvosok, mint a Jogáok
nem fogadták el ltétlenai s a tle alapított

cscnda positlva* számos heves elknafire talált

Nevezetesebb monkál : L'amore nel nlddlo e ael

deUtlo (TorfDo 1881); Misdea. e la onofva setaan
poiale (o. o. 1884) ; L'nomo deUnqiUDtB (6. kiad.

VI*
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3 köt., 1896-97) ; Delitti di libidine (u. o. 1886)

;

L'uomo di genio (6. kiad. ISB-Í) ; La donna de-

linquente (Perrero tanárral, u. o. 1894); íl de-

linquente politico e le rivoluzioni (Milano 1892)

;

L'antisemitismo e gli ébrei (u. o. 1894); La gra-

fológia (Milano 1895) ; Santo Caserio (u. o. 1894)

;

Trattato di pellagra (Torino 1892) ; Ricerche sui

fenomeni ipnotici e spiritici (Torino 1909) stb.

Genio folie (1864) c. müvét Lángész és rület
címen dr. &a&o Károly fordította magyarra (1909).

L. alapította továbbá az Archivio di Psichiatiia és

a Scienzo Ponali c. folyóiratokat.

Lombsárgulás (növ.), 1. Levél szive.

Lombsátor, 1. Lombernyö-
Lombtakarmány, a lomberdk törzseirl nyert

takarmány. Vagy kézzel tépik le a lombozatot
vagy lemetszik a legújabb hajtást egészen, az

így gyjtött L.-t szárítják ós télen felétetik. Táp-
ereje kisebb, mint a szónáó. A Ij.-nyerés rend-

kívül károsítja az erdt s ezért csak ínséges évek-
ben, pl. nagy szárazság alkalmával engedhet
meg, amidn egyéb takarmányban nagy a hiány.

Ekkor is inkább az elnyomott vagy közelebbrl
vágás alá kerül törzsekrl kell szedni a L.-t.

Lomé, nyugat-afrikai kiköt s 1897 óta Togo
német gyarmat fvárosa, (1910) 5500 lakossal. Az
1914-iki világháború kitörésekor aug. elején an-

gol csapatok foglalták el és szállották meg.
Lomellina, É.-Olaszország egyik vidéke a Se-

sia, Po és Ticino közt; 189-ig Novara tartomány-
hoz tartozott, jelenleg Pavia tartomány Mortara
nev járása ; nevét az Agogna melletti Lomello
községtl nyerte, (1911) 2173 lak. Számos ókori és

középkori épületmaradvánnyal.
Loménie (ejtsd: loméni), 1. Étienne Charles de,

Brienne grófja, francia államférfiú, szül. Paris-

ban 1727., megh. Sensban 1794 febr, 15. Az egy-
házi pályára lépvén 1763. a toulousei érsekségig

emelkedett. 1787 máj. t hívta meg XVI. Lajos
király pénzügyminiszternek. De a kiváltságos

rendeket nem tudta rávenni, hogy adót vál-

laljanak a pénzügyi helyzet javítására. Az el-

lenszegül párisi parlamentet (ftörvényszéket)
Troyesbe számzte és néhány tagját elfogatta.

1788 aug. sikertelen mködése után le kellett

mondania s a király öt a sensi érsekséggel kár-

pótolta ós megszerezte számára a biborosi kala-

pot. 1790-ben letette az alkotmáujTa az esküt, a
rémuralom alatt 1793 nov. mégis elfogták és ha-

láláig fogságban tartották. V. ö. Perrin, Lo car-

dinal L. de Brionne (Sons 1896)
2. L., Louis de, francia író, szül. St-Yrieixben

(Haute-Vienno) 1815 doc. 3., megh. Mentonban
1878 ápr. 2. A francia irodalmat tanította a Col-

légé de F'ranceon, majd pedig a megyetemen.
Fbb mvei: Galeriedes contomporains (1840—
1847, 10 köt.) ; Beaumarchais et son temps (1855)

;

Les Mirabeau (1878) stb. V. ö. Taine, Derniers
essais de critique (Paris 1894).

Ijomentum (növ. ), 1. Cikkes becö.

Lommatzsch, város Drezda szászországi ke-

rületi kapitányságban, (1910) 4179 lak., tészta-

gyártással, iparrajz iskolával. L. Volkmann Ró-
bert zeneszerz szülvárosa.
Lömmel, Eugen von, német fizikus, szül. Eden-

kobenben, a bajor Pfalzban 1837 március 19.,

megh. Münchenben 1899. jún. 19. Eleinte Svájc-
ban, késbb az erlangeni, majd müncheni egye-
temen volt a íizika tanára. Vizsgálatai fleg az
optika körébl valók. Lényegesen elmozdította
a fluoreszcenciára és foszforeszcencíára vonatkozó
ismereteinket. Fbb dolgozatai : Studien übor die

Besselschon Functionen (Leipzig 1868) ; Wind und
Wetter (München 1880) ; Das Wesen des Lichtes
(Leipzig 1874) ; Über die Interferenz des gebeug-
ten Lichtes (Erlangon 1875) ; Lexikon der Physik
und Moteorologio (Leipzig 1882); Die Beugungs-
erscheiuungen oiner kreisförmigon Üffnung (Mün-
chen 1884): Lohrbuch der Experimentalphysik

(11. kiadás, 190i Leipzig). Azonkívül kiadtn

Fraunhofer, Huyghens és Ohm munkáit.
Lomna, 1. kisk. Árva vm. námesztói j.-ban,

(1910) 720 tót lak., u. p. Krusetnicza, u. t. Klinzaka-
mene. — 2. L-, kisk. Zemplén vm. sztropkói j.-ban,

(1910) 287 rutén lak., u. p. Sztropkó, u. t. Kelese.

Lomnicz, községek, 1. HoUólmmicz. Kakas-
lomnicz, Kislomniez. Tátralomnicz.
Lomniczi csúcs, a Magas-Tátra magassági'a

nézve második csúcsa (26.34 m.) Szepes vm. ÉNy.-i

részén, Tátrafrödtl É. ra. Egyike a könnyen meg-
mászható és leglátogatottabb csúcsoknak, Tátra

-

frod fell a Kis-Tarpataki völgj'ön s a Tüzelü-

kövön át 5 óra alatt megmászható ; a tetejérl a ki-

látás a többi csúcséhoz viszonyítva nem a legjobb.

Lomond, 1. Ben L., hegycsúcs Skócia D.-i ré-

szén, a Loch Lomond balpartján, 973 m. maga.-<.

— 2. Loch L., Nagybritannia legnagyobb tava

Stirling és Dumbarton skót grófságok közt 6 m.
magasban, 38 km. hosszú, 8 km. széles, 85 km*
terület ; D.-en 40 m., É.-on 192 m. mély. Gla
ciális eredot tó számos (.80) részben erds szikla-

szigettel, partjain nyaralókkal. A Douglas, Luss
és Fruin ömlenek beléje, lefolyása a Leven. A
szigetek egyikén : liwh Cailoch v. Inchcailliach

szigeten (Vénasszonyok szigete) régi kolostor rom-
jai vannak.
Lomonoszov, Micha'd VaszUjevics, orosz író

és nyelvújító, szül. Denjiszovkában 1711., megh.
Szt. Pétorvárt 1765 ápr. 16. (ó-napt. 4.). 1734-tí.l

kezdve a kormány költségén Szent- Pétervárt é.s

külföldön tanult. Hazatérve, 1741. a tud. akadé-

miánál kapott állást. Irt ódákat, egyházi és vi-

lági énekeket, tankölteményeket, episztolákat stb.

ó vetette meg alapját az orosz verstannak s

írta az els rendszeres orosz grammatikát, mely
alapjául szolgál a mai irodalmi orosz nyelvnek,

összegyjtött numkáit a szent-pétorvári tudom,
akadémia adta ki 4 kötetben (1803 s azóta i;'

többször ; legut(')bb 1898). A L.-ra vonatkozó biblio-

gráfiát lásd: Pekar.fkij, Istor. akad. nank. 2.

köt. (Szent-Pétervár 1873).

Lomont (ejtsd : lomoE), Montagne du L., a Jura

hg. egj'ik lánca a Doubs folyótól K.-re, áthúzó-

dik Bem svájci kantonba. L. erd szolgál a vi-

dék védelmére (833 m. magasban), ez egyike a

Svájc és Németország felöl való védekezés cél

jából emolt erdöknek.
Lom-Palanka (Lom), az ugyanilynev bolgár

kerület székhelyé, a Duna jobbpartján, a Lom
torkolatánál, (loio) 11,081 lak., folyami kikötvel,

ersséggel. Ny.-i Bolgárország kereskedelmi for-

galmának középpontja.
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Lompérd (azeltt : Lompéti), kisk. Kokns vm.
mezöörményeei j.-ban, <t9io) 6ö3 oláh és magyar
lak. ; u. p. ée u. t. MezöszeotmUiály.

lioniTO (Lomzaj, 1. kormányzóság Onnos-Len-
gyeloreiág B.-Í részében. 10561 km< területtel,

(1910) 683.600 lak. A lakoa^ ffoglalkozása a
földmível^ állattouy«Í6zté6 éá ipar. Van L.-ban

kb.800 ipartelep, melyek kb. 4000 mankást foglal-

koztatoak. Els helyen áll a malomipar, m^jd a
cukor- és a szeszgyártás. A kormányzóság járásai

:

L., Koino, MakoY, Mazoveck, Osztrolenka, Oszt-

rov, Pultusdc ée ScBocdn. — 2. L., az ngyaníly
nev kurmányiteág ée járás székhelye, a Narev
balpartján. vast mellett, 28,800 lak., fa-, gabona-
és kátránykoreskedéssel.

Lónadály (áiiftt), a. m. lópióca (1- o.).

Lónapoklostelke (azeltt : Poklostelke\ kisk.

Szolnok-l>ul>4)ka vm. szamoeujvári j.-ban, nüio)

551 uláh lak : u. p. Magyarderzse, u. t. Pánczélcseh.

Lonaat Adam. (nSv), a Compoeitae (Péezkee-

virágiiak) család jr^'nusza, egyetlen faja a L. ino-

dora Grtn. (Athmias-a annua L) Afrika ENy.-i

részében, Szioiliábau és Nápoly környékén. Kerti

növény, szép aranyszín sátorozó virágféezek-

kel, melyet az .fimmo^ium a/aiwm mai együtt,

mint szalmavirágot, télen bokrétába kötnek.

Lonato, város Brescia olasz tartományban a
<iarda- tó közelében, magaslaton épült, (i9ii)8493

lak, 1706 és 1796-ban L. mellett a franciák gy-
zelmet arattak az osztrákok felett.

Lonc (növ.), 1. Lónkéra.
LoB«hoc»rpiui B.. B. K. (nCv.t, a Hüvelye

-

.sek pillangós-virágú gcnusza ; mintegy 60 faja

fa V. magasra felfutó cserje Amerika, Afrika és

AoazlTália forróövi vidékein. A nyugatafrikai L.
' yaii««cfii« Bentb. szolgáltatja a yorvbai indigót

L. még Yoruba.
Londaaz Elek. hirlapirú, szül. Debreczenben

1868 dec. 13. Tanulmányai végeztével 1898. a
Pesti Napló londoni, majd párisi levelezje lett,

akövetkez évben pedig e lap bels dolgozótársa.

önálló n:' ' \'tÍH, drámai költemény (Debre-

csen 18^ köuuv (elbeszélések, u. o. 1892)

;

foiiu^t lunti-f naplójából (ifjúsági elbeszélé-

Bndapeet 1905) ; A könyv (ifjúsági elbe-

u. o. 1906) ; Marlowe : Doctor Faus-
tus (drániai költemény, angolból, Arad 1894 ée

Budapest 1908). Szerkesztette a Peeti Napló
Shakespeare -albumát s Napóleon-albumát ée

perzsa eredetibl lefordította Pirduszi Sáhnáme-
jának néhány epizódját.

Londiniam. London (l. o.) latin neve.

London. 1. (1. a mellékelt két térképet). Nagy-
Britanniának f ée a földnek legnagyobb keree-

ked városa, a 180—250 m. széles Themze mind-

két partján, ennek torkolatától kb. 75 km.nyire.
Területe 305 km*, amelybl 127*8 km* MkkUeeex,
90-8 km* Snrrey ée 86*4 km* Kent conatybui
fekszik. K.-rl Ny.-ra egyenee vonalban 28 km.
hoeszúe fi.ról D. felé 16 km. ssélee. ATbemaötöl
É.-ra fekv városréez hnllámoe feUUetú s 47-130
m. magas, a D.-i rész áttagoe magaaaága 110 m.
Éghajlata egészségéé, az év! kzépbömárséklet
9-7» C. (a nyári 16 9*. a téU 3 6») ; az évi csapadék

650 nun. Fagy és hó ritka, ellenben a köd gyakori

ée igen sdrú-

A Themze két paraján elterül város 2 forte-
bi áll : a Oiiybl 8 a vele szoros eszefUggépbeii
lev East Endböl, továbbá a West EndrWL As
elbbi az ipul, kereskedelmi és pénzflgyi, az
utóbbi a tudományos, irodalmi és mvészeti élet

középpontja. Az elsben vannak a legnagyobb
bankházak, börze, iparvállalatok, a biztosító és

szállító részvénytársaságok irodái, a felsbb bíró-

ságok, a Times kiadóhivatala és nyomdája s az
egész környéket uraló Szent Pál-székesegyház

;

a másodikban a magánpalot&k égte sora, a
tudományos és mvészi intézetek stb. foglalnak

helyet Fbb részek a Cityn kivül az East End-ben

:

a Páter Noster Roir, a Szent Pál-templom mel-

lett, a könyvkereskedelem középpontja ; a Cler-

kentrell: Islington és Hatton Garden között, az

órások és ércmúvesek városrésze, a Citytl D.-re

van a Whitechapel, a ruházati iparoeok negyede.
továbbá a HoundsdUch és Minories, a zsidó-

negyed ; Smithjield vásárairól nevezetes ; a City-

tl É.-ra a Bethual Green, Spiialfields ée Shore-

ditch egy részében a bútor- és cipgyárak talál-

tak elhelyezést. A Themze balpartján a Wapping,
Shadwell, Limehouse, Foplar és Milltcall a
hajó- és kikötmunká.sok, matrózok, szállitók.

hajógyárak, hajózási és szállitási vállalatok vá-

rosr^ze, mig a City Ny.i részén a Chancery Lane
és Inns of Couri az ügyvédek és birák lakóhelye.

A West End L. újabb városrésze, a Templetl
Ny.-ra terül el. Itt vannak a király és fnemes-
sé palotái, a szebbnél szebb muzeumok, könyv-
tárak, színházak, középületek, stb. A legelkelbb
városrészek : a Mayfair a Bond Street és Park
liane között, a Belgravia, a hasonlónev térrel,

továbbá a TyÍMtmta és Bayswater a Hyde Park
mellett. Westminster és Chelsea között terül el a
Pimlico és ettl ÉNy.-ra a Brompton nev vároe-

rész, mlg a Bloomsbury a Tottenham Court és

Gray utcák között fekszik. A Themze D.-i part-

ján a Cityvel szemben Southuxtrk, Lajnhdh és

Battersea városrészek az flv^-, porcellán-, g^,
szeez- és s&gyártás föbelyeT. Bermondseyben
fonó- és szv^árak, továbbá hatalmas gyapot-

és pamutraktárak vannak ; Botkerhitte a báj6-

és kikötömunkások városrésze, mig Depf/bri ál-

latvásárairól. Greenwich csIUagvingá&jári ne-

VQZBtOfi.

utcák, terek, parkok. L.-nak több mint 8000 ut-

cájából fontosabbak a Cityben a Poultr>- és Cheap-

side, a Holbom és Oxford Street, mely n Hyde
Parkba vezet, azonkívül a Lodgate HU1-. a Fleei-.

Moorgate- és Vlctoria Street A West End leg-

fontosabb utcái a Whitehall-, Regent- ée Oxtorú
Street Az E.-i és D. i városrészt a Themzén át

19 hid és 5 alagút köti össw egymiasaL Nagyobb
tei«k: a Trafálgár-. Leieester-. Bobo-. Parlla-

ment-. Caton-, Bágrave- és Rnsel Bquro. Neve-

setosebb parirák: a 6t James-. Onsn-. Hyde-,

Begeot-, Primeroeemn Park. továbM a Kenaiac-

ton-kert és a Thenadtöl D.-re a Battenea- és

OrMlwkbpari^
Mtkkisemiacmivek. L.-aak tansen tOM>

mintieootBmploiBakteOlleganlibés legnagyobb

a Szt Pál^aiékeBagyház a Cttybea : 1676-1710-ig

épUt Belsejét klTáló angol áUaniférflak és tüd-
sök SMbral díszítik, mlg kripti^Jában ngfauKk



London 838 - London

hamvai nyugosznak. Hasonló nemzeti panteon
a Parliament-squareon a Westminster-apátság.
Itt helyeztók el a legkiválóbb államférfiak szob-

rait, mint Pitt, Pox, Palmerston, Beaconsfleld,

a nagy mvészek, mint Garrick, Kneller, Scott,

a nagy írók, tudósok, mint Newton, Macaulay,
Herschel,Darwin, Stephenson, Thackeray, Handel,
Goldsmith, Shakespeare, Bums.Southey, Dickens,
Sheridan, Chaucer, Longfellow, Tennyson stb.

A keleti oldalon félkörben futó kápolnákban az
angol királyoknak és királynknek, továbbá né-

hány angol nagy férfiúnak emlékét rzUc. A City-

ben vannak a Szt. Pál-templomon kívül az 1123.

alapított St. Bartholomew-the-Great, a St. John's
Gate, a St. Mary-le-Bow ; a Szt. István-templom
8 a St. Mary's church. A West Endben a jelenté-

kenyebb templomok a St. Clement-Danes (1688),

a St. James-church (1682—84), a St. Martin in

tho Fields, a St. Pancratius-templom stb. A D.-i

parton a jelentékenyebb templomok a St. Savi-
our's church, a Szent György-székesegyház. A
profán épületek közül jelentékenyebb épületek:

a Guildhall (1411—31), nyilvános könyvtárral

(60,000 köt.), képgyjteménnyel (Corporation Art
Galleiy) ; továbbá a gót Crosby-hall (1466), egy-
koron III. Richárd lakóhelye ; a Somerset-house
(1776—86. Chambers átalakította), egykoron ki-

rálynk, most számos hivatal székhelye ; a Marl-
borough-house (1710), a walesi herceg lakóhelye

;

a Lambeth-palota, a canterburyi érsekek lakó-

helye, a Whitehall-palota, amely Wolseynek, Er-

zsébetnek, I. Károlynak, Cromwellnek és II. Ká-
rolynak volt lakóhelye, a parlament a Westmin-
stor-hallal. A St. James-palota III. Vilmostól
kezdve IV. Györgyig a királyok lakóhelye ; 1861.

itt volt a Drawing-room ; a királynnek, ha
L.-ba j, most a Buckingham-palota szolgál lakó-

helyéül ; a Kensington-palota a Kensington-ker-

toktl Ny-ra lII. Vilmos idejébl való. A Hyde-
parktól K.-re és DK.-re az angol fúri családok-

nak vannak pompás palotáik. A minisztériumok
White-hallban és Downing-streetben vannak ; ezek
közt a legnagyobb az ú. n. Public-offices (1868—
1873. 500,000 fontért épült), amelyben a bel-, kül-,

gyarmat- és iudiaügyi minisztériumok mködnek.
Építészeti tekintetben az újabb épületek közt a

a legkiválóbb az igazságügyi palota (Royal Courts

of Justice) stb.

A két ftemplomban elhelyezett számos emlék-
szobron kívül a jelentékenyebbek az Albert-emlék

a Kensington-kertben ; a parlament mellett van
Oroszlánszív Richárd bronz lovagszobra (Maro-

chettitöl), aCharing-crosson I. Károly szobra 1633.,

a Holbom-cirkuszon Albert hercegé, a Szt. Pál-

templom eltt Anna. királyné (1886. Belttl),

WTiite-hall kertjeiben II. Jakabé. A Trafalgar-

squareon Havolock, Napier, IV. György ós Gordon
szobrai közt áll a Nelson-oszlop (íi m. 1843.)

négy oroszlánnal és bronz -reliefekkel ; a Parlia-

ment-squareon Canning, Palmerston, Derby, Peel

és Beaconsfleld bronz-szobrai, a Waterloo-téren a
Krím-emlék ós vele szemben CÍyde, LordLaw renco,

Franklin és Burgoyne bronz-szobrai láthatók. A
Cavendish-squaroon áll Cumberland herceg lovas-

szobra és Bentinck lord bronz-szobra, a Brit-

mozeum közelében pedig Pox és Bedford hercegé

;

Peel a Cheapsideon, Sir Rowland Hill, Wellington
és Peabody a börze eltt, Carlyle volt lakóháza
eltt, Byron a Hamilton-kertekben, Shakespeare
a Leicester-squareon, Jenner a Kensington-ker-
tekben van megörökítve. Viktória királj^n szobra
a St. James -parkban, V. Gj'örgy királyé a
Kristály-palota eltt, Wellington hercegé, vala-

mint az Achilles-enilék a Hyde-parkban áll. Az
egykori City-kapu helyén a Temple-Bar-Memo-
rial (az 1666. évi tzvész emlékeztetje), a Black-
friars- és Westminster-Bridge közötti parton a
21 m. magas Kleopatra-obeliszk látható. A többi

tereket és utcatorkolatokat számos, inkább helyi

jelentség ós többó-kevósbbé mvészi kivitel
szobor díszíti (kb. 155).

Lakosság és kultúrállapot. L.-nak 305 km*
területe alkotja a Registration District Londont,
vagy Administrative counfyt, amelynek népes-
sége 1911-ben 4.522,961 fbl állott, ezzel ellen-

tétben a hozzácsatolt külvárosokkal meggyara-
podott ú. n. FoUce District vagy Greater London
nói)essége ugyanekkor 7.537,600 fre rúgott. 1851
óta L. népessége megnégyszerezdött s érdekes
jelenség, hogy az így megnövekedett L.-ban
több skót lakik, mint Skócia legnépesebb county-

jában, Aberdeenben, több ir honos, mint Dublin-

bon, több katolikus, mint Rómában ós több
zsidó, mint Palesztinában. L.nópnövekedóse azon-
ban nem egyenletes. A bels részek lakossága
egyre fogy, a külterületeké aránytalanul meg-
növekedik. A City népessége 1851. majdnem
100,000 volt, ma már a 20,000-et sem éri el s

1901 óta majdnem 8000-rel fogyott.

L. kulturális viszonyait a következ adatok
jellemzik : A közoktatásügy legfbb fóruma 1904
óta a 38 tagból álló Éducations Committee,
melynek kebelébl kiküldött 12 tag (ezek közül

5 n) intézi az összes ügyeket. A népoktabis a
városi iskolákban ingj^enes. 1913-ban 575 városi

és 400 magániskola (voluntary schools) mkö-
dött L. torületón, 18,000 tanítóval és kb. 800,000
tanulóval. Volt ezeken kívül 9 iskolája a vakok,

10 a süketnémák, 123 a gj-engeelméj gyer-

mekek számára, 10 ipariskolája, 35 grammar
school-ja, 20 középiskolája, 8 tanítóképzje. 17
ipari és 29 egyéb szakiskolája. Magasabb m-
szaki képesítést nyújtó iskolái közül novozote-

sebbek : a Central School of Árts and Crafts, a
South London School of Technical Art és a City

and Guilds Finsbury Technical College. Legfbb
tanintézete, az University of L. tulajdonkópen

csak szigorlatoztat, a tanítást szemináriumi ok-

tatás módjára az Universit>' College -ek végzik.

Ezek nyújtják a tulajdonképeni hittudományi,

jogi, orvosi, filozófiai, természettudományi ós

gazdasági szakoktatást. Az egyetemen kívül ma-
gasabb képesítést nyújt még : a bányászati f-
iskola, az állatorvosi College, továbbá a tech-

nikai, zene- és mvészeti akadémiák. A külön-

böz iskolákon kívül a felnttek oktatásáról és

továbbképzésérl a társadalom által fentartott

szabad- és továbbképz iskolák, egyesületek gon-

doskodnak, mint az University Settlemonts, a

Polytechnic Youug Men's Cristian Association. a

Working Men's College, a Birbock Institution

stb. A legszegényebb néposztály számára alapít-
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ványokböl áUitottik föl az 6. n. People's P«-
I ' >t : ebben keraBkedelmi. tactudlu kaniMokat
r> nieznek. vannak benne tdTaaötenaek, könyv-
tár. képküUlitáa. orgona-kimoertek. kertésaet stb.

A muaeamok és ktayrtárak (kb. 80) köit aselaft
'

'
v.'t foglalja el a híres Brit múaeum (I- o.). A

> ' nce mid Art DeparUtnent-nék. a Im^öbb tan-

úgyi hatóságnak alárendelt Soutk Kenstingtnn-

Mtuewm gaadag mftipari tárgyakban (több mint
L'^ ^X) siám) ; éjpfllet- és siobráaiati mflvok mo-

it és gipszmáacriatait tartalmazza az Archi-
-' hH. a Sootii-Kensittgton r - -

: !:)-

n a term^zdrajzi muz. nk
>' -í-v-ny- és terménetruj^;. K.>ujte-

i-muzeum áttekliítéwt nyújt
• t-nltra Msaes termékei-

^özt az els helyet fog-

i . / a Trafalgar sqoareon.

amel>iiek olasz, holland és
spmyr.! II 1400 db.) találtak

'. Kgyeb kupi^yujtemenvek: a Soane-
iacoin Inn Fields mellett és a Dóré-

-'»n ért^ces képeket tartalmaznak a

h . körül álló fnemesi paloták (Hert-

furJ . üroávenor-, Stafford-, Bridgewater- és

Apáley-house) is. Modem festk müveiket évról-

évre a Regent-streetben épült Xew-Gallerj'ben.

a Grafton-Galleryben ós a Royal Academy of

Artsban állithatják ki. Az állatkert a Regent's

parkban, a botanikus kert pedig Kewban van.

A könyvtárak közül megemlítésre méltók az

Allan-, WesleyanLibrary, a guüdhaUi, a

tn/nbeehaUiés a L.-InsÜtuteé. 1886 óta a város

ktilÖnbOiö részein népkönyvtárak Is vannak. Na-

a\»n kifejldött L.-ban a klub-élet. L. 58 rendes

• - >;) variété-szinháza közül a l^klválóbbak az

nj Hammeretein-operaház a Kingsway-n. aCo-
ven^Garden, amelyben leginkább olasz operákat

és koncertdcet adnak ; a Dmry-Laoe. ahol Kean.

Kemblo és Siddons játszottak, a Lyceom-. Hay-

market-, St. James-, Daly- és Garrick-szlnház

drámai eladásokra, a Lyilc komikns operák d-
adására, a Criterion- és Coort-aiinhAzTigJálékok

eladására stb. A legnagyobb koooerteMniokok

az Albert-hali 8000 siamély aiámán. a 8t Ja-

mce-hall a fllharmnlai koncertek aiámára. az

Alí?xandra-palace, a kristálypalota Sydenham-

ben és az új Qoeen'shall a Langham-plaoeon.

Zenecsarm* azonkivfll van nüntegy 400. amelyek

némelyikében baUeteladásokat la tartanak. A
Li sajtó az angol poUtikai. társadalmi és gaz-

dasági éiet irányitója ; nemcsak az angol, hanem

sokszor az európai kösréleniény oöesöTe. A napi-

lapok, folvóiratok száma meiMMJ* az 500-at.

s a Times* Standard. Daily News külön-külön is

egy-egy nagyhatalom. (V. ö. Haaell's Annual.)

Ipar. Bár a kereekedelme teaii L.-t földünk leg-

jelentékenyebb városává, ipariU tekintve is a leg-

elsk köaött foglal helyet így nyomdaipara a

világon páratlanul áll. a bntorgyártáa 40.00a «

Kép- és vasipar 122.048. a hajógyártás 12.600,

az elektrotechnikai ipar 17,466. a ruházati ipar

«1.780 férfl ós 169,582 ni. az órás- éa ékaieripar

27.U2 munkást foglalkoztat. Pontoaabb iparágak

még : a hangszer-, óra-, br-, vegyészeti. f*«y-

ver-. üveg-, sör- ós fleg a 8Zövfom»ipar. Az ipari

monkások aiáma meghaladja a 2 milUóL Ksrez-
kedOem. L. hatataBM fejlódéaél vlrágnö kana-
kedetmteek és k0dva5 fötdmjri balfMének kft-

sanheti. A Themaön nagy tengeri hajók még
L.-on felül is közlekedhetnek a világ minden
róaaéböl öeneliordott árúkat a hatalmas rak-
tárakban kényelmeaea eUMlyeahetlk. Lsgfonto
sabb kikötje a The Pool. a London Bridgetl
lefelé kb. 40 km. hossznaágó. A több mint 180O
magántársaság birtokában lev dokkok az ((jabb

kor igényeinek már alig friensk meg. aiértáüá-
alakltásnkrl gondoskodni kellett Az 1906. aU-
kult For«ign Port of L. Authority a kikötk újjá-

alakítását elhatározta s 15 millió font steriinget

fordított az átalakítási költségekre. Az új. 15 m.
átlagos m^ységfl kikötkbe a legnagyobb ten-

geri hajfik. is bevonulhatnak s ezzel a L.-i kiköt
befogadóképessége úgy mt^övekedett, hogy vde
csak New York és Liverpool vírsonyezhetnek
1918-ban a L.-i kikötbe befutott hajók tonnatar-

talma 13.260,173 volt. az eltávozottaké 1 1 336,573
tonna, k bevitt árúk értéke meghaladta a 228
millió font sterlinget, a kivitt árúké a 360 milliót.

Ijegnagyobb volt a forgalma a kelet-indiai gyw-
matokkal, a német, holland, belga és francia

kikötkkel, továbbá az Északamerikai Egyesült-

Államokkal. A bevitel föcikkel : élelmiszerek,

gj'apot, gyapjú és ipari nyersanyagok, a kivitelé

:

gépek, szövetek, kézmipari árúk stb. L. keres-

kedelmi s általában gazdasági életében jelenté-

keny szerepet játszó tónyezök : a több mint 350
millió korona alaptkével rendelkez Bank of

Bngland. a vele szemben álló tzsde (Royal Ex-
change), a 8tock Exchange, a szén-, gabanA-,
maláta- és gyapot-, illetve gyapjútözsde, a Clea-
ring House, a 16 vásárcsarnok, Tatteraaal stb.

Forgalotn. L. nagyságához és a kereskedeleB
élénkségéhez mérten a kOriekedési eadtöoök for
galma óriáai. Magába a város belsejébe 17 vasúti

pályaudvar veaet s a viHamoa- és lóvasntak, ko-

csik ée egyéb kOdekadéal eaririüök torlódása néha
oly nagy.-hogy nünden forgakmi megakad. As
é.-i és D.-i vároerésaek kOariMt az

~

5 alagút 19 hkl. e^góskompéai
vargóariis-iánt tarqa fiann. A vároa

keresitlU-kasal aiágaldó gfls- éa lóvi

rapét 1918 óta a város sájál kanlMbeB álló vU-

lamos vasutak vették ál Rnkn ktvU mlal^Qr

12.200 bérkocsi. fiOOO aatomobO. kk 9000 aato-

bnn bonyolitja le a forgalmat London ódási for-

galmára jeUenaó. hogy erapáaaatybflBMóffa

k»forgása alatt l.»aOOO ember és 96»000koeri

ésegyúbkflaMndMsnkBifMnlBaK.

1888-ik évi LoenlGofvcMMirt Ad mt^fiummm
óta L. kOMfn jróCiágat CAüBMrtntf«•Oow^
alkotmelyaC^áaSSlMnpomnBo
kivfil Middlaaax. Som éaKeal«ar
nétlBBagábMi fo^^ A legM

válaaitoltdefélaréíSeB 8 évaakint úJ *>««-

tás alá 6SÖ 19 aMBrrnaa-bfil áO. FMidala: aa

épttkeiéaek. kartwodc vte-.
«*»- ffJíSS**

ánmnolgáltatáa. nemkfllOaben a kflalakadáa- éa

kttwgéanégOgyl vteonyok föUMd feMgyilel L.
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legrégibb ós legfontosabb közigazgatási kerülete,

a City of L. vagy City Proper, 26 ward-ra oszlik

8 ezeknek élón egy-egy alderman áll, akik közül

választják évenkint a lord mayort. A Cityn Id-

vül es rósz 28 Metropolitan Boroughra oszlik és

pedig; Battersea, Bormondsey, Bethnal Green,
Camberwell, Clielsea, Deptford, Finsbury, Ful-

ham, Greenwich, Hackney, Hamraersmith, Hamp-
stead, Holborn, Islington, Kensington, Lambeth,
Lewisham, Paddington, Poplar, St. Marylebone,

St, Pancras, Shorediteh, Southwark, Stepney,

Stoke-Nowington, Wandsworth, Westminster és

Woolwich. A kerületek élén egy-egy tanácsos
(council) és kerületi fnök (niayor) áll. A Metro-

politan Boroughs feladata a County Councü hatá-

rozatainak végrehajtása, fleg a közegészségügy,
tíízrendészet és közlekodósügy ellenrzése.

L. egész területén a legfbb bírói hatalmat a
békebíró gyakorolja ; helyi bírói szervezetek : a
12 County Court, 2 városi és 16 rendri bíróság.

L. közüzemei között legfontosabbak a városi
vízmüvek (Metropolitan Water Bonni), melyet
8 magántársaságtól 1904. vett át a város saját

kezelésébe, Évi bevétele mintegy 4 millió font s a
rendelkezésre álló napi vízmennyiség 1.200,000
m». A gáztermelés 7 társaság kezében van s az

évi gázfogyasztás meghaladja az 1300 millió

köbmétert. A villamosáramszolgáltatás részben

a város, részben magántársaságok kezében van
s fleg a városi vasutak villamosítása óta (191.3)

vett nagyobb lendületet.

A világvárosok egyik nagy csapása, a nyomor
és munkanélküliség enyliítésén 31 Boards of

Guardians, 4 iskolai, 2 kórházi egylet s a hajlék-

talanokat véd egyesület (Meti'opolitan Asylums
Board) fáradozik. Általában a jótékony egyesüle-

tek száma meghaladja a kétezret s az évente ki-

osztott összeg a 4 millió fontot. A kórházak száma
meghaladja a 100-at, a nagyobbaké a 30-at s

ezek közül 5 tisztán ni ós 5 tisztán gyermek-
kórház. A lakásnyomor enyhítésén 8 kislakások,

kertes munkásházak építésében fleg o Feahody
Donátion Fund, Gtdmies Tritst, továbbá a

Rowton-, Carrin^ton- ós Bruce-Home alapítói,

illetve megalkotói szereztek elévülhetetlen érde-

meket.
Története, L. már a rómaiak idejében Augusta

Trinobantum, Legio seeimda Augusti, Lundinium
és Londinium, nevek alatt jelents város volt.

Nagy Konstantin mintegy 15 km.-nyi kerületben

falakkal vétette körül. A kereszténység befoga-

dása után püspöki szókhely és Alfréd alatt az or-

szág fvárosa lett. Hódító Vilmos kiváltságait

megersítette. János király 1210. a városnak
megadta azt az alkotmányt, amely a mainak is

alapja. Ragadós betegségek, lázadások, tzvész
a várost több mint 20-szor elpusztították és el-

néptelenítették, de mindannyiszor áj virágzásnak
indult. A spanyol hader ellen (1688) már 20,000
embert ós 38 hajót állíthatott ki. Az 1665-iki

pestis után, amely 68,000 ember életébe került

és a következ évi tzvész után, amely 13,200
házat hamvasztott el, gyors ós állandó fejldés-
nek indult, amely ma is folyton tart.

Iroánlorn. W. Besant, li. in the eljrhteenth centnry, 1!H)2;

a. ai, L. in tlie niueteentli centnry, London 190!) ; u. az,

h. City, n. o. 1910 ; Hntchings, L. town, pást and present,
u. 0. 1909 ; Shelley, Inns and taverna of old L., historioal

and literary associations, London 1909 ; Kemmann, Der Lon-
doner Verkehr, Berlin 1909; J. Lloyd, L. municipal goviT-
nement; H. D. Irvine, History of L., London 1912.

2. L., székhelye Ontario kanadai tartomány
Middlesex countyjának, a K.-i és É.-i Themze
egyesülésénél, (i9ii) 46,000 lakossal, gyáripar és
mezgazdaság, egyetem, a White sulphur 8pring.s

ásványvíz forrásai.

Londonderry (ejtsd : löudnderri) V. Derry, 1. county
Ulster ir tartományban, az Atlanti-óceán, Antrim,
Tyrone és Donegal közt, 2113 km^ területtel, (1911)

140,621 lak. ; 1841. 222,461 volt a lakosok száma
s a nagy kivándorlás következtében azóta majd-
nem felére csökkent. — 2. L., az ugyanily nev
coimty székhelye, (191 1) 40,799 lak., brgyártással,
vas- és rézolvasztókkal, jelentékeny vászonszü-

véssel, hajógyártással ós lazachalászattal ; élénk
forgalommal, különösen Glasgow és Liverpool

felé, amelyekkel rendes gzhajójáratok kötik

össze. Castlereagli nev ersségét 1689. II. Jakab
hadai 405 napon át sikertelenül ostromolták s a
vár akkori védjének, Walker Györgynek 1828,
emléket is állítottak.

Londonderry, 1. Charles William Vane, L,
marquis, azeltt Sir Cliarles Steivart. angol
hadvezér és diplomata, szül. Dublinben 1778 máj,
18., megh. Londonban 1854 márc. 6. Résztvftt

1809—12-1g Wellington .spanyolországi hadjára-

tában, melyet késbb meg is írt Histoiy of the war
in Spain (London 1879, j kiad.) címen. 1813 -
1814-ig mint diplomata mködött a szövetsége-

sek táborában, azután Bécsbe ment követnek, de
reakciós nézetei miatt visszahívták. 18iJ7-bim

lovassági tábornok lett.

2. Charles Steuart Vane-Tempest, L. mar-f

quis, angol államférfiú, szül. 1852 júl. 16., megh.
1915 febr. 8. Az alsóházba 1878. választották s

Salisbury második kormányában Írország hely-

tartója volt 1886— 89-ig. Késbb Balfour kabi-

netjében a titkos tanács elnökségét viselte 1903—
1905-ig.

3. Hem'y Róbert Steivart, L. marqtm, Castle-

reagh lord, angol államférfiú, L. 1. mostolia-

bátyja, szül. 1769 jún. 18., megh. 1822 aug. 13.

lílbb az ir parlament tagja volt, 1801 óta pedig

az angol alsóházban foglalt iielyet. Egymásután
volt India államtitkára és hadügyi államtitkár

Addington és Fitt kormányában (1802-1806).
Portland alatt újból a hadügyi tárcát viselte

1807- 1809-ig. Liverpool kormányában 1812 jún.

külügyi államtitkár lett s mint Napóleon és a
francia forradalmi eszmék elszíint ellensége tnt
ki. Rokonszenvezett a szent-szövetséggel és kí-

méletlenül lépett fel a népmozgalmakkal .'szem-

ben. Késbb üldözési mániába esett s mikor a
veronai kongresszusra volt indulóban, megölte
magát. V. ö. Alison, Lives of Lord Castlere-

agh and sir Charles Stewart (London 1861, 3
kötet).

Londoni agyag, londoni emelet (^o\.), az eocén-

kor alsó emelete, l. Harmadkor.
Londoni tengeri hadijogi értekezlet, I. Teii'

geri háltorn

Londoni tengeri hadijogi nyilatkozat. K
hásiai második béke«''rtokezleton a hatalmak tub-
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bek közt egy oly eg)'ezményt Írtak alá, amely a
nemzetkosi zsákmánybiró^ felállitásáról iotéz-

kedett tinnek az egyezményaek, a mely sorrend
szerint a 12. volt, 7. S-A akként rendelkezik, hogy
amennyiben nemzetközi szenMe^ben nem lehet

a nemzetközi ztiákmánybiróeág elé kerQlö kérdée
megtddáa^^ alapot találni, a zsákmánybirtíság
» nemaetközi jog szabályait alkalmazza s ha el-

ismert szabályok nem lennének, a zsákmány-
Uróság az igazságosságnak és méltányosságnak
általános elvei szerint itél. Minthogy azonban a
nemzetközi jognak a zsákmányokra vonatkozó
nabályai ingadozók és hézagosak, minthogy to-

rétíb& a zsákroányjog kodiflkációját a hágai 2.

békeértekezleten nem sikerült megoldani, a nagy-
britanniai kormány indítt^itva érezte magát anra.

hogy a nagyobb tengeri hatalmakat I^ndonba ér-

tekezletre hivja oly célból, ho<zy ezen az értekezle-

ten azsákmányjog szabályai megállaplttassanak.

Brre az érteke^etre való tekintettel a hatalmak
a hágai 2. békeértekezleten létrejött 12. egyez-
mény ratifikálását felfüggesztették. Az értekez-

let 1908 deo. 4-étól 1909 feb. 26 áig tartott s ered-

ménye egy nyilatkozat volt, amely L. néven isme-

retes. Kz a nyilatkozat 9 fejezetben foglalja össze

én állapítja meg azoltat a 8zal)ályokat, amelyek a
hábonis tengerzárra, a hadi dogárúra, a semleges-
séget sért cselekményekre, a lotogó változtatá-

saira, az ellenséges niinósésre, a kíséretre, az át-

kutatásnál tanúsított ellenállá.'^ra és a kártérí-

tésre vonatkoznak. Ezen nyilatkozat elveinek
szemmeltartása mellett a nagybritannlai kormány
törvényjavaslatot terjesztett a parlament elé

iNaval Prize Bili), amely azonban a parlament
elutasit4) magutartiisa folytán törvényerre nem
emelkedhetett. Ennek következményeként azután
a liatalmak sem a L.-ot, sem a hágai 2. békeér-

tekezleten létrejött 12. egyezmén>'t nem ratifl-

káltálc. Ennek tulajdonítható, hogy sem a L., sem
a 12. egyezmény nálunk törvénybe iktatva lüncs.

L. Tenqeri háború.
Londonizmas (ang. Londonism), névvel jelö-

lik a loiHloni nyelv különös klfejezáseit ée szólá-

sait V. ö. Baunumnt Loodiminnen (Slang imd
Cant) ; Wörterbuch dér Londoner Volkssprache
(Berlin 2. kiad. 190S).

E,ondon parple {tHuA. I6ada pArpi), vegyi snr,
melyet Kíley washingtoni kertész ajánl asáskák
és általában a kártékony hernyók elpasztttására.

A L. a rozanilin-orártás egyik raeUéktermóke és
12'ö*;« rozanilln, i3-65o/o arzén, 21-8^'o mész sti).

vegyi összetételébl áll. A liasonló célokra hasz-

nálni szokott schweinfurti zölddel szemben az az
elnye van, hogy nyomai maradnak a növényen,
tehát a vele való mérge^iés esete könnyebben el-

kerülhet.
Londres («H*4: loidr), London francia neva
Londiica, adók. Pozsega vm poiegai j.-ban,

1910' 517 szerb, horvát ée tót lak. ; varttálkmás
távíróval, u. p. és u. t Ljeskovica.

Long, kisk. Sáros vm. girálti j.-ban, (t»ioi 150
tót lak. : u. p. ée u. t Qirált

Long, 1. (aai7/<fL.;.C3Uir2e«, Afrika-kutató,

szül. 18i2 júl. 2. Prinoees Anneban. Maryiaad
északamerikai államban. 1874-beD OonJk» expe-

díciójának tagjaként Ugandába küldetett és felfe-

dezte az Ibrahim pasa-tavat 1882-ben Alexandriá-
ban. 1887—89-ig Koreában volt konzul. .Müvei

:

Central Afrika Naked truths of naked people
(London 1876) : Three profets : Chineee Gordon,
Mohammed-Ahmed. Arabi Pasa(u. o. 188 i); La
Corée, ou Tchoeen, la tcrro du calm matímal
(Paris 1894),

2. L., George Washington de, északsariti

utazó, I. De Long.
JLon^m (lat.), a menzurális hangjegyirásban (L

Hangjegyek) a második legnagyobb hangjegy.

I^nff«e poaaefMionla pracflwrlpUo (lat),

L Elbii-toklás.

EiOBKaevIUM (lat) a. m. Settartam.
Lonsa ntABB inMlUlo (lat.) a. m. késrl-

kézre való testi átadás, 1. Átadás.
Long Beach,tengeriUdülhelyKalifomÍaéezak-

amerikai államban, a Csendes-ooeán San Pedro
öble mellett. (i9io) 17,809 lak.

Long BTanch(«jtad: —brencs), vároeNew Jersey
északamerikai állam Monmouth countyjában, az
Atlanti-óceán partján, New York közeiében, (i»io)

13,298 lak., tengeri fürdkkel (évi 50,000 ven-
dége, mellette a Síonmouth Park lóversenytérrel.

1881-ben itt gyilkolták meg Oarold elnököt
Longchamp (^M: loiuifi), Boulogne-sur-Seine-

tl 2 kin.-nyire. Paris mellett fek%- helység, alKd
egykoron egy apátság állott ée ahol most a Bou-
lognei-erd széle ée a Szajna jobbpartja közt
van az a lóversenytér, amelyen április, május.
június (a 100,(X)0 frankos Grand Prix ekkor dl
el) hónapokban éesszri nagy lóversenyeket ren-
deznek.

Longe (franc, ^M: IoIm). az a hosszú vékony
kötél, melyen a lovászmeeter a lovat maga körtU
futtat\'a idomítja.

Long Eaton (^{tad: —iu), város Derby angol
countyban, fontos vasúti gq>ont,ii»ii) 19,215 lak.,

gyapjú- ée pamutszövéssel.

Longemer (^HwiMobnier), Lnc de L., tó Vos-
ges francia départementben, 2 km. hoeszú, 3öO—
—500 m. széles, 28 m. mély, 736 m. magasban
fekszik. Tle DK.-re van a vele a Bologne által

összeköttetésben lev Lac de Bekmmewier, 778
m. magasban. 600 m. bosszú. 400 nt siáles.

Loooetta-borogatás, a borogatisiA dyu
mói^a, Dogy a kezelend izQlelel vagj végtagd
vizes váswn- v. flanellcsíkkal awMínurti ráosa-

varással bekö^ük s e kötést Ismötdten megned-
vesitjük.

Longfellow (^imI: -M). I&nry Wadsieortkf
amerikai kult, szül. 1807 febr. 27. Portlandbaa

(Maine állam), megh. 1882 márc. 24. Cambridga-
bon (MassaohnaettB).A Bowdoin Collegében nyerte

kiképzését, majd hossttbb európai tannlmányntat
tett 1834-ben a Harvard egyetem modmi nyelvi

tanszékére hívták meg, amslyet 18&4-ig töltött

be. 18S6. újabb enröpai tannlmányntoBJtrt Utf

botyomássit Hyperi<Ni (1880) e. regénytten dol-

goita fél Els verakötete (Voleesof «w Nighi;

1889) a> irodalmai sok ftrOkbeesa költeniénaysl

gazdagította, haiwiWrttpen BaUadi aad Poeos
(1841) e. kötete in TheSpaaMi Stodeot (1842) Oer-

vantea egy BoveHáJának drámai feldolgoiAaa.

BvangeUne, a TéIs of Aeadte (1847) egy scemi-

caétlea msoyasswmy tOrtéwte, akitl vlegéoyél
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elragadták és csak mint haldoklót látja öt viszont.

L. e költeményét hexameterekben írta, nyelvezete

és a leíró részletek páratlan szépségüek. A finn

Kalevala hatása alatt írta L. Hiawatha (1855) c.

idillikus eposzát (magyarra fordította Bernátsky
Ferenc, Budapest 1883 és Tamásfi Gyula, u. ó.

1885), melyben az indiánusok mitikus hsét di-

csiti. The Courtship of Miles Standish (1858)

egy humoros epizód feldolgozása az amerikai
gyarmatok alapításának idejébl. Tales of a

wayside Inn (1863) kalandos költi elbeszélé-

sek gyjteménye. L. már 1841. kezdett egy
nagy drámaciklussal foglalkozni ; legkorábban
készült el a második rész : The Golden Legend
(1851), amely Hartmann von Aue Szegény Hen-
rikjének drámai feldolgozása (magyarra fordí-

totta Jánosi Gusztáv : Az aranylegenda, Buda-
pest, 1886). A ciklus legjelentékenyebb els része

:

The Divine Tragedy (1871), Krisztus életét a
középkori misztériumok modorában, hangulatos
drámai képekben állítja az olvasó elé. Harma-
dik részül csatolta ezekhez New England Tra-

gedies címen két régibb drámai költeményét : a
Jolin Edincott-ot (1857) és Giles Corey-t (1868), ez

utóbbiak csakdramatizálttörténeti képek. Drámai
ert tanúsít a Judas Maccabeus (1872, magy. fordí-

totta L. kisebb költeményeivel együtt Szász Béla,

Budapest 1897). L. költészetének alaphangulata a
minden jóért és nemesért való lelkesedés. Mvei-
nek legteljesebb kiadása a Riverside Edition

(Boston 1886, 11 köt.). Életrajzát legbvebben
íivére írta meg : Samuéi L., Life of H. W. L.

{Boston 1886, 2 köt.) és Final Memorials of H.

W. L. (u. 0. 1887). További monográfiákat ír-

tak még: Undericood (Boston 1882), Kennedy
(Cambridge 1882), Austin (Boston 1887), Rohert-
son (London 1887), Carpí^er (Boston 1901), Hig-
gimon (u. o. 1902).

Longford, county Leinster ir tartományban
Westmeath, Cavan, Leitrim és Roscommon kö-

zött, 1090 kni" területtel, (loit) 43,794 lakossal,

18Í1. a lakosok száma 115,587 volt. Székhelye
Ij., (1911) 3725 lak., szép székesegyházzal.

Longford Castle (ejtsd : —kaszi), Radnor gróf

kastélya Wiltshireben (Anglia), Salisburytöl 5
km. -nyíre, 1561. épült, híres képtárral (Holbein,

van Dyck, Rubens mveivel).
I..ougIiand (ang., ejtsd : langhead) név\'el jelölik

az angolban a rendes írást ellentétben a gyorsírás-

sal, amelynek shorthand (ejt^d : sórthend) a neve.

Longhena, Baldessere, olasz építész, szül. Ve-
lencében 1604 körül, megh. u. o. 1682 febr. 18.

Palladio és Scamozzi nyomán tovább fejlesztette

és virágzásának tetpontjára emelte a velencei

barokkstílt, ó építette 1631—56-ig Velence leg-

gyönyörbb templomát: Sta Maria dolla Salute,

továbbá a Sta Giustina (1640), a Sta Maria ai

Scalzi (1646), a San Tommnso (1672) templomo-
kat és számos palotát, köztük legremekebb alkotá-

sát, a Pesaro(1671)é8 a Rezzonico palotát (1680).

Longhorn-marha, hosszú és lefelé a száj iní-

nyába görbül szarvú angol szarvasmarhafajta,
melyet Bakovvell R. (1725-1795) mesteri te-

nyé.<íztési eljárással alakított ki els, korafejl-
dés kulti'irfajtává. Ma azonban a shorthornok
háítérbp szorították és csak szón-ányosan fordul

el a bels countykban, leginkább Warwickshire-
ben. Színe barna-, veres- és feketetarkában vál-

tozik. Jól hízik; a tehenek súlya 500—600 kg.,

tejhozamuk közepes.

liungicorniu (állat), 1. Cincérek.

liongimanus (lat.) a. m. hosszukez, I. Ar-

taxerxes, perzsa királynak volt a jelzje.

Longiméter, görbék hosszúságának meghatá-
rozására szolgáló készülék.

Longimetria (gör.-lat.), így nevezik némelyek
a geometriának pusztán egy egyenesben lev
pontcsoportok vizsgálatára szorítkozó részét. Ez
tehát hasonló viszonyban van a planimetriához
(síkmértan), mint a planimetria a sztereometriá-

hoz (térmértan).

Longinos, Kassios, újplatonikus filozófus és

rétor, szül. Kr. u. 213 körül, lefejeztetett 273.

;

Zenobiának, Palmyra királynjének minisztere

lévén, a királynt megersítette Róma ellen való

harcában; állítólag fogalmazta a királjTi

büszke, a békeajánlatokat visszautasító leve-

lét, amiért Am-elianus császár Palmyra bevé-

tele után a filozófust így büntette. L. Ammonios
Sakkas, az újplatonikus iskola alapítójának volt

tanítványa, de úgy látszik, inkább rétor, mint filo-

zófus volt. Mveibl csak csekély töredékek ma-
radtak fenn, ellenben az neve alatt fenmaradt
értekezés, mely a fenségesrl szól, nem tle
való, hanem a Kr. u. az I. sz.-ban keletkezett

;

e kis értekezés az els, mely ezt a fogalmat
elemzi, igaz, hogy csak szónoklattani szempont-

ból, de a legfinomabb érzéssel és ízléssel. Legjobb
kiadásai : Roberts-é (Cambridge 1899) és Vahlen-é

(Leipzig 1905). Magyar fordítása Kis Jánostól

való (megjelent a Kisfaludy-Társ. Széptani re-

mekírói között, 1846.).

Longinus, a római Cassius (1. o.) család eg>'ik

ágának utóneve.

Longinus, Johannes, lengyel történetíró, 1.

Dlugosz.
Longipennes (állat), 1. Hosszúszárntfuak.
Long-Island (ejtsd: —ájiend), 1. L. V. i^uma, a

Bahama-szigetek (1. o.) egyike Cat- és Crooked-

Island között, területe 451 km«, 2500 lak., való-

színleg Kolumbiis : Femandina szigete. — 2. L.,

192 km. hosszú és 32 km. szóles, New York észak-

amerikai államhoz tartozó sziget, a Hudson torko-

latától a Connecticut torkolatán tiig terjed ; a
szárazföldtl a 176 km. hosszú, 48 km. széles, 50
m. mély L. Sound tengerszoros választja el, ame-
lyik DNy.-on az East Rivérrel, New York kiköt^V

jével függ össze, itt óriási híd vezet át rajta. L.

területe 3780 km«, (1910) 2.700,000 lakossal. Az
óceán felöl egy lagunasor vonul rajta végig, itt a

Jamaica, Great South stb. öblök nyúlnak kiléje.

Látogatott tengeri fürdi Coney-lsland, Brightnn,

Manhatttm Beach, Long Beach stb.Világitótornyai

Fire Island és Montouk Pointon vannak. V. ö.

Flint, Karly L., a colonial study (London 1896).

Long-Island-City (ojtsd : —ijiend naitti). külvárosa

New Yorknak, Long-lsland sziecten, Brooklyntl
É.-ra az East-river mellett. 1898-ban Brocklynnal

New Yorkhoz csatolták.

Lonsitiido (lat.) a. m. hosszúság; longifudi-

nalis, hosszúságra vonatkozó, hosszlicli. Longitu-

dinális rezgések a. m. hosszrezgések (I. o.).
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Lonoiiune&a (ejtad : loacHiaA). vároe 6eiiie-«t-

Oise francia défwrtementban. ax Yvette és vasút

meUett, (i»n) 8485 Ul 1668 márc. 23. a katuliku-

«ok a hugenottákkal itt kötötték meg a (Petité

paix) békét.

Longmans, Oreen and Ca 1726-ban alapított

Tilághir londoui líüu)'^'kiadóoég. Blsö tulajdo-

nosa Thomos Norton Longman volt Társascéggó
1879. alakult át, addig állandóan az alapító eg}'e-

un teeiánnazottjai vezették a vállalatot. New
ToridMa és Bombaytan flókfizlettel bírnak. A cég
legneveKteeebb kiadványai iskolai, ifjúsági és

orrosi müveken klvttl enciklopédikus mvek,
1l m. Bphraim Chambers' Cyclopaedia (London
1788 és 1788-91) ; Reee' New Cyclopaedia (46
köt., u. 0. 1802-19); Lardnere' Cabinet Cyclo-

paedia (133 kötet, n. o. 1829—46); Badminton
Library of spi>rts and pastimes (30 kötet, u. o.

1885—1902); valamint Macaulay, John Stuart

Mill. Beaconsfleld. Max Müller, T^Tidali, Leckj',

Oardiner stb. mvei.
Longnon (ejtad : lonyón), Ávguste. francia tör-

ténetbávár, szül. Parisban 1844 okt. 18., megh.
1L o. 1911 júl. 12. Kezdetben cipész volt, aztán
saját szolgalmából elsrangú tudóssá képezte ki

magát s 1892. a Collége de Francé történelem-

tanára lett Franciaország történelmi földrajzá-

nak legalaposabb ismerje volt Fmve : Atlas

iiistoríque de la Francé depuis César jusqu' h nos
joure (1884-1907), befejezetlen.

Longobard jog, a longobard királyoknak tör-

vényei lEdicta K<»gum Liongobardorum), melyek-
nek osAik sryüjtoraénye a Lombarda (1. o.).

Longobárdok f^njTO&anioA;^, germán néptörzs,

melynek cnnloti hazája as Bibe alsó folyása mel-

lett volt Innen a Keleti-tenger partvidékére ván-
doroltak, majd az Odera mcnotén D.-nek fordultak

8 a mai Morvaországon keresztül a Duna mentén
a Nagy-Magyar-Alföldre jutottak (510 körül). Mi-

k<Mr akeletí-gótok országa megdlt, Panuoniní
íb megszáUották Audoin királyok alatt (546).

Sokat harcoltak a gepidáklcal. kiket végre az
avarokkal ssövettexve véres harcoUMUi kiirtot-

tak (666-667). Bzntán Alboin (\. o.) királyuk

•lattcsaládostól Itáliába vándoroltak 568. s annak
éeaaSd és középeö részeit elfoglalták a görOgOktl.
Attwtn halála után (572) loaebb bereegsógekre
bomloU a lu országa, migien ^litfAan (684—680)
újból egyesitette azt Aothari Ozv^ye, a bajor

ThemUlinda, Agilulfot (690-616)emelte a trónra

s öt is meg a L.-at az ariános hitrl a katolikus

vallásra téritette. Bttl kezdve a hódító L. éa a
togytaStt rómaiak könnyebben (rfvadtak OmMtL

így keletkezett (VII— VIII. sz.) az oUuz nennet
és nyelv. A késbbi királyok közQl Rotkari
(636 - 652) Osszeiratta a L. törvényeit, Orimoald
(662—672) pedig Uegéazitette azokat Bár ezek a
királyok szerenoséeen harcoltak a gSrOgOttal és

az avarokkal, a hatalmas bsroegA (Bentvent.

Spoleto, THent etb.) örOkOs láaongáaai nagyon
meggyengítették a L. országát ütolaö királyaik

arra törekedtek, hogy egész Itáliát egyeeitsék

hatalmuk alatt és hogy Rómát tegyék szikbe-

iyükké. Lit^prand (712-744) el lefogta a
gör:>göktl Kavenna vidékét (az Exarckahut).
de a pápákkal (II. és III. Gergely), kiket a fran-

kok támogattak, nem boldogtUt Aütztulf {7i9-
líA'i) elfoglalta 751. Ravennát, aztán Róma eilen

indult. II. István pápát most Kis Pippin fraok
fejedelem mentette meg, ki Aisztolfot Róma alól

elvonulni kényazerltette s hódításait a pápának
ajándékozta, miáltal az egyházi államnak ve-

tette meg alapját (766). A L. utolsó királya De»i
derius (756-774) volt. Bz Kis Pippin fiával. Nagy
Károllyal jutott összeütközésbe, mert annak el-

halt öoose. Karimán fiait pártolta és a pápát
is szorongatta. Nagy Károly 774 júniusban küeoc
hónapi ostrom otán Desideriost Paviában meg-
adásra birta és kolostorba záratta. Bzotánö maga
vette fel a L. királya cimét különben meghagyta
az ország külön igazgatását és törvényeit 788-ban
azonban a L. országát is beolvasztotta a frank
birodalomba. V. ö. Oaletsckky, Die Urgeachiehto
der Langobarden (Weissenfels 1886) ; fkmasnay
Longobardi, Franchi e Chiesa romána (Bologoa
1888) ; Bruckner, Die Spraohe der Langobaitm
(Btrassborg 1895); Hartmann, (ieschicbte Ita-

liens im Mittelalter (Ootha 1900, 2 köt.) ; Blasel.
Die Wanderzüge der Langobarden (Breelau 1909).

Longodár, kisk. Nagy-Küküll vm. khalmi
j.-ban. ( 1910) 1056 oláh ée cigány lak. ; n. p. és o. t
Khalom.
Longomontanna (valódi neve Severin Chri-

stian), dán csillagász, szül. Longbergben Lemvig
mellett 1564 okt. 4., megh. Kopenhágában 1647
okt. 8. 1589—1600-ig T>xho le^izalmasabb se-

gédje volt utóbb a matematika tanára a kopen-
há^i egyetemen. Nevezetss csillagászati munkát
írt Astronomia danica (Amsterdam 1622) cimoDu
Longonot, 2650-3000 nt magas volkánhegy

a kelotafrikai nagy árokban, a Naivasa-tötól D.-n.
Longos (latinosan : Longus), görOg SK^Ista, a

Kr. u. III. V IV. az.-bóL Irt e^ pásztori regényt
(Poímenika) négy könyvben. WÍsol kit&nöen ri^-

zolja a falusi életet s megragadó naiv bensfleég-

gel Daphnis és Chloe sssrelmét Mintája lett az
újabb pásztori regényeimé. Kiadte Herdier.

a Soriptores ootid graeci gyüjtem^ntea (Laip-

zig 1858). Magyarra fordította Vajda Károly.

lAtmtt prlHser (ejM :—pnte«r),asaag(ri könyr-
nyomdászok így nerodk a garmomd 0- o-) tOnrt
bett.
Longton (ejud : ioa(U), város Staffndahtre angol

coontyban. (i»ii) 37,481 lakossal, saéa- és vaaérr-

bányákkal ; fayenoe- és pondlángyártáaBaL
Loagoanral (^m: imstíu^ Itttticfal (Belgiom)

sliletésá osáaiári siáaMlosLi^ badaal tegiM ev-

redéheo. Midte B^eíjsaea anigált DnindllB sos-
des kMmélMB gyakna TSBd^ Tolt 71 Afttfcri

Pareoe Bagy-sárosl kMlélyábaB. A Hsjedatoia ha-

mar me^edvelto a mrdt fiatal embert s vtélib

bisalmaaáTá to tette, noha L. a béesi eaáaiári od-

ramak. Jobbanmondva ajssnitákbéesi rendháiá-

nak kémkedA Ogynfike volt Bákóad a folyton kft-

aelében tvtóakodó. végtetan ragasAodÉü oto-
leU, alattomos enbsrt három éven át elhalmnrts

jMMenányelvel én Isiwrtiiit bearatta tfUDoanbb

Om^ta. Ifldfln 1700. flnrin k earsdétArva
varmegyébe tették át, a asánáon anbndsánl-
tiMn magát, hogy rokonait laiiglilogilhnwi Út-

kBriMnnikenste a Béeabsn lUnft Bákéott és

felajánlotta askl fafl anlgálatatt arra az essCre,
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ha valami külföldi megbízást adna számára. II.

Rákóczi Perencet épp ez idben biztatták XIV.
Lajos bécsi követe, Villars ós konstantinápolyi

követe Ferriol, pénz és fegyveres segély Ígéreté-

vel, hogy szövetkezzék Franciaországgal és álljon

a Habsburgokkal szemben a magyar felkelés élére.

Rákóczi ebben az ügyben levelet írt XIV. Lajos-

nak (1700 nov. 1.), és mivel nem találhatott alkal-

mas egyént a leveleknek rendeltetésük helyére

való szállítására, nagy örömmel fogadta a kedvelt

L. ajánlkozását. Beavatta az egész titokba s uta-

sításokkal ellátva, útnak indította. Az áruló L. a
leveleket elbb átadta megbízóinak, a jezsuiták-

nak, kik azonnal közölték a császári udvarral is.

Csak ezután vitte Versaillesbe, ahonnét 1701
elején tért vissza a francia király és külügyminisz-

tere 1700 dec. 8. biztató levelével, melyben ez

utóbbi Rákóczi párthiveinek névsorát is kéri. L.

ezt a választ elbb ismét kezébe juttatta meg-
bízóinak, aztán pedig megvitt© Rákóczinak Sáros
várába. A gyanútlan fejedelem 1701 febr. 11. meg-
írta, hogy a pártfelek felsorolását a levél átadójára
bízza. A bécsi kormány e levéllel is, Rákóczi félre-

vezetésére, még Linzig bocsátotta L.-t, ahol el-
zetes megállapodás szerint elfogták. Ez esemény
következménye Rákóczi elfogatása (1701 ápr. 18.),

Bécs-Újhelybe vitele és állítólag felségsért levele

miatt törvénytelen bíróság elé állítása volt. L.

.szerepelt mint vádló és egyetlen tanú, ki nem
átallotta hamis esküvel is megpecsételni jótevje
elleni vádját (melynek egyik pontja az volt, hogy
Rákóczi Szirmay Endre,Vay Ádám, Lá8zló,Mihály,

Okolicsányi Pál társaival — kiket L. soha nem
látott — összeesküvi értekezleteket tartott). A
fejedelemnek a börtönbl való szerencsés mene-
külése L. szereplésének véget vetett. V. ö. II. Rá-
kóczi Ferenc (latinnyelv) Önéletrajza (M. T. Akad.,

1876) ; ilfaVA;/;, IL Rákóczi Ferenc, I., 169—176.
Longueville (ejtsd: longviu), város Seine-Infé-

rieuro francia départementban, (i9it ) 702 lak., vár-

romokkal. Róla kapta nevét a L. hercegi család.

Longueville (ejtsd; longvii), francia hercegi csa-

lád, moly Lajos orleánsi herceg (megh. 1407)
törvénytelen fiától, Dunois János gróftól (megh.

1468) származott. János unokája, Ferenc (megh.

1512), a L. hercegi címet kapta 1505. Utódaikat
késbb elismerték vérbeli hercegeknek (prince du
sang). A család legnevezetesebb tagja volt Henrik
(szül. 1595, megh. 1663), ki mint Franciaország
követe 1645—48-ig résztvett a münsteri béke-

tárgyalásokban. Azután a Fronde-mozgalom (1.

Fronde) egyik vezéralakja lett. 1650 jan. Condé
ós Conti hercegekkel együtt fogságba jutott, de
neje, Aima Genovéva, Condé herceg testvére (szül.

1619, mogh. 1679), tovább folytatta a küzdelmet
ós hsiesen védte Bordeauxt a királyi csapatok
ellen. A L. család 1648. megszerezte NeufcJiatel
fejedelemséget, mely felett 1707. bekövetkezett
kihalásáig felségjogokat gyakorolt.

Longnlit (ásv.), 1. Kr'isztallU.

Longnm Pratum, Magyarország középkori
földrajzában a. m. Hosszúmezö Máramarosban.
Longus, görög író, 1. Ijongos.
Longview (pjtad : —vjn), Gregg county fvárosa

Texas északamerikai államban (i9io) 5155 lak.,

szénbányákkal.

Longwood («itsd: —vúd), majoi-sági kastély Szt.

Ilona szigetén, amelyben I. Napóleon a Waterlooi
ütközet után számzetve töltötte élete végs éveit,

1815—21. A nevezetes épületet az angol kormány
1858. III. Napóleonnak ajándékozta.

Longwy, város és ersség Meurthe-et-Moselle
francia départementban, a Chiers és vasút mellett,

(1910) 11,144 lak., vasércbányák, vaskohók, agyag-,

árúipar és ékszerkészítés. A nymwegeni békében
(1678) Franciaországhoz került és Vauban ersí-
tette meg. 1815. a poroszok elfoglalták, 1870 —
1871-ig a poroszok osti'omának sokáig ellenállott,

de jan. 25. a vár elesett. 1914 aug. 22—23. a né-

met trónörökös serege nagy gyzelmet aratott

L. mellett a franciákon, mire L. ersség is néhány
napi ellenállás után (aug, 2ti.) kapitulált. L. Világ-

háború.
r.onicera L. (növ.), lonc. lonicercserje, a Caprir

foliaceae (Bodzafélék) család génusza ; 1 50 faja az
É.-i félgömb álló V. felfutó cserjéje, fkép Kelet-

Ázsiában és a Himaláján. Levelük átellenes, virá-

guk részarányos, kétajkú, a párta tölcsér- vagy
harangalakú. A bibe kiáll a pártából. Termésük
kevósmagvú bogyó. Virágzatuk alapjában mindig
bogas. A L. periclynienum L. (búbos lonc) mm-
den levele szabad. Virágai pirosak, bent sárgák,

jóillatuak, kocsányos fejecskében állanak. El van
terjedve Európa igen nagy részében, nálunk csak
díszcserje. A L. caprífolium L. (jerikói lonc,

kecskeszakállfü) virágos ágain az átellenes leve-

lek alapjukkal összennek, a legfels ilyen pár-

ban van a virágzat.Virága mintegy 5 cm. hosszú,

kellemes illatú, halvány piros, ritkán fehér, el-

viruláskor sárgás. Könnyen szótterjed, ezért falat,

kerítést, lugast stb. futtatnak be vele. Európa me-
legebb részein honos, de széltében kultiválják

másutt is. A L. xylosteum L. (ükörke lonc, eb-

cseresznye, kutyacseresznyo) felálló c>serje. Levele
tojásdad, kihegyezett, molyhos. Virága sárgás v.

vöröses fehér, kívül, belül szrös. Kemény fáj(ib()l

(csontfa) pipaszár, ostor- ós seprnyél készül.

Csaknem egész Európában elterjedt, hegyvidéki

erdkben, cserjésekben található. Gyakori dísz-

cserjónk a L. tatam'a L. (tatár lonc). Levele ko^

pa.sz, virága rózsaszín, ritkán fehér, Oroszország

és Szibíria a hazája, de ezt is széltólien ültetik

Európában. Az itt leírt fajok bogyója piros. Miis

díszcserjék : L. coernlea L., bogyója fekete, ham-
vas ; L. iberica M. B., virága szennyesvörös, elö-

levelei összennek, bogyója piros ; L. frogran-
tissima örökzöld, jóillatú virággal (Kínából).

Gyuggboggd, 1- Si/mphoricarpius.

Lonígo, város, L. járás szóklielyo Vicenza olasz

tartományban, a Guáós vasút mellett, (i9ii) 11.172

lak., vastartalmú ásványvízforrással.

Lonja, a Száva baloldali mellékvize, ered Vá-

rasd vmegyében az Ivauscsica-hegj'sógD.-i lejtin.

Hossza kb. 160 km. A Száva s a L. közti vizes

terület a Lonjsko polje (1. c).

Lonja, adók. ós jmc. Pozsega vra. novskai j.-ban,

(iPio) 72-"i horvát lak. ; u. p. ósu. t. Saá.

Lonjavölgyi h. é.vasút. Dugó selotól Novskáig
és BanovajarugátólPakracig vezet, rendes nyom-
távolsilgú, 1143 km. hosszú,gzüzem h. ó. vasút.

Hasonnev r. t. tulajdona. Megnyílt 1897. A Máv.
kezeli.
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Lonjica. adók. Belovár-Köröe vm. köroei j.-ban.

<i»io) 1742 hónát lak., u. p. ée a. t Vrbovec
Lox\)8ko po\je (Lónyamfz), síkság Zágráb

vármegyében, a Lonja (1. o.) ée &Áva összefolyása

körül ; legnagyobb kö»ége Topolovec.

Lonka, kiak. Máramaroe vármegye tíszavölgyi

j.-ban, (1910) 2385 rutén, német és magyar lak.,

vasútállomás, postattgyni^s^, u. t Nagj'bocskó.

Lonkaialva, kisk. Szolnok-Doboka vm. beth-

leni j.-ban, (1910) 615 oláh lak., n. p. lapánmezö,
u. t. Retteg.

Lonkay Antal, hírlapíró, szül. Bocskón (Mára-

maroe vm.) 1827 szept. 12., megh. Balatonfüreden
IRSR auL' 2í>. Mintkoí^esrendl növendékpap, tanár

•>n. A szabadságharc alatt Per-

%aak segédtiszt volt. A temce-

vári csatában veszélyesen megsebeeOlt A szabad-

ságharc lezajlása után sok Uldöztetésn^ lévén

kitéve, hosszas rejtzés után Pestre ment, ahol

visszavonultan élt és irodalmi, pedagógiai s tör-

ténelmi tanulmányokkal foglalkozott. 1856-ban

megindította a Thnodai Lapok c. pedagógiai szak-

közlönyt (szerk. 1871-ig). 1860 jan. alapította az

](lök tanuja c. kat. politikai napilapot. A kiegye-

zés után a budai, majd a pesti kat. fgimná-
ziumban a mag>'ar nyelv és irodalom tanára

volt. 1870-l)en napilapja összeolvadt Török János
Pesti Hirnökével Magyar Állam címen, melyet

haláláig szerkesztett Résztvett a Szt. István-tár-

eulat kebelében létesített tudományos és irodalmi

osztály megalakításában, amelynek tagja is volt.

Mvei : Irodalomtörténet szemelvényekben (2

köt., 1856); Az én ds5 római utam (Budapest

1877) ; Az én második római utam (u. o. 1880,

2 köt.) ; Ébreszt szózat (1872) stb. Magyarra for-

dította Cantu C. világtörténelmének nagy részét.

Lonovics József (hHvinai), csanádi püspök,

tt egri, kalocsai érsek, egyházi író, szül.

a 1793 jan. 31., megh. 1867 márc. 13.

i'appü szentelték 1817. Szentszéki jegyzó, majd
érseki titkár voltBgerben. 1825-ben sajóvárkonyi

(Borsod) plébános lett. A Klobusitzky József bor-

sodvármegyei fispán fölött és Reviczky Ádám
fispáni beiktotásakor mondott beszédeivel ma-
gára vonván a figyelmet, 1829. egri kanonok lett.

Az 1830. ée 1832—36. országgytUéeeken mint
káptalani követ vett részt. 1833 febr. 2a a vallási

sérelmek Qgjében mondott fényes beeaédjével ál-

talánoe figyelmet keltett Ez orszá^yflléetartama
alatt 1834. csanádi püspökké neveitek ki. Mint
ilyen Temesvárt jogi és bölcsésÉeti tanfolyamn
lic-eumot alapított, a tanyákon iakdákat, a váro-

sokban kisdedóvókat emelt, templomidat építte-

tett, az elaggott papok nyugdíjintézetének alapját

vetette meg. Az Akadémia tiszteletbl taggá vá-

lasztotta. 1841-ben a magyar pttq)<nd kar Rómába
küldte, hogy a vegyes házassági ügyek eUntéaóst

nyerjenek, mely megbízatásának sikeres eredmé-

nye volt. 1848-ban V. Ferdinánd egri énétíci

nevezte ki, de székét a közbejött WBÍha<iwághare

miatt nem foglalhatta eL A szabadságfaare le-

veretéee után, jóllehet a wahadságharei esemó-

nyekben legkisebb része sem volt, söt a felaöhái-

ban a békés megoldás mellett kardoskodott, elfog-

ták és több hónapi fogság után arra kónysierftet-

ték, hogy mind a csanádi pQspOkaégröl. mind az

egri ófBdCBÓgrl lemondjon és hazáján klvOl
válasszon magának tartózkodási helyet. K^yideig
a möUd bmcéeek kidoetorában, utóM) Bécsben
tartózkodott. Csak 1860. térhetett viasza hazájába,
amikor amasiai c. érsek ée a hétaiemél^ee tábla

ülnöke lett. 1866-ban kalocsai érsekké nevezték
Id, de néhány hónap múlva elhunyt. Irodalmi
munkássága : Halotti oratio (Klobusitzk>' fölött.

Miskolcz 1825); A protestáns reforniatio históriája

Angliában és Irlandban (ford., Nagj-Várod 1832)

;

A josephinismus Btí>. (Bécs 1851) : Az angol türe-

lem (u. 0. 1851) ; legnevezetesebb müve : Népszer
egyházi archeológia (Pest 1857, 4. kiadás 1870).

V. ö. Konrz A., Earri egjhm. papok az írod. téren.

Lonovicsné Hollósy Kornélia, 1. HóUósy, 2.

Lonqnimai ieji.s<i : — kimki), 2810 m. magas vul-

kán Chile és Argentína határán, az Andok fláncá-
tól Ny.-ra,

Lon^-le Sannier (ejtwi : loi lö nonié), Jura fran-

cia département fvárosa, a Valliére völgyében,

250 m. magasban, vasút mellett, (1911) 13,927 lak.,

szeszégetés, cip(^ár, vasönt és gépgyártás,

takard és sznyegkészítés ; bor- és dinnyoterme-

lés; sóefürdk, sófzk; muzeumok; Lecourbe
és Ronget de l'Isle (a város szülöttei) emlékével.

Gallorómai neve Ledo Salinarius volt. 1815. Ney
itt adta ki a Bourbonokat újból trónveeztetteknek

ujilvánító proklamációt.

Lontár-cnkor v. loutárusaikor, l Borassus.
Lontó, kisk. Hont vm. vámosmikolai j.-ban.

(1910) 822 magyar lak., postahivatal, u. t. Ipoly-

szakáiké.

Lontor, sziget, l. Banda szigetek.

Lónyabánya, kisk. Nógrád vm. gácsi j.-ban,

(1910) 841 tot és magyar lak., vasúti állomással,

posta- és táviröhivaiallaL Hajdan arany-, ezfist-

és ólombányái is voltak, de ezek már megnflntA.
azonban elfordul moet is klór-palak, szerpentin

és zöldk kevés arany- és ezOstjelekkel. Régi pro-

testáns temploma nevezeteeaég, amennyiben a
lónyabányaiak vett^ föl legelbb Nógrád vár-

megyében a protestantizmust

L&nyamezS, 1. Lot^jsko polje.

l/mfj-csaiád (nagylányai és ijáadné-u/omé-

nyi), a hagyomány szerint a Kéme nOOunMgböl

Urnjt^ iilM flteM*.

aármaaö M magyar nemaeüég. Ai Ajabb Ik-

tatások szerint a család a JTTo^pdn-nembM szár-
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mazik. A család szereplése a közéletben a XIII.

8z,-ban 1261 táján kezddik, de már a XIII. sz.

elején is találunk mködésük nyomára. IV.

Béla* király 12'i5. Lászlót a bécsújhelyi csa-

tában tanúsított vitézségéért, hol atyja és test-

vére is elhullottak, az I. Béla adományozta
birtokokban megersíti {Fejér, Cod. dipl. T. 4.

V. 1. 392., 393.). László fla, Nánes de Be-

rencze s fla Jakah, Comes de Loinia, kit V. Ist-

ván 1271. Szatmár vmegye fispánjává neve-
zett ki, tekintetnek a család fejeinek, kiktl a
késbbiek egyenes leszármazása okmányilag iga-

zolható. Jakab Rusdi Mihály beregi fispán öz-

vegyével szerezte vissza 1270. a család si bii'-

tokát, a lónyai m'adalmat, melynek tulajdonában

mai napig megmaradt. Hazai történetünkben szá-

mos L. szerepelt. Ezek közül a legnevezetesebbek

:

/. Albert, 1504. Magyarország követe Velencé-
ben, hol írta alá a szerzdést, mely szerint a köz-

társaság évi 30,000 aranyat flzet a királynak a
török háborúra. II. Ulászló francia menyasszo-
nyát fogadta az ország határán. A mohácsi vész

után a család Szapolyai János mellett kü2d s tag-

jai közül számosan az erdélyi fejedelmek körül
vitézkednek, mint vezérek, várkapitányok, udvari

emberek és köztisztviselk. — VII. István, 1547—
1615., híres törvénytudó s tokaji és szatmári
várkapitány, Báthory Katalint vette nül, kivel

nagy birtokot kapott. Ennek fla volt : I. Zsig-

mond, 1593—1652., Bethlen Gábor tanácsosa

és vezére, kit követségbe küldött a császárhoz s

a fejedelem nevében a pozsonyi békét 1626. ö írta

alá. Ugyan alkudozott késbb Esterházy Miklós

nádorral s nagy érdeme volt a linzi béke megkö-
tésében 1645. Mint Kraszna ós Bereg vmegyók f-
ispánját, a protestánsok nádori méltóságra jelöl-

ték. II. Ferdinánd király utódaival együtt bárói

méltóságra emelte. Fiutódot nem hagyott maga
után ; három leánya közül Anna, Kemény Já-

nos erdélyi fejedelem neje tnt ki, aki ékszereit

116,000 tallértírt zálogba vetette, hogy vlegényét
a tatár rabságból kiváltsa. Férje szerencsétlen

halála után a kuruc hadjáratban élénk részt vett

8 birtokai elkoboztattak. Késbb I. Lipót azokat

visszaadatta. — XIII. János, 1796—1859. al-

ispán, országgyíílési követ, helytartósági és udv.

kancelláriai eladó, Bihar ós késbb Bereg vár-

megyék fispáni helytartója, az 1838-iki pesti ár-

vízkor királyi biztos, itt a mentés, élelmezés és

rend körüli érdemei jutalmául a királytól v. b. t.

tanácsosi méltóságot nyert. Felesége L. Florentine
volt, kinek Emlékiratai 1891. 4 köt. Munkács-Buda-
pesten jelentek meg. Fiuk: V. Menyhért (i. L. 2.)

1871 aug. 3. grófl rangot nyert. — L. Gábor a

reformkorszak neves politikusa (1. L. 1.)- — UI-
Albert, Menyhért öccse, szül. 1823., 1860. Ugocsa
vmegye fispánja, a család történetírója, megh.
1904. márc. 4. Fiai : a) IV. Albert, szlU. 1850
deo. 20., lovassági tábornok, 1910. fpálcásmos-
ter ós V. b. 1. 1., 1910 júl. 8. magyar grófl méltó-
ságot kapott, 1914 máj. 20, a király a magyar
testrség kapitányává nevezte ki ; b) Géza, szül.

1855., országos képvisel. — III. Sándor, szül.

1857., volt képvisel, Bereg és Ugocsa várme-
gyék fispánja, 1910 óta a frendiház kinevezett
tagja, megh. 1911 aug. 19. özvegye L. Sándorné

írón (1. L. S.). — L. Gábor G- L. 1.) unokái

:

Gábor és Elemér 1896 okt. 29. magyar grófl

rangot nyertek. L. Gábor gróf szül. 1861 jan. 5.,

cs. és kir. kamarás, frend ; L. Eletnér gróf, szül.

Bodrogolasziban 1863 aug. 24., cs. és kir. kama-
rás, frend, 1886—96. a diplomáciai pályán m-
ködött, 1900 márc. 22. házasságra lépett Stefánia
fhercegnövel, Rudolf trónörökös özvegyével.
V, ö. Doby Antal, L. -család stb. (Budapest 1895)

;

Lónyay Albert, Emlék a L.-család múltjából (u. o.

1890); Karácsonyi János, Az els Lónyayak
(Nagy-Várad 1904).

Nevezetesebb tagjai a családnak

:

1. L. Gábor, a reformkorszak politikusa, szül.

Deregnyn (Zemplén vm.) 1805 okt. 4., megh.
1885 aug. 5. Jogi tanulmányai befejezése után
Zemplén vmegyében viselt közhivatalokat, majd
az 1832—36-iki orazággyülésre követté válasz-

tották s résztvett a reformkorszak valamennyi
országgylésén. Kossuth Lajosnak pártfogója volt

s országgylési tudósításai kiadatását els sor-

ban L. tette lehetvé. 1830-ban egyike volt az
országos magyar gazdasági egyesület alapítói-

nak, az ellenzék körében fleg közgazdasági és

állampolitikai publicisztikai mködésével tnt M.
Több ízben megkínálták magas hivatalokkal, de

nem engedvén önállóságában magát korlátoz-

tatni, semmiféle hivatalt sem fogadott el. V. ö.

Ország Tükre (1863. évf.) ; Vasárnapi Újság (1870),

2. L. Menyhért gróf, államférfl és publicista,

szül. Nagy-Lónyán 1822 jan. 6., megh. Buda-
pesten 1884 nov. 3. Középiskolai tanulmányai
után a bölcsészettudományokkal foglalkozott,

majd nagyobb külföldi utat tett s ismereteit ki-

vált közgazdasági téren gyarapította. 21 éves ko-

rában lépett közpályára és mint Bereg vm. egyik
követe vett részt az 1843-iki országgylésen. A
negyvenes évek publicisztikai harcaiban a centra-

listák oldalán vett részt. Midn az 1847-iki jio-

zsonyi országgylésre Bereg vm. újból követévé
választotta, már az ismertebb politikusok közé
tartozott. Az utolsó rendi országgjTilésen a libe-

rális pártban inkább Széchenyi, mint Kossuth irá-

nyához szított s ekkor írta a Kossuth pénzügyi
terveit bírálgató Pénzügyi levelek-ot. A Szemero-
féle forradalmi kabinetben pénzügji államtitkár

volt. A világosi fegyverletétel után külföldre me-
nekült, de királyi kegyelmet kapott s 1850. vissza-

térhetett hazájába. Itthon fleg közgazdasági és

társadalmi téren mködött. Egyike volt a Magyar
Földhitelintézet és az Els .Magyar Biztosító Tár-

saság alapítóinak. Emellett sohasem sznt meg
közgazdasági téren mködni ; egyideig Csengery-

vel együtt a Budapesti Szemle szerkesztje volt.

Különböz nemzetgazdasági és politikai tárgyú

cikkeit Közgazdasági ügyekrl címmel adta ki.

1858 óta az Akadémia igazgatáságának tagja

8 Eötvös József báró halála után elnöke lett. A
kiegyezési tárgj^alásokban dönt<3 szerepet vitt,

mint Deáknak és Andrássynak közgazda.«5ági ta-

nácsadója, majd mint az ország elismerten leg-

els pénzügyi kapacitása pénzügyminiszterként

foglalt helyet az Andi'áSvSy-kabinetbon. Ez állá-

sában rakta le a magyar államháztartás alap-

jait. 1870-ben a közös pénzügyminiszteri székbe

került, 1871-ben pedig gi'ófl rangot nyert. 1871
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olct. 31. a közüH külügyi tárcát átvev Andrásgy
gr6f tit uíi I. rr ,{» miniszterelnkaége a Deák-
pán áze elött nem volt népeiera.

Pöl> tak körfll támadt bonyodal-

mak uabáitartás reáUsegyen-
súly, rt sokan öt tették fele-

lssé. Al' ~n alatta indult meg,
mirp 1S7 :i volt álláíiáról le-

./.. n. vacsora-

vezéréndc s a
alkaliiuval is többször szóba

íiasom került többé as állam-

\z 1877-iki költBégvetési tár-

vol tartotta ntolaó beszédét,

jiono ellenzéki állá^wn^t Tisza

. mjrzatával szemben. Ezatán foko-

Mii lut^niKL^a adta magát a közgazdasági tevé-

kenységre s több pénzügyi és közgazdasági ta-

nnlmányt Irt s angol pénzemberekkel egyesülve

magA'or tenirerészeti konzorciumot akart alapí-

tani. L-t miniszterelnökségo idején ellenségei

személyes gj'anusitásokkal is illették. Halála al-

kalmával azonban a gyanúsítások elhallgattak s

az ország és az uralkodó mély réezv'éte kisérte

sírjába. Az Akadémiában Trefort .4goet mondott
felette raüékbeszédet 1885 máj. 31. V. ö. Vasár-

napi Újság 1860. és 1871. évf.; Ország Tükre
1862. évf. ; Kónyi Manó. Budapesti Szeíkile, 188ö
jún. : Doby Antal, A Lónyay-család ; Halász
Imre. Egy lítünt nemzedék, 1910.

3. L. SárnJomé, Tasnádszántói Becsky Ma, L.

!ház i tag öz\'egye, Irónö, szü i Érden-

:;iár vm.) 1874 jún. 2*. Már flatal-

küruuan íruimtott, vidéki li^Mkban közölt is egye^
mást de iröi mflködéee tulajdonképen 1 898-tól
y.^^A.'A

:
>- amióta fövároei napilapokba ír tárcákat

.\z Ujsáqg; állandó monkatáisa. Dolgozik

r. ,....,..: apókba, a Ijady'sRealm-be, az ninstriertes

Blatt-bas fran<Ma nyelven a bukaresti Romanul-ba.

Több éven át szerkesztette, Wohl Janka halála

után, a Magyar Bazárt Könyvalakban megjelent

mvei köm neveseteaebbek : Jóslás a ktiM;
Egy ármleáiuj története' Rögköz kötöttek.

Lónyelv-f (nör.). 1. Éuscus.
Loo, van, németalfökii fest-család, 1. Vanloo.

LSofa, Friedrich, német protestáns hittndós,

szfil. Hikleeheimban 1868 jtn. 19. 1888-ban Hal-

lebeo rendes teológiai tanár lett Múvei: An-
tiqnae Britonnm Scotommqne ecdesiae qnalee

foalnt móres etc. (1882) : Leontins von Byzanz
(1887); Die Handschriften der lateiniadien Über-
setzong des IreDftas(2. Uad., 1890); Leltfaden

znm Studlnm der Dogmengeáchlchte etc. (Halle

3-ik kiad. 1893); Predigten (1892); Stodien fiber

die dem Johannes von Damaskos zngeschriebe-

nen Parallelen (1892) ; Das ApoatoUcnm in drei

Predigten ansgelc^ (1896) ; Die AnferstehangB-

bericfate und ihr Werk (1898); Eastatfos von
Sebasto 1 1898) : .\nti-Haeckel (1900) ; OmadUnlen
der 1 "ích. in der Porm v. Di^oattfonen

für lesungen (1901); SymboUk (1908).

I<««k-«at (ang. (ejM : lAkMti, tengeri hajón a
parancsnoki hídon v. a hajó orrán felállított r-
szem.
Loomis (ejtsd : iamím), Elias, amerikai matema-

tikus és csillagász, szQL Wdiiii^;^baii (Connec-

ticut) 1811 aug. 7., megb. 1889 aug. 16. Xew-
Havenben. 1837-ben a természettudománycric ta-

nára Bodaonban. 1844-ti anewyurid ggyo^-
men. 1860-tól a Yale-Ckdleffe^m New-HaTenbea
tanár. 1846—49-ig tnlngrtíkrm tton New York
ésmás városok hoeszúsági kUnbsógelt, valamint
az dektromoe áram sebeaségét határozta meg. A
viharokra, az északi fény idtazakoaságáról, a
barometrikna maximumok- és mlnimumcAról és

a csi^adékotaról irt ért^es dolgozatokat. Fbb
munkái : Pláne and spberical trígonometry (New
York 1848); Progrees of astronomy (1860-56)

;

Natural philosophy (1858) ; Practical astronomy
(1855-65) ; Treatise of meteorology (1869 ; Be-
ments of astronomy (1869).

Loos, város Nord francia départeroentban, Ulle
külvárosa, vasút mellett, (itu) 11.468 lak., pamnt-
és lenfonással, vegyi gyárral. sjwoiigattaDel éa
sörgyárral ; nagyjavító intézettel. amdyiiek éptt-

létében az 1140. alapított ciszterci fÚaág Tott.

Loos József, tót író, szül. Neozpákm (Toróez

vm.) 1839., 1878-ban nyomtalanul eltnt Buda-
pesten, valóezinüleg fürdés közben a Dunába fúlt

1872 óta a budapesti V. ker. kir. gimnáziumban
volt tanár. Fömúve ^y 3 kötetes Tót-magyar-
német, Magyar-tót-német és Német-tót-magyar
szótár (Pest 1869—71).

Looy, Jakobus van, németalföldi író és festó,

szül. Haarlemben 1855 azept 12. Elöszí^ mint
könyvkötsegéd, majd mint szobafest mködött
1877—84-ig Amsterdamban a mvészeti akadé-

miát látogatta és ezóta festmvész. Mint íré

1889. lépett fel Próza dm gyjteményes köteté-

vel, melyet követett Gekken (Bolondok) és Peea-

ten (Ünnepek, Amsterdam 1892—1903).
Looz-Corswarem, belga hercegi család, mely

a bennegaui grófok egyik m^^cágábiU szárma-
zott 1734-ben VI. Károly oeáazártól hercegi ran-

got kapott. Belgiumban dveaiftett birlokaiért

1803. a Jtheina-Wolbeck féjedfttonwéget kapta,

mely azonban 1839. a rokon Lamtoif-Clennux
családra száUott A L.-család jelenlegi feje Ká-
roly Emánuel herceg (szül. 1860).

Loozi Zaófia^ a belga Amnlfnak, a Limburg
tartománybeli Íxmz urának leánya. Atyja 1099.

halt meg ; maga tehát a XII. sz.-ban élt s álU-

tólag Tuamelyik magyar királyhoz ment férjhez,

kitM gyermeke la maradt vtrfna.

Lopáa (lat fwrtwm). A római jog fogalommeg-
határozása három önálló büntetjogi fogalmat

foglal magában, úgymint: a) a dolog ánaginak
eUopását (f. Ipetna rei);6> aaúgyneveaett haanA-
lati L.-t (f. OBos) és c; a birtok L.-t (f. poawlonh)L

A magyar Btkv. amint L.-t az kOret el, «akl

idegen ingó dolgot mianak birtokából tacy Mr-
lalatából anaaJt lülotiMfertse aéltM abMraeél.
ból Tsaz el, hogy azt logtalamd elidi^AoBflM*.

A térvény a L.-t csak a dolog állagánat^ eUopA-

Sára amritotta. A hanmálah L. tnl^jdoa eUeal

kfliágáa (kMkv 127. f); a birtok-L. pedig a jog-

talan eiai^tftásnak a o.) egy eaets.

A L.-nak tárgya dolog lerte. jog L. tinya nea
lehet, de el lehet lopni ajogok biaonyftAdte aaol-

gáló okiratot, ami kttltefiaen oly oUratnAl, amely
önmagában érték (pL váltó), vttin kivfll áU. In-

gatlan dokig nem Mtet L.-nak tárgya. Aaok a
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torraószetüknól fogva ingó dolgok, amelyeket,

miatazingatlaa tartozókait, ingatlanoknak tekint

a polgári jog, ellophatok, épp úgy azok, amelyek
elválasztás által ingókká válnak, pl. a kivágott

fa, a lekaszált gabona, és pedig akkor is, ha a
tolvaj az elválasztást a L. véghezvitele céljából

eszközli. Az 1907. III. t.-c. 2. §. 3. bek. értelmében

a villamos áram és technikai célokra értékesít-

het minden más erö a L. szempontjából azonos

az ingó dologgal. Saját dolgon L. el nem követ-

het, de közös dolgon igen, természetesen csak a
tettes részét meghaladó érték erejéig. Teljesen

értéktelen dolgon L. nem létesül, viszont bármily
csekély, habár nem forgalmi s csak használati

érteket elegendnek kell tekinteni. Itt azonban a
törvény három kivételt állapít meg. Az egyik a
tulajdon elleni kihágás (ú. n. Munddiebstahl), a
másik a mezei, a harmadik az erdei L. Az els
a 10 korona értéket felül nem haladó élelmi vagy
élvezeti cikknek, tüzelöszernek v. egyéb életszük-

ségleti tárgynak ellopása, ha nincs oly körülmény,
amely a L.-t bntetté minsíti ; ez a cselekmény
nem L., hanem mint tulajdon elleni kihágás a
sértett fél indítványára 8 napig terjedhet elzá-

rással büntetend (Bn. 51. §.) ; a másik szerint

nem L., hanem a károsult fél indítv^ányára 200
koronáig terjedhet pénzbüntetéssel büntetend
mezörendöri kihágás gazdasági terménynek gyü-
mölcsös kertbl, szöllbl, faiskolából v. a mezröl
ellopása, v. a földtl el nem választott terméknek
jogtalan leszedése, levágása, ellopása, amennyiben
a dolog értéke 60 K-át meg nem halad ; de bn-
tett a mezei L., ha oly körülmény forog fenn,

amely a L.-t, tekintet nélkül a lopott dolog érté-

kére, bntetté minsíti, kivévén a következ
minsítési okokat, amelyek a cselekmény kihágás
voltát meg nem szüntetik : a bekerített helyre
való bemászás, a fegyverviselés és a visszaesés

(1894. XII. t.-c. 93. §-a). A harmadik kivételt

1. Erdei kihágások.
Az elvételnek másnak birtokából vagy birlala-

tából kellvén történnie, nincs L., ha a dolog senki-

nek sincs, V. magának az eltulajdonítónak van
birtokában. A tettes birtokában lev dolognak
jogtalan eltulajdonítása nem L., hanem sikkasz-

tás ; az elveszett s megtalált dolog eltulajdoní-

tása pedig jogtalan elsajátítás. Az elvétel alatt

nem érthet egyrészt a dolognak egyszerii el-

mozdítása a helyérl, de másrészt nem szükséges
a dolognak a L. színhelyérl elvitele. Alakját
illetleg pedig az elvétel nem szorítkozik a kézbe-

vételre, hanem átöleli a birtokbahelyezés min-
den képzelhet eseteit, Így pl. elhajlást, vagy
mechanikai készülékek által való elvételt

; pl. a
világító gáznak a gáztulajdonos birtokában lev
föcsbl a fogyasztó birtokában lev mellékcsöbo
átvitele az ellenrz készülék kikerülésével. Az
eltulajdonítás célzata a tettesnek azt a célzatát

jelenti, hogy a dologgal mint sajátjával rendel-

kezzék. Az elzálogosítás tehát az eltulajdonítás

fogalma alá esik, amegsemmisítés v. megrongálás
célzata ellenben nem. Jogtalan az eltulajdonítás,

ha ahhoz a tettesnek joga nincs (objektív jogta-

lanság). De az eltulajdonításnak alanyilag (szub-

jektive) is jogtalannak kell lennie, azaz a tettes-

nek tudnia kell, hogj' az eltulajdonításra joga

nincs, mert ellenkez esetben a tárgyi jogtalan-
ság neki be nem számítható (Btkv. 82. §).

Hazai törvényünk szerint a L. vagy vétség v.

bntett. Bntetté minsül a L. : 1. az érték alap-

ján akkor, ha a lopott dolognak a lopáskori ér-

téke 200 koronánál nagyobb (Bn. 48. §.). Ha a
tolvaj több oly L.-t követ el, amelyek az érték

alapján egyenként csak vétséget adnának, de
összértékük 200 koronát meghalad, nem ugyan-
annyi L.-i vétség, hanem egy L. büntette állapí-

tandó meg ; 2. a lopott dolog minsége s a L. helye
alapján, tekintet nélkül az értékre, vallási szer-

tartásokhoz tartozó vagy kegyes vagy jótékony
célra szánt tárgyak, vallási szertartásokra ren-

delt helyiségben vagy temetben holtak emlé-
kére rendelt vagy holttesten lev tárgynak el-

lopása esetében ; 3. az elkövetés módjánál fogva

:

be- és feltörés, bemászás, hamis vagy lopott

kulcs használata esetében ; é. bizonyos más, a
törvény által meghatározott esetekben, melyek-
ben az id, a személyes viszonyok s más körül-

mények irányadók, így különösen közveszóly ide-

jében, szolgálatban álló személy által, házközös-

sógben v. közös háztartásban él személy ellen,

közhivatalnoki jellegnek felhasználásával vagy
színlelésével elkövetett L.; rabló- vagy tolvajszö-

vetség ; továbbá az úgynevezett fegyveres L. és

visszaesés esetében. Amaz fenforog akkor, ha a
tolvaj a L. elkövetésekor fegyvert viselt, habár
azt sem nem használta, sem nem mutatta. A visz-

szaesés pedig az, ha a tolvaj már elzleg kétszer

volt L., rablás, zsarolás, sikkasztás vagy orgazda-

ság miatt büntetve s az utolsó büntetés kiállása

óta 10 óv még el nem telt. A L. vétsége egy
évig terjedhet fogházzal, a L. bntette pedig 5
évig terjedhet börtönnel, bizonyos esetekben 5
évig terjedhet fegyházzal, st 10 évig terjedhet
fegj'házzal büntetend a L. a Bn. 49 §-a értelmé-

ben, ha a lopott dolog értéke 4000 K-nál nagyobb
és a cselekmény a lopott dolog értékére való te-

kintet nélkül is bntett, ha visszaesés eseté-

ben az elz büntetéseket bntett miatt szabták

ki s a tettesnek újabb cselekménye más körül-

ménynél fogva is bntett ; végre ha a tolvaj a

L.-sal üzletszerleg foglalkozik. L. miatt miiKlen

esetben hivatalvesztés s a politikai jogok gyakor-

latának felfüggesztése is kimondandó. A L. rend-

szerint hivatalból, bizonyos esetekben azonban, a
tolvaj és a sértett között fenforgó viszonyra való

tekintettol (házastársi, rokonsági, gyámi, gond-

noki, növendéki, szolgálati, háztartási viszonyok),

csak a sértett fél indítványára üldözhet.

Lopás elleni biztosítás, 1. Biztosítás.

LopaSic (fjtsí: —8ic8), Radoszlar, horvát törté-

netíró, szül. Károlyvárosban íS'Sb máj. 20., megh.
Zágrábban 1893 ápr. 25. Nevezetesebb müvei

:

Poviest i mjestopis grada Karlovca (Károlyváros

története és topográfiája, Zágráb 1880): Dva
hrvatska junaka Marko Mesic i liUka Ibriáimovió

(Két horvát hs, Mesic Márk és lbrl§imovic Lu-

kács, u. 0. 1889); Bihac i bihacka krajina (Bi-

hács és környékének története. 1890) ; Acta his-

tóriám conflnilmilitaris croatici illustrantia (u. o.

1884—89. 3 köt.); Hrvatski urbari (Horvát urba-

riális emlékek. 1893) ; Oko Kupé i Korane (A Kulpa

ós Korana folyók környékének története, 1895).
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LopatkA (Kapuri). 20 m. magas, kopár begy-

fok Kamcsatka l>.-i végében.

Lope de Rneda, spanyol költ, 1. Rtieda.

Lope de ¥ega Carpio, FeUx, spanyol költ,
a világ leguagyubb drúmaíróinak egyike, szOl.

Madridban 1562 nov. 26., megh. a. o. 1635
aug. 21. Nemes kasztiliai családból származott,

Bfadridbaa keidte tannhnányait és már tiz éves
korában as aloalai egsretenwl látogatta. Legré-

gibb fenmaradt vígjátékai köztll a Verdadero
anante cimút már 13 évee korában eladták.
1588. résztvett az Azorok elleni háborúban, 1588.

az armadában harcolt ; 1585. Valenciába került,

ahol griwp^iM ismereteit gyarapította. 1595-ig

Álba heroeg, olbb Lerma herceg titkára volt,

1605ta Setaa heroeg volt pártfogója és barátja.

1590 öta egész Spanyolország elimierte t a köl-

tk, a azinpad fejedehnén^. Népe öt a géniek

fénixtoek nevezte. Mikor 16U. második neje el-

veszése atán koioetorbii lépett, akkor is tovább
folytetta titáni drámai monkásságát, élte végéig
sziÁadatluinl. L. termékenysége közmondásos
ltt. Irt két epopeát : Angélica és La Jemsalém
<-()nquistada ; öt mitológiai költeményt ; négy tör-

ténelmi költeményt : egy komikai hskölteményt

:

]jf\ Ontnmaquía ; több leiró és didaktikai költe-

I ámtalan szonettet, románcot, ódát,ele-

rolátés nyolc novellát. Legtöbb mvét
^ le sokat prózában is irt. Spanyolország
< ~ I ! 'it ^'ilág bámulatát szinmúvoivel vívta

k; A mvnl nemzeti drámának tulajdonképen
ó -

' : :: t óje, aki a spanyol nomzeti érzést

l> életét a leghívebben tudta viasza-

liláiban. Tárgyköre roppant széles,

niii cHodás, nyelve gazdag, verse-

/.etee volt L. termékenysége
1 >, hogy mesés gyorsasággal

<r 3 óra alatt elkésztUt egy
\ ak, melyeket tragédiáiból,

II. vígjátékaiban, bohózatai-

t'ikfvfli változatosak. Nagy-
vat emlittlnk meg:
jor alcalde el rey

;

íjuö; tuente Ovejana; El

/li ; El villanó en su rinoón

;

tionor; La jndia deToledo; 81

mujeree. L. darabjait, fleg a
" ' nagyon kizsákmányolták.

szerint 1631-ig több mint
' ' r. loátésentremeeet irt;

! tidt ráak és krtUbelfU

. Madrid 1604-47) oimfl

II j<>lont meg. 112 darabot Har-

T ki a Biblioteca de aotores espa-

v^.. 41. ée52. köteteiben. Onacesmflveit

Pelayo rendeste sajtó alá a spanyol ki-

rályt akadémia megbisáaából (1880 tn, Obras
de L. oim alatt). E kiadás els kötetében L. kime-

rít életrajza is megtalálható. As ájftbb idben a
spanyol és kOlföldi kritika figyelme tfM fMóje

fordul 8 teAJBB eüameréssel adilk csodás talen-

tumának.
Lopenik, a Magyar-morva hatáxtegységegyik

tagja, Trencsén vmegye DNy.-i résiétan a háti*

ron. A Vág jobbpart]án, a Bossáe és DOtomiea
völgj-ei közt emelkedik 912 m. magasságig.

Rétai San Ua*0NM. XIL fcH.

Lopér (Lopej). klak. Zólyom vm. breubányal
j.-ban, (i»io) 1847 tót és magyar lakossal, rmbti
megállóval ; u. p. Alsósiabadl, o. t. Z<Uyond«áaó.
Hozzátartozik Zólyombrésó.nagy vaanfltelep(l-o).

Loperi, sziget. 1. Ambryn,
Lóperje (aor.), 1. pkleum.
Lópestis, lóvész, Dél-Afrikában az egypatás

állatok fertz, de nem ragadós betegsége^ metyet
láthatatlan virus okoz. Hevenyes osptaUwn (Dtm-
kop-Paartbiekte) az általános rossniIléC Je-

lein klvtU magas láz és késbb súlyos tOdó-

vizenyó, lassabban lefolyó eseteiben (Dikkop-
Paardziekte) azonfelül még Tbnnys dnssana-
tok a fejen, a nyakon, a törzsön, valamint a
lábakon kisérik. Gyógyulás csak lassú fejl-
dés eeetén fordul el. A L. terjeszti valtetinfi-

leg szúnyogok v. knllancst^ Elfordulása msg-
akadályozható az állatoknak nyáron vésanen-
tes legelökön vagy pedig veszedelmes helyeken
egyfolytában legfeljebb csak két napig tartó le-

geltetésével, továbbá a fogékony állatok immu-
nizálásával ágy, hogy közel ^y idben a bete-

gekbl vett ferts vért és nagyobb mennyiség
immunsavót oltanak be az állatokba.

Lopes (ezeltt Cabo Lopó Gonfolves), fok a
Guineai-öböl DK.l végében Francia-Kongóban,
a Fétis fokig nyúló L.-öHöt határolja. A fran-

ciáké 1862 óta.

Lopez (ejud: lopeaa). 1. Carlos AnUmie, Pa-
raguay elnöke, szül. Asuncionban 1790 nov. 4.,

megb. u. o. 1862 szept. 10. Mesztic ecedetú volt

és az ügyvédi pályára lépett 1844-ben köstána-
sági elnökndi választották meg s Jó kormányzá
sával felvirágostatta as ocsiágDt 1854-ben újból

megválasztották s egéss haláláig korláttan hata-

lommal intézte Pwraguay sorsát.

2. L., Francitco Solano, Paraguay elnöke, az
elbbinek fla, szOL Asnneionban 1827 júL 84..

me^. 1870 máro. 1. Atyja kormánya alatt már
18 évee kcwában tábornok lett, azután Európá-

ban tartózkodott néhány évig. Atyja halála után

1862 okt 16. asengeddmes knagraMzos sülökké

válasrtotta. Oandagsásában alUakodva Para-

guay tarttletét hdftánnktal akarta gyarapítani.

Eaért háborút kasdett BrasUiával 1864., de

ugyanekkor Umgnay-ial és Argentínával is há-

bontba keveredett Bár as egyenstlsn kanban
vereséget sasnredett mégis fenn tadta magát és

hatalmát tartani, míglen Aqnidaban meOstt bra-

zíliai lovasok reátámadtak és msgOllék.

3. L.. Narciso, knbal félkeMTenér. sriU. Oara-

casban 1799.. miegh. Habanában 1851 saept 1.

BlössOr Vensmnia ra|giirlMi<fl(<(!n hanoit az-

után spanyol olgátatSt léfi lúmt i ett a kar-

listák elleatlliábonikban. 184i-bw eikiaárto Vaí-

dm ttkormányBót Knba srigatéra. Mlkar aaon-

ban ennek ntúda. O'Doninü OMgliiartnlli áttásá-

tl. a knbal fiwradalmi párthos esnllakawtt ée

1848. New YorkteflMBskttlt Inán 1851 aag.agy
kis csapatéUn Timnaárt KnMbn, hoor kanalftl
vigye annak sg|sattá<át«nHg|w*lt]nii>Mml.

Iflntliogy animbMi taifü— im llihlak hmá, a
spanyotok elfogták és khrégSBlák HábsBÉkHL
Lopea de BseaUo. Wgo. L LcfoUu
Lones dsSagnra, £iiy. vámslplébÉaos Zalká-

ban (Bpanyokmág), a modem sakkjáték r*-

'
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létének megalapítója, a XVI. sz. közepén élt. A
sakk elméletérl szóló mve 1561. jelent meg
Alcalában. A játék megkezdésének egyik legal-

kalmasabb módját, a spanyol játszmát 6 ta-

lálta fel.

Lopez Dominguez, spanyol tábornok, 1. Do-
minguez.

liopliiiis (állat), 1. Ördöghal.
Iiopliobrancliii (állat), 1. Bojtkopoltyúsok.
l<ophocoiui (gör.) a. m. csomóshajuak ; a

gyapjas hajúak (ulotriches) egyik alosztálya.

Ilyenek a hottentották (1. az ábrát) és pápuák,

Uottentotta fOnök, csomós hajjal.

kiknél 5—6 hajszál egy-egy csomóba tekeröd-

zik össze, úgy, hogy a csomók között a fejbr
kilátszik.

I^ophoderminm Chev. (növ.), a tömlsgom-
bák génusza. A termötost hosszúkás, a gazda-
növény epidermisze alatt képzdik, majd azt

áttöri és mint feketoszín, vonalalakú rés jelent-

kezik. Különösen az erdészetben van jelentsége,

mert e gomba több faja a fenyfák levelét pusz-

títja. Ilyenek a L. pinastri, a L. macrosporum
és a L. nernisequium.
Iiophopltanei* eristatus L. (Miat), 1. Ginege-

félék.

liophophor, 1. Mohaállatok.
TiOplioplioriis (állat), 1. Fácánfélék.
I^opliopliytuin Scholt et Emil. (növ.), a Ba-

lanoplíoracoae család génusza Üól-Amerikában, i
fajjal. Mind a 4 fák gyökerein élsködik. Rhizo-

májuk fels részében pikkolylevelektl sürün bo-

rított. A virágzat számos fejecskébl áll ; fehéres

V. rózsaszín, többnyire kétivarú virágokkal. Leg-
ismertebb a L. miroMe Schott et Endl. (1. az

lüösködö növények I. tábláján), mely brazíliai

árnyas erdkben fkép Mimosoideák (1. Hüvelye-
sek) gyökerén ól. Gumórhizomája V4— V« ^g-.

de 15 kg. súlyú is, 40/0 keményítt tartalmaz,

hazájában orvosság.

liopliopoda (állat), 1. Mohaállatok.
liophurtyx califoruicns Shaw. et Nod/i.

(állat), a búbos fürj újabban elfogadott tudományos
neve. L. Callipepla.
liopbotes (állat), a Csontoshalak rendjébe, a

Bóbitásfejü halak (Lophotidae) családjába tar-

tozó halnem. Egyetlen faj : a bóbitáshal (L. ce-

pedianus Giorna) tartozik ide. 1*5 m.-nél hosz-
szabbra is megn. Színe ezüstfehér ; úszószárnyai
rózsaszínek. A Földközi-tengerben és a Japáni-
tengerekben nagy mélységekben honos. Élet-

módja ismeretlen.

I^ophura (állat), 1. Vitorlás gyík.
riophyrus (állat), 1. Levéldarazsak.
Lopichis, friauli longobard, 610. Friaul osti'Q-

makor az avarok fogságába esett s a mai Magyar-
országba került. Onnan kezében egy íjjal s el-
deiül pár darab csonttal és kenyérrel indult haza.
Otthon mindent elpusztulva talált ; de házat galya-
bított magának, megházasodott s tle származott
Arichis (Henrik), kinek fia volt Warnefrit s uno-

kája Paulus diacontis, a longobárdok történet-

írója, ki a rávonatkozó mesét a IV. könyv 37-ik
fejezetében jegyezte föl.

Lópióca (Haemopis sanguisiiga h.), a Pióca-
félék rendjébl s az állkapcsos piócák családjából

való féregnem. Külsleg nagyon hasonlít az or-

vosi piócához
;
gyomrának vakbelei, az utolsó pár

kivételével, igen kicsinyek vagy hiányzanak.
Színe világos, vagy sötétbarna, gyakran zöldes

is, hátán és oldalain sötét foltokkal ; hossza
10—15 cm. Vizeinkben is nagyon közönséges; a
vizet gyakran elhagyja s a partok közelében tar-

tózkodik kövek alatt ; nagyon falánk, különösen
földi gilisztákat eszik, do pusztítja a csigákat, a
rovarálcákat és a kis halakat is. Gyakran össze-

tévesztik a vele együttél ál-lópiócával (Aulos-
tomum V. Aulacostomum gulo Mocq. Tand.),

melynek állkapcsain lév fogai még ritkábbak
és tompábbak s belének csak egy pár vakbél-
szer kitüremlése van.

Lop-nor (Lób-nor, Lop-nur, Kara-kosun),
helyét változtató, lefolyástalan pusztai tó Kelet-

Turkesztánban, Közép-Ázsiában, a Takla-makáu
sivatagitól K.-re, 790 m. magasban (Przsovalszkij

szerint). Ebben vesz el a Tarim folyó vize. A tó

kínai források szerint elször É.-on a Lop nev vi-

déken volt, késbb (Przsevalszkij szerint (1876—

1877J) D.-en Kara-kosun v. Kara-buran névens
jelenleg Hédin kutatásai szerint (1896) ismét É.

felé vándorol. Helyén kívül a nagysága, alakja

is rendkívül változó. Vize nov. közepén rendesen
befagy és csak márciusban olvad föl ismét. Marco
Polo után csak Przsevalszkij látta elször. V. ö.

Kozlov, Ijob-nor (oroszul, Szent-Pétervár 1898)
ós Sven Hédin munkájának idevágó része.

Lopó vagy borlopó, a borszlvó (1. o.) haszná-

latos neve.

Lóposzogó (növ.), 1. Pöffeteg.
Lopótök (növ.), 1. Lagenaria és Borszívó.
Lo Presti (.^jtsd : -pressti), Fontanad'Angioli, bárói

család, mely eredetileg Spanyolországból (Kasz-

tiliából) származott, ahonnan a XIV. sz.-ban Szicí-

liába ágazott el; 1739. egyik ága Ausztriában

telepedett meg, míg Magyarországban az 176i.

országgylésXLVII. t.-c.-e értelmében nyerte cl a
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honflusitást. A család nenuedéiEreDdlJe Béierig
OBttietö fel. aki Kaaitiliából 1891. Siidliát>a köl-
tiWtt ée V. Alfoos királytól vitézsége fejében
Urt(dE(^t éena^ rangot nyert Utódai nagy 8ie*
repet játBMttak Palermóban. A spanyol (Mktaö-
dóéi hátMwú n^jaiban a család Aoaztriáhos alí-

tott ée ezért a gyöites ^anyolok által minden
hivatalátöl ée birtokától mégfoeztatott Emiatt L.
Fartmc Szicíliából 1736. családoetol Bécabe küi-

tfiaött L. Bockus ekkor már az oeztrák hadso-
n^MO szolgált, el6bb OlasKWsság. majd hazánk
fiHdjén harcolt (a törökök ellen) ée végfll a II. Fri-

gyes porosz királlyal viyott hadjáratokat küz-
dötte végig. 1748-ban a vitéz Rochust az alsó-ausz-

triai nrakjegyzókébe iktatták ée bárói rangját el-

isn^rték ; a magyar rendek pedig öt és flöröksoit
1764. honflusitották. Bochomak tübb fla volt,

easek közül harmadik fla, Za»)os (szül. 1767., mogb.
1832.), Temes vmegyéboi telepedett le, hol Sáu-
rau oeztrák ptezQgyminisztertöl Merczyfalva és
Zsadtoy uradalmat szerezte, melyeihez 1826. az
aradvármegyebell Tok, Dtyó és Szedistye uradal-

mak járultak. Hitveeétöl, Le Roy Lozeml»ime Jo-
aefát^ 3 leánya és két fla született : Lajos (1. L.
2.) ée Árpád i\.L.l.\

1. L. Árpád báró, 1848—49-iki honvédörnagy,
szOl. 1828., megh. Budapesten 1879. A szabadság-
harcot Görgey hadseregében küzdötte végig. A
világosi fegyverletétel után külföldre emi^It.
Az ötvenee években a Magyar Tudományos Aka-
démiának egyik mecénása volt.

2. L. Lajos báró, szül. 1823., megb. 1878 ápr.

10. A n^yvenee és hatvanas években különckö-
déeórU ismert fúr volt. aki saját költségén hu-
saáres^atot toborzott az 1848—49-Iki szabad-
aághareban. Világos után Nápolyba emigrált,
hazatérése után családja ellen egy hitbizományi
oklevélbe beeeáazott hiba következtében 114 port

indított Utóbb technikai találmányokra adta ma-
gát A töbU között meróazen koncipiált egy-
vágányú vasatat terventt. melyet Diósgyrött,
iltvói birtokán ée Albrecht fherceg tescheni ura-

daimáhan meg is épített

Lopnsna, fOrdöhely, U Berkcmetk.
Lopva menyegxéa vagy alattomos házasság

Oat matrimomum clandedinum). a római kato-

ttkoi wyhájriogban az, melyet a tridenti köz-

Binat ihal ^ösáabott ttmiepótyeeség nélkül (te-

hát nem az Uletákea, ttkeün aajiu plébásoa eMtt,
legalább két tana jekalététMii) kStask meg. Az
1907 aag. 2. kiadott «Ne temerc* d^oétom csak
bármrty pM)ánoe vagy az ordinárius, vagy esek
valamelyikét^ feltaatalmaaott pap Jelenetét ki-

váqja (s nem a saját plébánosé^ a hániiwág ér-

vényébei a a pr^ns pandias kfioemkOdó-
sét esik a báanág megengedettiégéiiek (de nem
érviéoyéiiek) teád eMfritétsIévé. B dekrétam ha-

tá^ lépte (1908 ápr. 19.) óta tehát L. ai olyan,

aaielyet nem piébánoe vagy ordinarins, nvagy
eanklfit MhataimaiáBt nyert pap eltt a legalább

két tana jelenlétében kötnek.

I.<H|«aeltaa (lat), i in i'ii^MáiL bOtwÉMftÉlg.

Lon del Rio, járási saHáuif SerfDa apaaTol
tartományban, a Gnadalqnlvir jíobbpartján, vaatt

mellett (i»io) 6770 lak. KOariébeo a Monté de
Seteflllas-hegyen búcsújáró-templom van.

Iionn («}u4 : lorai), város L. conntyltan, Ohk>
éankanurlkai államban, a Black rwívemok az
Briebe való torkolatánál, (luo) 28,8ts3 lak., aoél-

múvekkel.
Lóránd, több magyar fúr nve.
1. L. vagy Boland a Bálolt nemzetaégbl, IV.

Béla ée V. István egyik lesUvalóbb híve. A tatár-

járás idojébenkeid8aer^einl.l248-12öe-ig, vala-
mint 1263-65 közt nádor ée pononyi fispán s
mint Uyennek frésze volt 1254 ápr. 3. a IV. Béla
s n. Ottokár cseh király között kötött békében

;

majd 1261-67-ig tótországi bán ; e méltóságától
azonban 1267 dereka táján megfoaitotta IV. Béla,
mert L. bán István ifjabb királlyal keadett barát-
kozni. Résztvett az 1271-iki cseh háborúban. Kan
László zavaros korában 1272. 1273 és 1274. há-
rom ízben Ls volt nádor, késbb országbíró 1277
nyaráig ; azok közé tartozott, kik a Hafaebmigi Bn-
dolffal való szövetséget pártolták s réeztvett
abban a követségben, mely 1277. Rudolffal meg-
kötötte a szövetséget Nemsokára ezután megtialt,

1278. már mint elhunytat emiitik. Két fla muadt.
Rátolt és Mátyás bán, az utóbbitól ««^i^>«t»r a
jRiJi;8{/-család.

2. X., Márk fla, 1272. résztvett a IV. Láazló
ellen támasztott lázadáflt>an. Mint snpeai ispán
elfoglalta az ^ész Szepességet, st ntóbb Etmíg
a Nyírséget is. 1277-ben IV. László Sóvári Sós
Oyörgy és Pinta mesterek ventéee alatt ellMie

küldte a fölkelt nemességet s az üflE&aetbeo L.
elesett.

3. L., Leosták fla a BátoH nemzetségbl, nádor
III. Endre uralkodásánakv^ felé és az Intorreg-

num idejében. Legelbb a hódmezei csatában tOnt
föl, késbb fölováazmeeter, 1298-tól pedig a Duna
balparti részek nádora, míg a Duna jobbpartján a
Pécz-nemzetségbeli Apor volt a nádor. ÜL Endre
halála után a nemzeti párthoz csatlakozott, mely
Vencel cseh királyt hívta meg a trómra, de már
1302. a pápai követ Bóbert Károlynak nyerte
meg 8 is réeztvett abban a paeesban. mido a
Budán idz Vencelt meg akarták kpoL Jeleo
volt az 1304-iki pozsonyi gyflléaeB ia» ahd Bóbert
Károly és Bndolf oeztrák lieneg artauM magyar
éeoedrák fúr Jelcamében aagvgteégw léfati a
csehek ellen, utoljám 1807. eodítfk a> oklevalak;

úgy Utsdk, esakhamar eantáa megtalt IMgj te
maradt : VakPea, ai Ikva^ cwalád flee, Leoatáfc,

Loránd, kit a régebU nvana gonalógiák a Lo-
nM)fv-caalád eének teUatstlBk éa latrán.

4. L., a Borsa neBuetéánbl, L BolamL
Lorandit (Aarj^ reodkÍTttl váltosatoa bumUíb>

kristályok, aaielyek a mlarsiritlel tmmoikk;
tObb IránytNHi jál haaailnaF GyéaáitttayA,
koeenm- vagy karmlnpiroa, néha Mfllalia aOMt
tomadlrke és gyafaan okker-airga pocnl tsb
borítva; kaica aOlét ennaByepiraa; áttotaO .
áüátBsó. TaUiam-ariiB iWlil. ká|tote CHAéS^
AUdiar lrgwil<^lWMi, MaksdteiálMa realoÉira ia-

lepedve ítedol elA. Kramer Mamt Wapaatf
eayelwnl tanár fsdesla 181 éa BBtrOa Loráiri

ifiiluliiMfii L.-nak Beverte eL
Loréall Axtalt aKbcáai, nftL ITuflMii^Ww

1866 nspi 6. A niatar^JdakolábaB éaabéeri
kéiwOmfltéawU akadterián taodt HeOaMT tfa

ZomboMii lakoUMában. 1886-bea a ktaoktatáa-
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ügyi miniszter Parisba küldte a szalon-bronzokat

tanulmányozni s onnan visszatérvén, az iparm-
vészeti iskolánál felállított kisplasztikái tanszé-

ketfoglalta el. Szobormvel közül nevezetesebbek:

a Labdázó fiú, a Martirnö, Huszár Adolf mell-

szobra, Gönczy Pál ötvenéves jubileumára jardi-

niére, melyért az iparmvészeti társulatnál -az

els díjat kapta; ezüst asztaldísz a fváros
számára. Plaketteket is készített, ilyenek Tisza

Kálmán, Gönczy, Széchenyi István stb. emlék-
érme.

Lorántffy (serkei), kihalt elkel magyar csa-

lád a Rátolt-nemzetségböl, közös eredet a Feledy-

és Ilsvay-családokkal. Az si nemzetségi címer
(vörös pajzsban arany hárslevél) a késbbi idk-
ben naturalisztikusabb formát nyert s L. Mihály
1614;-iki pecsétjén a hárslevél már gallyas fatörzs-

zsel is el van látva. Az els ismert s, Leusták,
IV. Béla korában élt s úgy látszik, Domokos tár-

nokmesternek, a Thary, Pásztóy, Putnoky és Ka-
zai Kakas családok sének, valamint Kvágó-
Örsi Olivérnek (alighanem a Ráday-család se)
volt a testvére, ezek ugj^anis, illetleg ivadékaik

a Rátolt-nembeliek 1283-iki osztályakor közösen
kapnak bizonyos jószágokat, míg a többi birtok

id. Loránd nádor ivadékaié (Paksy-család) és

Keszi Lrinc íláé, Balduiné (Gyulaffy-család se)
lesz. A L. és a velük közös stl származott másik
két család elágazásán régebbi gonealóguaaink
nem igen tudtak eligazodni. (V. ö. Nagy I., Ma-
gyarország csal., IV. li-S., VII. 170. ; Wertner
M., Magyar nemz., II. 301.) A zavart az idézte

el, hogy Leusták ivadékai közt ugyanazon nevek
(Loránd, Dezs, Leusták) többször ismétldnek s

a valamelyik birtokról vett elönevek, melyekbl
a késbbi vezetéknevek alakultuk, nemzedtíkr()l

nemzedékre változtak. A család llágban 1614.

halt ki L. Mihályban, nöágban kihalt ennek leánya
ban, Máriában, Apafi István nejében (1681). V. ö.

Siebmac'Jier, Ungarischer Adél, Text, 377. 1.

L. Zsuzsanna, szül. 1600 körül, megh. 1660
ápr. 18. Rákóczi György Borsod vármegyei fis-

pánhoz ment férjhez 1616., aki 1630 óta, mint
I. Rákóczi György, Erdély fejedelme volt. Mikor
erdélyi fejedelemasszony lett, az uralkodásnak és

a roppant uradalmak gazdasági vezetésének fárad-

ságában híven osztozott férjével. Hozományának
legértékesebb része Sárospatak vára és uradalma
volt. Az áldottlelkíi, vallásos, mvelt n különö-

sen a sárospataki református kollégium felvirá-

goztatását hordta szívén. Kitn tanárokat hívott

meg, tápintézoteket létesített, angol és hollandiai

egyetemeken való teológiai tová6bkópzésre ösz-

töndíjakat alapított. A tudósokat elszeretettel

hívta meg asztalához ós buzgón vett részt hit-

tani vitáikban. A sáfospatakin kívül hathatós tíi-

mogatásban részesítette a debreczeni, nagysáriidi,

kolozsvári és gyulafehérvári ref. fiskolákat is.

A református teológiai írókat örömest pártolta

mveik kiadásában ; rendelkezésükre bocsátotta

a sárospataki családi ós a gyulafehérvári feje-

delmi nyomdát ; mindenfelé terjesztette könyvei-
ket : maga is Irt egy köny^'et : Gyulafohér^•árt,

1641. jelont meg Móses és a PropJieták cím mffh-
kája, mely nem egyéb, mint egyszer antológia

:

szentírásbeli helyek, egybeállítva a református

vallás 45 hitágazatának «gyözhetetlen igazság-
tételein gyanánt. A nagyszombati jezsuiták erre

egy rendkívül éles névtelen választ írtak (1642),

mely a felesége durva megsértésén haragra ger-

jedt Rákóczit arra birta, hogy panaszt tegyen III.

Ferdinándnál. A pör azonban minden eredmény
nélkül sznt meg. L. Zsuzsámia különös szervez
képességének adta tanúságát férjének felsma-
gyarországi hadjáratában (1644—45). Míg a tulaj-

donképeni kormányzást György fla vitte, ö fo-

gadta a csapatokat, azokat férje után küldte, a
várak felügyeletérl, az Erdélybe küldött foglyok
ellátásáról, a hadak pontos fizetésérl gondosko-
dott. Férje 1648. bekövetkezett halála után L.

Zsuzsanna Zsigmond fiával Sárospatakra vonult
vissza s élete alkonyán majdnem kizárólag a jó-

tékonyságnak szentelte munkásságát.
LorántffyZsuzsanna-egyesület, alakult Buda-

pesten 1892. ; célja akeresztény szeretet gyakorlása
ós a keresztény erkölcsi élet felvirágoztatása külö-

nösen a nk között, mely cél elérésére a következ
eszközök szolgálnak : az egyesület jövedelmei ; a
diakonissza-ügy fejlesztése ; az egyesület tagjai ál-

tal varrott vagy készíttetett ruliák és élelmi sze-

rek kiosztása ; a szegények meglátogatása ; val-

lásos irányú lapok kiadása s evangéliumi szel-

lem irodalmi mvek ajándékozása ; felolvasások

tartása, különösen nk részére ; az egyesület ál-

tal szervezett ni énekkar ; a cselédek erkölcsi

életének megóvására irányuló intézkedések tár-

sadalmi úton, munka-otthon ós penzió fentartása.

Az 1913. évben 90,580 korona bevétele s 77,796
korona kiadása volt az egyesületnek.

liorantliaceae (Fagyöngyfélék, Fakín-fV-
lék, növ.), a szabadszirmú kétszikek családja:

850 faja fkép trópusi. Viráguk többnyire suga-

ras, 2—3 tagú, leples ; a lepel 4—6, nem mindig
pártaszerü levélbl áll ; tövén egy részükön u
vacok perem alakjában kiemelkedik. A magház
a vacokkal teljesen összentt, majd a kett együtt

bogyószer v. csonthéjas terméssé fejldik, mely-

ben a vacoknak egy bels rétege elnyálkásodik.

ragadóssá lesz s ennek segítségével a termés a

gazdanövény ágaira tapad. Félcserjeszer vagy
ritkán fnem zöld növények, legtöbbjük ftin

lakó, félig élsköd, amennyiben a fából szívó-

gyökereikkel elvonják a nedveket. Levelük ren-

desen jól ki van fejldve. Nálunk jólismert a

Viscum (fagyöngy) és a Loranthus (fakín).

Lórántháza, kisk. Szabolcs vm. nyirbaktni

j.-bnn, (1910) 491 magyar lak., vasúti megállóhely,

u. p. ós u. t. Nyirbakta.
liOranthus L. ia6y.), fakín, madárlép, gyim-

bor, a Loranthaceae-család génusza; 300 faja né-

hány kivételével a forró övön honos. Kétszíkíl.

ritkán tlevel fákon élsköd cserjék, vastag, ép-

szél, osztatlan levelekkel. Viráguk leple 4— (>

tagú és ezek rendesen szabadok ; a porzószálak a

portok alatt nem keskenyednek, aportok tehiU

mozdulatlan. Murvájuk közvetlenül a virág alatt

áll a kocsány végén. Nálunlv csak a L. europaeus
L. (európai fakln) ismeretes. Tölgyfákon gyakori

pl. a budai hegyeken is. Szívókötegei a fa kambiu-

mában és a fiatal farészben a faelemekkel pár-

huzamosan terjednek. Hengeres, barnás-zöld ágai

vannak ; levele átellenes, keskenylándzsás, sár-
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gás-söld, taani lebnll Bogyója tojáadad, sárga

;

madárlépet fOznek belle (l Lép).
I<*r«riwi (lat), luvbáoeol^neeter, aki a ró-

maiaknál a rataf^gákcHi végrehajtotta a bOn-
tetéat

LoMa <4tai : —ta, as ^ori Eliocroca), város, L.

járás saékbelye Marcia spanyol tartományban, a
Serra del CaSo lejtjén, a Sangonera és vasút

! 910) 69.000 lak., poskaporkészltée. ólom-
ig, posztóezüvée. K&tépkwi emlékekkel ,-

küaelében eist-, ólom- és kánbányászat ; 1879.

árvls posztította és kb. 600 háza fiaszedölt.

Loxeh, 1 . Fels-Ausztriában a Dtuia jobbpartján,
az Bnns torkolatánál fekv jelentéktelen falu,

üMO) 1248 lak. A rómaiak Idejében itt állt Lau-
ritiemn gyarmat, mint az itáliai II. légió fállo-
mása, f^yver- és pigzsgyárral s a dunai hajóraj

fklkötjével. Alkalmasint ez volt Noricum ri-

pense fvárosa. Az V. sz.-ban a hunuok s 738- az
avarcdc ismételve lerombolták s ekkor Passaoba
tették át a m. sz.-tól fennálló püspökségét. Ké-
sbb Püigrim passaoi püiqpök, mint a L.-i pQ^)ö-
kök joginóda, igyekezett primátusát Magyaror-
szágra kiteijeszteni. Nagy Károly 791., három
n^ig való ima és böjt után, L.-nál lépett át az
Bnnsen, hogy megtf^iadja az avarokat. Luitpold

keleti rgróf 900. e város romjainak közelében a
magyarhatáron építtette Ennsburgot, hogy viasza-

verfaesse a magyaroknak Bajorországba való be-

töréseit — 2. L. in Württemberg, város Jagst
keiOletiwn, (i»ii) 3427 lak. BK.-re tle a Lieb-

fraoaabergen van az egykor híree L. bencés apát-

ság, amelyet 1 102. Prigjree hohenstaufl herceg
alapított, 152Ö. a parasztok földúlták, l31-47-ig
iaoiiét restaurálták. A Hohenstaufok 21 tagja

templomában van eltemetve.

Lord (ang.), az angol fnemességet általában

véve megiUet dm. L. a. m. búbéra is, ellentét-

ben a hflbérooBol. Lords of parliament a. m. az
nrak házának tagjai. Lords spiriíual, az urak
házában üléssel biró énéksk es pU^pökök. V. .
Püce L. 0., The constitutional history of tíie house
of Lords (London 1894).— L. ChanceUor, 1. Lard-
koHfeUdr. — Tloufte of lords, 1. Fdskáz.

lA>rd iii;;h Aiiuoner (ang.), 1. Alamanát,

Liorfi iUgh Tremaarer (ang.), L TVieomre.
Lord Howe l8laad«ata« :-kM i^Bd). 1 . £. V. Liu-

niuva, Uj-Zélandhoz tartozó, 8 km* terület vul-

káni sziget 70 lak. Rajta a Glower862 m. magas.
Plteája és faunája ansztr^UiaL 1788-ban Balé an-

gfíü kapitány fedezte föl. — 2. L. v. Dtong Java
angol fenhatóság alatt álló lagonaosopwt a Sala-

mon szigetek K.i oldalán. Kh. 30 km. boaná
sor. A legnagyobb sziget a Kohao. Az öaartBdUet
kb. 35 km*, a lakosok száma 8000 poUnéiiai.

Lordkaaoellár (ang. Lord High CKtmtellor

of Eiiglttnd). Angliában a legfbb iganáfhOgyi
tlHtTinlö, a nagy-pecsét (tee(KeeperoftlieOreat

Seal), a High Conrt Oiaiioery Dtvisioqjáaak el-

nöke, a Court of Appeal alaB, a PriTy CooneU
igaaágOgyi bizottságának tagja, a lordok hálá-

nak dnöke. a kabinet tagja. L. iVtvy Coimeil.

l«rd LleatesMit (ang., tim-. — mimmmX
An^iában a oonnty, valamint IniiMifl legma-

gasÚM} közigazgatási hivatalntAáaak dm«. Az ir

L.-t néhaFioe^oy-nak (alkirály) is nevesOt

Lord Major {<4itá: - ae'r), szkebb ételem-
ben Lradoaeteö poigáimestevtoA a címe. Dr el-

met TlMliiek aaDDlNHi MrmfatttMHn. Dnblin, York,
Liverpo<4, Maadieeter éaBdnBt városok polgár-
mestwei is. — Lord-mayor'sday, Londonban az
a| nap (nov 9.). amikor évente az új(mnan válasz-
tott L.-t Westminsterbl a Onildhallba ünnepé-
lyes menettel edctttételre (az ú. n. Lordmayw^
show) kisérik.

Lordözis (lordosis, gör), 1. Oerincostlopelfer-
dülés.

liord Privjr Seml (ang.), Angliában a titkos

pecsét re, 1. Privy Council.
L'ordre de l*Éft«i|piolr, 1. Eleignoir.
liordslilp (ang., 4tMi: -«ip), a lord méltóság;

az uradalom, mely e méltósággal hajdanta járt

;

végül a lordnak Mjokáans megnöUtátt, címe.

Lóré, L Lowry.
Lorelei, 1. (LwrUi), 132 m. mittas, palákból

álló szikla, a Rajna jobbpartján St.Qoar és Ober-
weeel közt. A monda szerint e^ vizt tOndér la-

kik rajta, aki énekével a hajósokat magához
csalja, mígnem a sziklához Utdndc s a hajó d-
sülyed. Számos költi feldolgozása közfll a leg-

ismertebb a Heinéé. Régebben a lábánál lev
sziklák a hajókra csakugyan vsoélyeaek Yottak.

A XIII. sz.-ban azt hitték, hogy nksHette van a
Nibelungen-kincs a vldw eÁlyeetve. HátnlnU a
csúcsra út vezet fel, amelyon 1 óra alatt a csú-

cson lev vendéglbe lehet érni, enndc terrasszá-

ról pompás kilátás nyílik a RajnaviHgyre. V. ö.

Sediger, Die L.-Sage in DIcbtung and Mnslk
(Leipzig 1898). — 2. L., a 165. plandoida neve.
Lorenicel, L Lohengrin.
Lorentz. Hendrik Antoon, fizikus, szüL 18ö3

júl. 18. Amheimban (Németalföld). 1878 óta a
fizika tanára a leideni egyetonen. Kutatásai fleg
a kinetikai gázelmélet és a Maxwell-féle eleklro-

mágnesi féoQrelmélet körébe esnek. Az eMtron-
elmélet megalapítója. 1902-beo Zeemannal együtt
megkapte a flzikai Nobel-dijat Monkál : Uthéorie
électrranagnóttqne de Maxwell et soa appUcatkn
aox corps moavants(Leiden 1899) ; VcnndialBer
Theorie der eldctriadien and op<ÍMhott Bndial-
mingen In bewegten Körpem (a. o. 1895); Lehr-
bnoh der DiffiBrential- und Integralreduumg oad
der AnfangsgrOnde der analyádien GeoaMttie
(németOl 8fllimiedtöl,LeiiHÍgl900) ; Sielittara und
analehtbare BewegannB (námátU Sisberttftl.

BnonBohweig 1908) ; Kgeteine der BMctroMO-
theorie (eladás, Berlin 1906).

Loreats-fila agyanletak. 1. Mtunottt-HmiM-
LorenU'féU egyenletek.

Lorans. 1. Alfréd, námat asBsnenö. aittl.

1872 márc 7. Ohaihiuflhan. Mottl-tuitvány.

1899-beB kartenhei föMoeigMrtö Mt OmA:
Helges Rrwaeben (1886); Der Mtaeh Toa 8Md»-
mir(190'7).

2. X., AWAtoy.néaetiuiiiiiiiiifl,MM.iaw
ang. 18. KadiniMB. 8lBtltaÉb«Toit tenáam^tn
mb oratorfnnwl bt: WinMed (1888); TméK
Oroase ; KrösoB ; Die JnngCnui voB Ottaans : Gol-

gotha és Daa Ueht (1907). a agyopsrát: Band
und Theano (1898).

a L., Ottó, nénet azánBoiaA teada falbtto-

gráfDa^artLUpcaébea 1881Jún.&,Be8h.P*iWM
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1895 márc. 26. 1861-beu francia állampolgár lett,

könyvüzletet alapított s mint bibliográfusnak

híres müve a Catalogue général de librairie

fran^aise, mely 1845—85-ig terjed s folytatása

Quórard, Louandre és Bourquelot hasonló míivei-

nek. Említett nagy müvébl három sorozatban 11

kötetet adott ki, folytatója D. Jordell a XII—
XXIV. kötetig (1886—1912). Kiadta továbbá
1876—84. a Catalogue mensuel de la littérature

fran^aiset, melyet K. Nilsson folytat.

4. L., Ottokár, német történetíró, szül. Iglau-

ban (Morvaország) 1832szept. 17., megh. Jenában
1904 máj. 1.3. Elször a bécsi levéltárban és egye-

temen mködött, melynek 1862. rendes tanára lett.

1865-ben kilépett az osztrák államszolgálatból s

1885-töl haláláig a jenai egyetem tanára volt.

Nevezetesebb müvei: Geschichte König Ottokars

II. von Böhmen und seiner Zeit (Wien 1866) ; Deut-

sche Geschichte im 13. und 14. Jahrhundert (u. o.

1863—67, 2 köt., befejezetlen) ; Deutschlands Ge-
schichtsquellen im Mittelalter (Berlin 1886—87,
2 köt., 3. kiad.) ; Lehrbuch der gesamten wissen-

schaftlichen Genealogie (o. u. 1898) ; Kaiser Wil-
helm und die Begründung des Reichs 1866—71
(Jena 1902) ; Genealogisches Handbuch der euro-

paischen Staatengesehichte (Stuttgart u. Berlin

1908, 3. kiad.).

Lorenzelli, Benedetto, bíbomok, szül. Radiban
(Bologna mellett) 18'i3 máj. 11. 187fi-ban pappá
szentelték. 1884—89-ig több külföldi követség-

nél alkalmazták, így Bécsben is volt ; 1893. inter-

nuncius lett a németalföldi udvarnál ; 1896. Mün-
chenbe helyezték át és egyúttal Sardes címzetes

érsekévé tették ; 1899. Parisba nevezték Id nun-
ciusnak. Innen 1904. lucai érsek lett és 1907 ápr.

16. bíbornok.

Lorenzetti, Ambrogio és Pietro, testvérek,

olasz festk Sienában, a XIV. sz. els felében

(talán az 1348-iki pestis alkalmával haltak meg).

A trecento sienai festészetét mintegy tetpontján
képviselik. Pietrótól, az idösbiktöl, néhány oltár-

képet ismerünk (az arezzói plébániatemplomban,
a sienai akadémiában) ós talán tle valók a Krisz-

tus kínszenvedését ábrázoló freskók az assisi alsó

templomban. A budapesti Szépmvészeti Múzeum-
ban lev trónoló Madonna tle vagy öccsétl,

Ambrogiótól való, akinek oltárképeinél (a sienai

ós firenzei gyjteményekben) nevezetesebb, a
sienai monumentális festés legkiválóbb alkotásai

az 1337—89. a sienai Palazzo Pubblico nagyter-

mében fostett nagy falfestmények, amelyek a jó

és rossz kormányzatot, valamint azok követkoz-

mónyoit allegóriák formájában, de figyelemre-

méltó realisztikus részletekkel szemléltetik.

liorcnzo (olasz, ejtsd: lorenco) a. m. Lrinc.
Lorenz-puska, a közös hadsereg által 1856

—

1868. használt vontcsö\ii, elültölt puska, melyet
1868—69-ben Wánzl rendszere szerint hátultölt
puskává alakítottak át.

Loretin, jdoxikinolinszulfosav :

C9H,NJ(0H)S0,0H,
sárga, kristályos, csaknem szagtalan por. Víz,

alkohol alig oldja. A sebészetben, a kellemetlen
szagú jodoform helyett, hintpor, kencs és gazo
alakjában használatos antiszeptikum. Narancs-
vörös szín, oldható nátrium sóját is használják.

Loreto, 1. departeniento Peru ÉK.-i részében
Brazília, Ecuador, Kolumbia, továbbá Amazonas,
Libertad, Huanuco és Cuzco közt, területe 747,290
km«. lak. 100,596 és még kb. ,350,000 függet-
len indiánus. A Cordillera orientál és a Cor-
dillera central takarják

; jó része sík. Az Amazon
és fmellókvizei, a Huallaga és Ucayali öntözik.

Éghajlata forró és nedves, talaja termékeny.
Nagy részét óriási erdk takarják. Kiviteli tár-

gyai : pamut, kávé, balzsam, szalmakalapok, be-

sózott halak, mindezeket az Amazonon szállítják

az Atlanti-óceánra, Fvárosa Moyobamba (l. o.),

tartományai Bajo- és Alto-Amazonas, Moyo-
bamba, Huallaga és San Martino.

2. L., olasz város Ancona tartományban, közel

a Musone torkolatához, (1911) 7066 lak., püspökség-
gel,gimnáziummal és technikai iskolával. L. közép-

pontjában áll várszer temploma, melyet 1465—
1587. Majano és Bramanto építettek. A templom
kupolája alatt áU a szentház (Casasanta), amelyik
a legenda szerint azonos azzal a názáreti házzal,

amelyikben Szz Mária lakott ; belsejében, mely
csak 5V2 Dl- magas, áU egy díszes, códrusfából

készült, arannyal és elefántcsonttal gazdagon
ékesített fekete Madonna-kép, állítólag Lukács
apostol készítette. Kincstárát 1798. a franciák

kirabolták, de ismét megtelt, évente kb. 50,000
ember fordul itt meg. V. ö. Leopardi, La sánta

casa (Lugano 1841); Trede, Das heilige Haus in

L. (Barmen 1889) ; Eschbach, La vérité sur le

fait de L. (1909) ; Kresser, Loretos Feuerprolo

(1914).

Loretói litánia. Neve a b. Szz Mária tisztele-

tét szolgáló litániának. Lorotóinak mondják, mert
legrégibb id óta Loretóban (Olaszország) imád-
koztak és énekelték ; valószínleg onnan is szár-

mazik. L. Litánia.
I.<orett.e (franc, ejtsd : lorett), régebben a. m.

cocotte (l. 0.).

Lorettom (Loretta), kisk. Sopron vm. kismar-

toni j.-ban, a Lajta-hegység északi tövében, (isio

281 német lakossal, postaügynökséggel, u. p.

Szarvkö. Híres búcsújáróhely, melyet StotzingtMi

János Kudolf lovag alapított, ki itt 1644. egy
régi kápolna helyén új kápolnát építtetett, a
bécsi udvari templom loretói háza mintájára.

E kápolna híre gyorsan terjedvén, az alapító

a kápolna mellé a szervita-rend részére kolos-

tort is építtetett. 1651-ben Nádasdy Ferenc grr>f

új templomot építtotott, mely 1659. évben hót

püspök jelenlétében felszenteltetett. 1683. a törö-

kök felgyújtották, de Esterházy Pál nádor újból

felépítteté. 1787-ben II. József eltörölte a kolostort.

L. temploma ma is látogatott búcsújáróhely. A
régi kolostor ma züllött gyermekek menedékháza.
V. ö. Mohi Adolf, L. búcsújáróhely története

(Budapoíít 1909); Der Gnadenort L. in üngarn
(Kismarton 1894); Századok (1894. évfolyam,

836. 1.)

Lóróv, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. rácz-

kevei alsó j.-ban, (1910) 692 szerb és magyar lak.,

u. p. ós u. t. Ráczkeve. Bél Mátyás szerint hajdan

itt szokták átvinni a királyi lovakat a folyam
másik partjára s itt szokták itatni ket. A török

uralom alatt elpusztult, késbb részint Szerbiá-

ból, részint a környékrl, fleg Becsérl jöttek
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ide új telepesek. IttakMHották ftd ISiSaaept 80.

gróf Zichy Od&it
Lorej. Tuisko,0tdéa, nOL 1916^. 2. Dara-

8tedtí)aa, megfa. 1901 dee. 87.TIU>liigenben. 1873-

l«a u erdéswti tudományok tanára a gieaaeni

egyetemen, 1878 tói 1881-ig a hobenheimi gaxd.

kwMBliiw. majd ettl kesdye haláláig a tttbin-

gad agyptánen. Irodalmi teT^coiyaáge as erdé-

a»lt Idsérietttgy, a tennéai táblák ésai erdöbecs-

Ifnhm tnén niozi^>tt Más enkendMtekkel együtt
kiadta a Handbuch der PontwinenBebaft e. enci-

klopédiát (4 köt. Tübingen 1903^ Bzerkesstöje

ToIt as Allgomoine Forst and Jagdzeitung c. foly6-

izatoak.

Lorirnettc (frana, «tfM: lonjwtt) a. m. axem-
ttTeg, milyet nem ankás állandóan viaeini, banem
eeak idnkint nyitón fogva a aaemek elé tartani

(a francia L. alatt kicsiny távosfifvet érQ ; valamit

kwgneMozni: exemQvegen ketentU néngetni,

ngUgyelnl ; lorgnon vagy wtomele (rty aaem-
ttv^, melsret csak egy szemen visdndL

l.*rinion, 1. Lorgnette.

Lorgnea (ejud : lorgk'), város Var francia dépar-

temeatban, 22b m. magasan, vasút mellett, (imd
3062 lak.. XIV. sz.-beii városkapoval, márvány-
bányával.

Lóri (iiut), 1. az Egykarmú félmajmok ^Lemu-
ridae) családjába tartozó emls állatoem. A L.-k

karcsú termetú, mintegy mókosnagyságú, farkat-

lan állatok, nagy fejjel, rövid, begyes orral, igon

nagy szemekkel, közepes nagyságú fOlekkel s

boosú, karoBÚ végtagoklcaL Lomba mozdulataik-

kal a lajliáittoa emlélceztetn^ Legismertebb a
kaiCBÚ L. {Loris graciUs B. Oeolfr.) ; India déli

téattn éa Ceylonban bonos.— 2. L., a papagályok
(Psittaci) egyik családja (Trickoglosndae), mely-

nek nemeit fleg fonalas SMmUesQUal fedett s

Mselalak begTtan végaödö nyehr JsOemea.A L.-k

aanntráUai régió lakói, csak kevés élanomnód
indiai tertleton. Mindnyl^an gyoxa repQlók; a
fSyconagTálvamongaak.Táplálóknkgyfimksból
a a vir^pik méanedvéböl áU, nwtybes eosetvégfl

nyelvttkkeljutnak ; a Aeitornem fájki megtámad-
ják a legel áUatokat, fleg a Johokat. bogy as

ers, borgas osrflkkel ejtett sebbl vért ssfvjanak.

MjmrUk (iiui), a PanuUcsommadár-fél^ egy

IiBiia. AekiUe, olaas BemietgartawÉgi író, ssüL

Mantovában 1867 márc. 2. 188i-ben aeíanai egye-

tomen a nenuetgaadaságtan rendkivttH, 1884. rm-
dea tanára lett, 1881. a padoval. 190a a torinói

éffft^Bon neveslék ki. Fbb munkái : l3 rrndita

fondlaria • UsoneUeiaBe natmis (Milano 1879)

;

!ialeggedÍpopolMloaa<iliÍilMi snwl ii lri(8iena

1882, 2. kiad. Padova 1807) ; La teória aoonomica

deUacostitasione politiea (Torino 1888, 4J Uad.:

Le basi eoon<miicbe dalia ooetitaaioaB aoelale,

1902, megjelent franda, német éa angol foiditás-

ban is); Stodii snl vak)redeUamflneta(n.o.l891f

2. kiad. 1901); U terra ed aiatema sodale

(Padova 1892); U dasio snl eeroatt (o. o. 18i»2);

Problemi eodali contemporand (Milano 1896,

megjelent francia és epaiqroi fbrditásbaa is); La
proprietá fondiaria e la qnestkxiB sodale(Padova

lé^ ; La coetituzione eooiioniiea odienia (Torino

1899) ; La sociologia, il sno compito, le soe scnole.

i ani remntt prograni a>adova igoa „
magyar, néinet, ungyel, onas éa ratén fordtláa-

ban is); n eapltritamo a In aeianm (Torino 1901)

:

Marx e sna dottrlna (Palenno 1902); 11 movimento
oper^o (o. o. 1908. oroasul 1906) ; La mocpliologle
soeiale (Pária 1906); Vecao U qneetion aoelale

(Milano 1904, 2. kiad., 1906); UeriddeOsaekne
(Torino 1906) ; La sintesi eeonomka, stndlo dalle

leggi del reddito (o o. 1909).

lj«ri«a (lat.), a rómaiaknál ; 1. mellv^
brbl készQlt és ell a mellen éwisnwwkkel volt

fedve. L. kamata drótgyflrAL L. sqmmuda pik-

kelyes páncél ; L Hippotxolák. — 2. !»., as ecMi-
tett városok ostrománál a bástyák meUvé^jei,
melyéét az ostromlók emeltek.
Loriearia (áuat), L Páncílo» harcsa.
L.oric»t« áiut). L Vérlet rákok.
K,oriruiui» (áiut), 1. DemevérpoMf^Uif.
Lorient (ejud : loriai). város, L. járaa aaéUieiye

Morbiban francia départeinentban,elaörandfl hadi

kiköt és erss^ a Blavet és 6corff aasefiolyáaá-

nál, vasút meltott, (mi) 49.039 lak., hatalmas
hajógyárakkal, amelyekben hadi és keraakedeimi

bajókat. baláadtárkákat építenek, aaok fbteaera-

léseit és félfégyvenését készítik. A falakkal kö-

rülvett város szabályos utcákból áll. Élénk for-

galmú kikötjében több mint 2000 hajó fordul

meg évente. L. számos tengerészeti intésmény és

szakidcola székhelye. 1664-bai a francia kalst-

indiai társaság alapította l'Orient néven éa Itt

állíttatta fel a hajógyárait. A társaság feloasláaa-

kor L.-ért több mint 15 millió livret kapott
Lóri-félék (Loriítinae, áii»t). az Egykarmú fél-

majmok (Lemuridae) családjának egyik akaa-

ládja. Idetartoznak a satnyaújjú félmajmok (íe-

rodieticM), a lajbármakik (Nvctkéms) éa lórik

V. bagcdyszemú makik (Loru).
Loriliard (ejtad : lorijár), romváros Mexikó D.-i

ráaiében, az Uaumacinto mellett 1880-ban Boek-

stroh fedeste fi és üimcAáidi; neveste eL L.-nak

Cbamay nevezte el. aU 1881. kutatta át
Lorinaer. Fnms, német kat teológm» oriU.

Beriinben 1821 márc 12., msgh. Bonaslóban

1^6 nov. 12. Pappá aaenteltetáae otán aanaokára

plébános BoroaslóbanéaamtBiékitanáoeoa. 1889.

U.O. kanonoklettIrodalmi mnnkáaaága: &itwkk-
lung n. Fortaehritt in der Kirdienlehn (1847);

Bncb der Natúr (1876—8a 7 kt) ; G«i>t o. Bamf
des katfaoUscben PriaatertUM (2. Uadáa 1896):

Verwaltni« dee beUlgaa BmaakiamMüA. Uad.

1888) ath. Baeken kfvOl lefordilotla Oaldenm

minleriamalt(1881—87, 18 kt) éa nagyobb vnl-

lásoe tárgya drámáit(1876-76, 7 VB^\ valamint

Lope de^aga két történelmi arinmtvét (dma

:

Ans Bpaniena Veigaiinnhelt 1877)aft. 8«ttom-
tje ^ItaieUaalMhm KirehanUatt-nak (186S

óta). Bletn^iiát magn írta mag: Ans mabam
Lében (2 klet, 1892>
LMipnpaoályok. 1. Iiort. 2. . . ^ .

Lorias-llelikov, Mikaü ^'Mfl'>*^.j9^
gróf. oroez badveaér éa poUtikna. asOL tVUt^
1886Jaa.1.. megh. NisiÉban 1888dee-tt^Ormi^
fiMilÉiiiól BiáiuMiiiití n nmai haiiiirrf*' 'nr*

1847. Vonmnv tábonok haileeg(<dw latt IDmk*-

snsban. Karm aJfoglalÉm alán 1866. a IMk-
vidék konnányaöjává nevwték U. 1877banmint
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azörményországi hadtest parancsnokaErzerumig
nyomult elre, de ennek közelében jún. 25. vere-

séget szenvedett Miikhtár pasától. Az év végén
azonban (nov. 18.) mégis elfoglalta Karsz várát.

Érdemeiért 1878. gróü rangot kapott. 1879-ben a
volgavidéki pestis elnyomására küldték, azután
oharkovi fkormányzó lett s a nihilisták ellen

fejtett ki erélyes akciót. 1880-ban belügyminisz-
terré nevezte ki II. Sándor cár, kit népkép-
viselet egybehívására akart rávenni. A cár meg-
gyilkolása után (1881 máj.) ö is elvesztette állását.

Loriti, 1. Glareanus.
Lorkovic Iván, horvát politikus és publicista,

szül. Zágrábban 1876 jún. 17. Vezére a horvát
haladópártnak s fszerkesztje a Hrvatski Pokret
eimü zágrábi napilapnak.Országgylésiképvisel,
a horvát regnikoláris bizottság s a magyar dele-

gáció tagja.

LorrQ,ÍRerowí/mMS,valódi nevén Landesmann
Hdnrich, német író, aki L. álnéven adta Id mun-
káit, szül. Nikolsburgban (Morvaország) 1821 aug.

9., megh. Brünnben 1902 dec. 3. Már 15 éves kora
óte süket és majdnem egészen vak volt. Sokat
és sokfélét írt : elbeszél költeményeket versben
és prózában, íllozóflai, esztétikai, irodalomtörté-

neti stb. mveket, vígjátékokat és regényeket
stb. Darwin és Schopenbauer hatása alatt kifej-

ldött pesszimizmusa eleinte rányomta bélyegét
minden müvére s csak késbb adott derültebb

világnézetnek helyet ; a moralizálás és íilozóíla

azonban végig jelents eleme maradt költészeté-

nek. Költeményei : Gedichte (1870, 7. bv. kiad.

1 894). Regényei : Ein Zögling desJahrs 1848 (1855,

4 köt, 3. kiad. e elmen : Gábriel Solmar, 1863)

;

Der fahrende Geselle (1884) ; Vor dem Attontat

(1884) ; Auf dem einsamen Schlosse (1887) stb.

Színmvei : Der Herzensschlüssel, Das Porsthaus,

IMe Altén und die Jungen (1875). Filozófiai f-
mvei : Philosophischkritische Streifzüge (1873)

;

Geflügelto Stunden (1875, 3 köt.); Der Abend
zu Hauso (1881) stb. Újabb költeményei 1901. je-

lentek meg 3. kiadásban.

LÓTom (növ.), 1. Biimex.
Lorrain (ejtsd: lorén), 1, Jean, valódi nevén Paul

Duval, francia író, szül. Pécampban 1856 aug. 9.,

megh. Parisban 1906 jül. 1. A festészetrl tért

át az írói pályára és regényeiben, a Goncourt
testvérek hatása alatt, fleg a beteges, külön-
leges személyiségeket rajzolja. Fbb kötetei : Trés
Russe (1886) ; Monsieiir de Phocas (1901) ; M. de
Bougrelon (1903) ; La maison de Philibert (1904).

Magyarul megjelent : Hélie, a szobapincér. Ford.

Pataky József (Budapest 1909). V. ö. Normandy,
Jean L. (Paris 1907).

2. L., Claude, fest, 1. Clatuie Lorrain.
Lorraine (ejtsd : lorréa), francia neve Lotharin-

giának (1. o.).

Lorsch, község Starkenburghesseni tartomány-
ban, (1910) 4818 lak. Közelében volt NémetorsziVg
egyik leggazdagabb klastroma és a fejedelmi jo-

gokkal felruházott L.-i apátság, amely 1621. le-

égett; csak romjai vannak.
Lortzing, Gustav Albert, német operakompo-

nista, szül. Berlinbon 1801 okt. 23., megh. u. o.

1851 jan. 21. Autodidakszis útján képezte ki

magát színésszé, énekessé, zeneszerzvé és kar-

mesterré. Hányatott életet élt, nyomorban halt
meg. Nevét több meleg kedéllyel és igazi humor-
ral teli dalmve rzi, amelyeknek szövegét is

maga írta. Nevezetesebb : Zar und Zimmermaim
(1837) ; Der Wildschütz (1842) ; Hans Sachs, Ca-
sanova(1844); Undine(1845); DerWaöenschmied
(1846) ; Rolands Knappén (1849). Posthumus müve

:

Regina 1899. került színre. Több szinrekerült ma-
gyar színpadokon is. V. ö. Düringer, L. (1851);
M. E. Wittmann, L. (1902) ; Krtise, L. (1899)

;

u. a. L. leveleit is kiadta (1902). 1901-ben Pyr-
montban, 1906. Berlinben állították fel a szobrát.

Loryma, ókori kikötváros Káriában, Rhodosz
szigetével szemben.

Lorze, a Reuss 30 km. hosszú mellékvize Zug
sviijci kantonban. 728 m. magasban az Ágeri-
tóból ered s a Zugi-tóvá szélesül ki (417 m.). Vizit
erejét elektromos mvekkel használják ki.

Los Andes, 1. Andes.
Los Angeles (ejtsd: losz anchelesz). 1. Zj- v. La

Piiebla de la Reina de L., székhelye L. county-
nak Kalifornia E.-amerikai állam D.-i részében, a
L. mellett, (isso) 11,183 és (1910) 319,198 lak., fejlett

fémiparral, petroleumkutakkal, hatalmas gyü-
mölcstermeléssel. L. kertváros jelleg ; a Federal
Building és a Post Office, az igazságügyi palota,

a városháza és a dél-kaliforniai egyetem fbb
épületei. Éghajlata enyhe, a jan. hmérséklete
ll-T". Kikötje San Pedro, 45 km.-re DNy. felé

fekszik. L.-t 1784. a spanyolok alapították, 1846.
került a köztársasághoz. — 2. L., a chilei Biobio
tartomány fvárosa, a Laja és Biobio folyók kö-
zötti termékeny lapályon, kb. 8000 lak. 1739-ben
alapították. Mellette van Humán német telep.

Los Anjeles, chilei város, másként Los An-
geles (1. 0.).

Los Arapiles, spanyol falu, 1. Arapües.
Loschwitz, község és látogatott kümatiku;*

gyógyhely Drezda szász kerületi kapitányságban,
(1910) 6793 lak., folyami kikötvel, számos nya-
ralóval, Richter Lajos és Schiller emlékszobrával.

Loserth, Johann, osztrák történetíró, szüL
Fulnekben (Morvaország) 1846 szopt. 1. Elbb a
csernovici egyetemen tanított, 1893 óta a gráci
egyetem tanára. Nevezetesebb mvei : Hus und
Wiclif(Prag 1884, angolul London 1884); Der
Anabaptismus in Tirol (Wien, 1894, 2 rész) ; Die
Reformation und Gegenreformation in den inner-

österroichischen Lándern (Stuttgart 1898); Ge-
schichte des spatern Mittelalters 1197—1492
(München 1903).

Lóskay Bekény, mveldéstörténeti író, szül.

Pápán 1828 febf. 29., megh. Nag>'falván 190.>

szopt. 21. Mint a bencés-rend tagja, 1848. honvéd-
nek csapott fel. Világos után sok zaklatást szen-

vedett, veszprémi papnövendék is volt, végre a
ciszterci -rendl)en talált menedéket. Tanított Eger-
ben, Székesfehérvárt, Pécsett. Megunván a foly-

tonos rendri felügyeletet, 1865. plébániát kért

apátjától 8 mint plébános 1881-ig Nagytevelen,
azutíin Nagyfalván (Vas vm). mködött. A ma-
gyar nyelv, irodalom és miivelUfég története a
mohácsi vészig c. munkája 2 kiadást ért (Pest

1863 és 1871)."

Losoncz, rend. tan. város Nógrád vmegyóbeu,
(1910) 1098 házzal és 12,939 lak. (közte 10,634 ma-
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gjar, 428 német, 1675 tót; hitfelek«»t aniiiit

7900 róm. kat., 2713 ág. evang.. 724 helvét 8
2185 izrael.). L. a L.-i jAiiei siojgablrói hivatal,

járásbíróság, adóhivatal, kir. erUhivatal, pénz-
ilgyMdstoaBág, Ur. iparfelOgydteég, Bíáv. for-

galmi ftaOkaóg, állomásfönökaég, ootálj^ér-
nttoé^ kir. kfi^jegyiteég, állami anyakönyvi hi-

vatal, kir. flöhivatal, mértékhitelesít hivatal,

hordójelzö hivatal, posta, távirö és távbeaitiö,

osendörszakaszpa-
rancsnokság, kertt-

letí munkásbizto-
sitö pénztár s a 25.

gyalogezred hadki-
egészít kerület s

a 16. tábori tüzérez-

red székhelye ; van
állami fögimnázia-
ma (hajdfui ref. f-
iskola), állami ele-

mitanítóképz inté-

zete, közs^ pol-

gári leányiskolája,

alsófokú kereske-
delmi (38 iparisko-

lája, állami elemi és é fd^ezeti elemi iskolája.

2 óvodája, nyilvános városi könyvtára (25,80
kötet), takarékpénztára, ipar- és keresk. bankja
és népbankja, ipartestülete. Ipara újabban fel-

lendült ; van két nagy bádogedényzománcgyára,
mezgazd. gépgyára, nagy posztógyára, göz-
miüma, sörétgyár, ezüstmú- és ötvösárúgyár,
több gistéglagyára és szeszflnomitója s egy^ ki-

sebb gyártelepe, filénktovábbá a kocsi- és asztalos-

ipar, br- és gyapjopiac. Van továbbá számos köz-

haaaiiú és jótékony egyesülete. A város ájabban
aiépUiépUetokkel gyarapodott; díszíti Kossotfa

L. nobn (HoUó Barnabástól 1900) és Kármán
Jóaef emlékszobra (Gerendaytól 1896). kinek
sifllöháián emléktábla van. L. közel^)en kedvelt

sétáló és nyaralóhelyekttl szolgálnak a tugári, de
kivált a Umonezi fUrdk, mely utóbbinak gyenge
kénes yiiteél nagyobb vcmió er a szépen gondo-
zott adó, métynék magaslatain vilUUc épültek.

L.-ot (Locsáftec a. m. vizválasitó ; lat. Lutetia

Hongaromm) még a <»eh hadak ideje eltt meg-
crtaüBMék és kfalakkal vették körül ; sokat 8»n-
TBdBtt Giakiától. ki Honyadi Jánost 1451-ben itt

megverte, 1622. a knmodí sarcolták m^. 1719.

pedijg a psetis tizedelte meg lakosait. Ennek
dacára a yároe a gmbadságfaarc kfistfbén egyike
volt a legvirágzóbb magyar iparos városoknak.
1886 óta mAköd dUettáos szintársolata jekm-
télDBoy esMggel jámlt a pesti iiem»ti színház

alaiitf^ioi. A Hiabadságharebaa sokat annvedett
aa átvonuló seregek kveteléeeitfiL 1840máre. 24.

Beoieiky Lajos bonvédjei heves utcai harc után
gytaelmet arattak itt a csáaiáriak felett A L.

kOrayékén táborotó magyar guvillák 1848 ang. 1.

megttmadták az orosz sere^isk itt átvonuló oe-

tegeit, kik közül több elhalt ; erre a Orabbe tábor-

ittítL által vezetett oroszok bevonultak L.-ba és a
lako8(Ara óriási sarcot vetettek kL Aug. 7. éjjel

a kozákigkancsnkával kergette ki a lakosságot

az elásott négy (Mtwz katona sírjához, ezeket kör-

meikkel kellett a polgároknakásniés úgytODoet-

ték el ket újra a legnagyobbkatonai t

8-án elkezddött a rablás, majd pedig a várai
gyujtogatása. Az elpusztult várost (500 ház k&-
zül 40 maradt épen, 6000 lélek közül 1400 élt^

egyfelíil az országos segély emelte fel újra, más-
félül lakóinak szívós akarata. A forgalom és ke-
reskedelem sohasem sejtett leodllletet vett és Így
L. anyagilag is emelkedvén, Myik góraoirtja a
félvidék kulturális moggalmainak V. ö. Jeszenóú
L. története (Loeonczl Phoeniz, L köt); Antbnu
Mór. A losonczi fgimnázium tört (Losoncz 1896).

Losonczapátfalva, kifik. Nógrád vm. losoiMzi
j.-ban, (i»io) 1071 magyar és tót lak., n. p. és
u. t. Losoncz.

Losonos-gáosi h. é. vasút. Losonoartéi a gáeri
posztógyárig vezet 7'4 km. hosnd, rendes nyom-
távolságú, gzüzemú h. é. v. Az ngyanily neri
r.-t tulajdona. MegnyUt 1907. A Máv. kezelL
Losoncsnagyialn (azeltt: Kagyfalu), Uok.

Nógrád vm. losonczi j.-ban, (i»io) 456 tót lak.,

u. p. I/oeoncz, u. t. Kálnó.
Losoneztamási (azeltt: Tamási), kisk. Nóg-

rád vm. gácsi j.-ban, (i9io) 909 tót és magyar
lak., vasúti megállóhely, postaOgynScség, n. t
Gács.

Losonczvidéki h. é. vasút. LosoDcztól Rim*-
kakováig és Ipolyberzenczétól Katalinhutáig Ts-
zet, 61-5 km. hosszú, rendes nyomtávú. gÁa-
üzemú h. c. v. Az ngyanily nevft r.-t tulajdona.
Megnyílt 1901. A Máv. üzemében van.

Lceonczy-csoZód. Magyarország egyik jdss, a
Tomaj nemzetségbl kiágazó családja. RredetOeg
a mai Jász-Nagykun-Szolnok vmegyébeii Tisak-
Abád körül lakott. A család se, Déme* nádor
1220 körül kapta Losonczot (Nógrád) s a XIV. sl-
ban ivadékai errl kezdték magukat elnevenL
A család kiválóbb tagjai : I. IsMm 1815. sirikaiy

ispán, 1342-50-ig Szörényi, 1350-51-ig horrát-
és tótországi bán. Piai : Albert, II. iMván és /.

Zas^ZtJnagyérdemeketflaerestek m«gtiir»i^ j|^,
a Horváti-pártiak leveráséveL /. LásM gytate
le Temesvárnál Horváti Lásdót s nagy itet
vett a gomnecsi és medvevári ersségek vtea-
vívásában. Albert a htlen PaUanynr János
helyett aaruilai perjel lett IL iitofolLáirió
testvérével egvtttt 1887. artványl, továbbá tát-,

horvát- és dalmátoniági bán volt s kapta a
zaránd- (ma arad-)várai^yei Pankota éa
várakat 139a-92-ig a macsól báni \

II László. I. Dezsnek (I. István t8stvéféMlúfla»
1372-1375-if székely topán. 1878-01-lg crtilyi

vajda volt meg n gyulai (Békés) andalmat
kapta meg. de flábnn már magvamkadt s Így
az a kincstám aiáUtviiBa: 1866. MáriaUráljn
követe volt a franda Urályi ndvanáLV. ft.lí^
Imre, A Tomi^ nenmetségbeU L. család flaiMi

(Turul. 1888. ért 96. s kftv. la^; NoM Iván. A
L.-ak és Báníiyak neMiadékiw4i>C. Ow 1& lai^

n. a., HeiyreigaidtásaL.-iik ésBánÍM
rendjében (a. a 1884. évf. sa) ; rmriA
Tom«j MaaeáiégbeU L.*Bánfly-«Balád i

(L Oklevéltár L köt. BadapsM 1908);
~

lényi Bánság, Knaaó váoMgyn tBil

1890, 783. 741).

L. I$toá», vitte kntoML Már 1648. Pcvá^i
Péténél (L o.) sgytttt a Jondrim tegrtf veainy-
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léte alatt Pestet oatroniló seregben vitézkedett.

1647-ben Báthory András, Nádasdy Tamás és Cas-

taldo János kíséretében Erdélybe ment, ennek
Ferdinánd király számára való megszerzésére.

Ugyancsak 1551. lett tomesi fispán ós Temes-
vár kapitánya. L. a vidéken portyázó törökök
réme lett. Könny szerrel visszaverte Moham-
med beglerbég ádáz ostromát. 1552-ben megújult
a török ostrom, melyet ezúttal Ahmed pasa ve-

zetett. Mivel sehonnan sem érkezett segítség, L.

kénytelen volt, fleg a hosszas védelembe bele-

fáradt német-spanyol zsoldosok fenyegetésére, a
várat szabad elvonulás kikötése mellett a török-

nek átengedni. A szószeg Ahmed vérengz ka-

tonái megrohanták a kivonuló lakosságot és az
rséget. L. hsies védekezésében halálos sebelcot

kapván, a törökök kezébe került, kik a haldoklót

lefejeztették (1552 júl. 27.) és fejét a gyzelem
jeléül Konstantinápolyba küldték. Benne a L.-ak
flágának magva szakadt.

Losonczy, 1. István ('/^á??^/oA:^^, pedagógus, szül.

Debreczenben (némelyek szerint Szilas-Balháson)

1709., megh. 1780 márc. 29. 1737-1739-igCzeg-
léden volt rektor. Czeglédrl Utrechtbe ment,
innen pedig 1741. a körösi fiskola igazgatására
hivatott meg. Több müvet írt, melyek közül azon-
ban fkép a Hármas Kis Tükör nevezetes. Ezt
1854-ig használták sokszor átdolgozva s bvítve
az iskolák, mikor aztán alkotmánytani része

miatt a Bach-Thun-korszakban betiltották.

2. L. László, költ, született Kecskeméten 1812
máj. 25-én, megh. Budán 1879 aug. 2-án. A hit-

tant és a jogtudományt a debreczeni föiskolát)an

hallgatta, 1841. Érszalacson tanító lett, 1843.
Bihar vármegye egyik követével mint fogalmazó
Pozsonyba ment az országgylésre, 1844. a gyönki
gimnáziumban lett tanár, 1849. pedig a kecske-

méti fiskolában, ahol 1853 októberig maradt;
okkor Nagykörösre választották meg, ahol akkor
jeles írói gárda mködött (Arany János is) ós

mint a magyar nyelv és irodalom tanára L. itt

mimlcálkodott élte alkonyáig. Egjik kedveltebb
és nagytermékenység népies költnk volt ; ter-

mészetes érzéssel dalolt ós több dala elterjedt a
nép közt is ; hazafias irányú költeményeit sza-

valni szerették. 1853-ban adta ki KöUeményeiolsö
kötetét, mely köztetszéssel találkozott. Versei má-
sodik kötete 1857. jelont meg. Ujabb költeményei
második kiadása pedig 1862-ben. Költeményeken
kívül egyéb dolgozatokat is íit a szépirodalmi
lapokba, különösen sikerült genre-képeket.
T^osupltan, 1. Lozofán.
Lósóska (iii)v.), 1. Unimex.
Los Rios, tartomány Ecuador köztársaságban

liOon, Picliincha, Bolivár és öuayas közt, terü-

lete 5947 lan«; 32,800 lak. A Guayas és meUék-
vizei öntözik. Kakaó-termesztés és állattenyésztés.

Lossen, Wilhelm, német kémikus, szül. Krouz-
nachban 1838 máj. 8., megh. Aachenben 1906
«kt. 29. 1870-ben a heidelbergi, 1877. a königs-
bergi egyetemen tanár. 1875-ben felfedezte a
hidroxilamlnt. A kokainnal és atropinnal is fog-
lalkozott ós elméleti vizsgálatokat végzett az
atomról, a molekuláról ós a vegyértékrl.
Lossow, Heinrich, német fest, L. Hermann

Arnold (1805-74) szobrász fia, szül. Münchenben

1843 márc. 10., megh. Heidelbergben 1897 máj. 19.

Könnyed, olykor frivol genreképei, rokokójele-

netei annak idején igen kedveltek voltak és repro-

dukciókban nagyon elterjedtek.

lios vou Roini(ném.), 1. Elszakadás Rómától.
Lósy, 1. Imre, esztergomi érsek, szül. Lósoa

(Sopron vm.) 1580 körül protestáns szülktl,
megh. Nagyszombatban 1642 nov. 7. A kat. egy-
házba térve, a papi pályára lépett és Rómában
pappá szentelték. Egyideig a lelkipásztorkodás

terén mködött. 1605-ben nyitrai, 1607. pozsonyi,

1611. esztergomi kanonok; 1623. csanádi, 1625.

nagyváradi, 1633. egri püspök, 1637 ápr. Páz-

mány Péter halála után, kinek 16éven át helynöke
volt, esztergomi érsek lett. Nevét emlékezetessé

tette a pozsonyi kis szeminárium (Emericanum)
alapításával és azzal, hogy a nagyszombati akadé-

mián létesítend jogi tanszékre jelentékeny ha-

gyományt tett, amelyhez utóda, Lippay György,
a hiányzó tkét csatolta. Az 1639-iki közinség

alkalmával összes jövedelmét az éhség enyhíttj-

sére fordította. V. ö. Török, Magyarország prí-

másai ; Bartay Gusztáv és Ede, Magyarország
prímásai ; Zelíujer A., Egyházi írók csarnoka.

2, L. József, zoológus, szül. 1874 máj. 26-án

Trencsénben. Egyetemi tanulmányait Budapesten

végezte s középiskolai tanári oklevelet szerzett.

1896-ban az egyetemen az állattan és összehason-

lító bonctan tanársegédje, 1899. a Rovartani Állo-

más asszisztense lett. 1904-l)en a fváros taná-

csa polgári iskolai tanárrá, 1913. igazgatóvá vá-

lasztotta. Szakcikkein kívül tanügyi ós szépiro-

dalmi dolgozatokat is írt. Fbb munkái : A méh-
tetü és méh együttélése (Kísérleti Közlemények
1902); Pozitív adatok a fogoly életmódiához
(Aquila X. k. 1902) ; Elvi szempontok a niaaárré-

delem és a rovarirtás megítélésében (u. o. XVIII.

k. 1911) ; Améfelyférgek fejldése (Állattani Köz-

lemények, 1908); A mellékagaiusok (Term.-T.

Közi, XCVIII—XCIX. Pótfz.); A korall-agancs
(Az Állatvilág 1908. évf. 15. sz.) ; Anthropologia
(Tudom. Zsebkönyvtár, 1902); Állattan (Buda-

pest 1905) ; Embetian (u. o. 1906, 2. kiad. 1913).

Irt még töi)b tankönyvet s lefordította és átdol-

gozta Brehm A. Allatok Világa c. mvének IX.

kötetét (Budapest 1906). Munkáit nagyrészt maga
illusztrálta és mások szakmunkáit is ellátta raj-

zokkal. Munkatársa e lexikonnak is.

Lószerszám, 1. Hám.
Lószivacs (Hippospongia equina 0. Schm.,

állat), a Szaniszivacsok (Corao.xpongia, 1. Szi-

vacsok) csoportjába tartozó szivacsfaj. Rendesen
kenyóralakú tömegekben fordul el, melyeknek
átmérje 45 cm. is lehet. A Földközi-tenger afrikai

partjain fordul el és a logkevésbl)é becses szi-

vacsfóleségot szolgáltatja. Rokonfajai a nyugat-

indiai tengerben élnek.

Losznica, város Szerbiában, 1. Lozvica.
Lóször, a ló farkát és sörényét képez szálak.

A 60 cm.-nél hosszabb szálakból szitaszöveteket,

ruhabetéteket s vonókat készítenek, a rövidebb

szálakból pedig keféket. A L. kitn párnázó

anyag, csakhogy magas ára miatt mind szkebb
alkalmazást nyer. Pámázáshoz a lóször csak

göndörített állapotban használható ; e célból ers
sodi-atú kötelet fonnak a L.-böl, ezt 10—15 per-
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eig forró vízben késelik, untán klnárítják ée ki-

odoiják.
Ummúnjog (áiut), L Kí^posMUhSMtmffog.
liot (ang., ejtad : lat) a. m. sors, ré8s. Mint ver-

flenyqwrt-kifejexés meg nem határozott számot,
sokaiigot jelent Pöleg az egy tréiMr gondozása
alatt állóvalamely meetíngen résztvev lovak
«Boportíát nevezik így áhalánosságban.

Lot, 1. (ókori OUis), a Garamé mellékfolyója;
ered Lozére francia d^^artemen1t>an 1500 m. ma-
gastan és Aignülmi közelében trakolUk. Hossza
481 km., Bntraygneetól (903 km.) hajózható.

2. L.. département Franciaom^ág DNy.-i részé-

ben Corréoe. Dordogne, Lot-et-Garoone, T^m-et-
Oaronne, Aveyron ée Cantal között. 5226 km*
terOlettel. (i9u) 20Ö.769 (1 km>-re48) lak. Járásai

:

OalMn, Pigeac és Gourdon. Székhelye : Cahors.
Gnyenne középkori tartomány Quercy vidékébl
alakították.

Lót, M<>zee I. könyveszerint Harannak,Ábrahám
flvéitének fia. Atyja korai elhányta után Ábrahám-
mal Kánaánba vándorolt be ; rövid id múlva azon-
ban békésen dvált tle ée nyájával a Jordán ter-

mékeny vidékén telepedett le. Szodoma és Gó-
rnom dposztolásakor Liót elveszíti a feleei^t s

a poBztniás szinbelyéröl két leányával együtt
raüiekfll d, akikkel azután mámoros állapotban
véftetözést követ el s ezáltal a moabiták és am-
moBiták satyja lesz. A Holt-tenger partján álló

egyik sóoezlopot a hagyomány Ijót megkövesült
fleíee^nek tartja. Sírját Hebrontól K.-re, Béni
Na'im fiduban rzik a mohammodánok.

Lota, kikötváros Concepcion chüei tartomány-
tMui, Aran-öböl mellett, rézkohókkal és nagy szén-

bányákkal (évi termelés kb. 6 milUó t.).

Lota (iiuu). 1. Menyhal.
Lótakaró, durva felazörbl készült, ersen kal-

lózott szövet SúrOsége 60—7 cm. Fonalainak
metr. finomsága 2—3.

Lotaringia, 1. Lotharmgia.
Létartási adó, a fényzési adók sorába tarto-

zik és a vagyonosabb osztályok megadóztatását
céknza. Rendesen a fényftaési oMokra (lovaglásra,

Inznsfogatokra) használt lovak ntán vetik U,
nnden ló ntán egyenl adótétellel v. az egy tu-

lajdonosnál l0v lovi^ száma szerint progresezive

eoMlkedA adótéteUeL Mfait állami adó elfordul
Prudaorazágfaan, Angliában, Hessenben ée Bré-

mábui. A bevétel jdenítfkMea.
Lótenyéastéa, VLóéi TeUvhienyittUt.
Lot^t-Oaxonne, département' Prandaonzág

D\v.-i n>szében Dordogne, Gironde, Lande8,Ger8.
ironne ée Lot között 6386 km* terület-

.>t>8,063 (1 km*-re 60) lak. Járásai : Agen.
Marmande, Nérao ésVUleneove. SaékMye : Agen.
iioienne és Oasoogne egykori tartományok Age-
nais, Condomois és Bazadaia, továbbá Gasoogne-
nak Lomagne nev részeibl alakították.

Ltetfl. lóhogár, láiHaSk (GtylMalpa vulgá-
ris Latr.. iiut). az Bg^raneeszámyú rovarok (Or-
ikoptera) rendjének ryí/KÍa«családjába tartozó
rovarfaj. Háta barnás, hasoldala világosabb szín.
Rágó szájrészei hatatanaaan kifejlettek; meUs
kisebb szárnyai bmemflek, a hátstt nagyobbak,
hártyások; potroha végén két hoeazaibb fárk-

swtéje van. Három lábi^uja közfll legfeltnbb

az els lábpár, mely alakjában hasonlít a vakond
lábához, lapoe, azélea. áaóalakúeombokkal áa ha-
sonlóan széles, lapoa, de rövU lábasánkkal. me-
lyeknek bels oldalán 6 eröafréazfog van, ennél-
fogva az állatok vakond módjárajöl tódnak a föki-

ben ásni.A nettoynA nincs tojéesOve. Hossza kb.

60mm. Mindenfelé kfisnaégee.A kteéporhanyós,
száraz, humuszos taláJ(*at kedveli, a laza ho-
mokos talajban nem tartózkodik. Elseoitan nö-
vényev 8 a növények oykenfnek eirágáaáTal

a gazdaságban, kertaseaéa. eriáantben Békaiok
kárt tesz. Do állati anyagokkal te tápUUkoiIk, az
él rovarokat és gyakran saját tvadwát la msg-
eszi. Föld alatt tartózkodik ; földalatti járata, kö-
zel a felszínhez, 8ziü)álytalanul kanyarog. Páro-
sodáakor (júniusban) éjjel a felszínre jön, kisebb
távolságokra repül is s a hím a tfiosOkéhn ha-
sonló himgot is ad. Jún. v^n v. júL etoján föld-

alatti járatát mélyíteni kezdi s minte^ 10--16
cm. mélységben^y tyúktojásnagsTBágú üreget ás.
Ebbe rakja 200-3ü0 drb. petéjét melyekbl 1

hét múlva kikelnek a kis L.-k. Eleinte e^rütt ma-
radnak, ha nagyobbak, szétszéledndL A fészek
elhagyása után már állati táplálékot is esznek.
Vedlés céljából a föld mélyébe, különöeen a trá-

gyás helyekre húzódnak. Ötszöri vedlés után tel-

jesen kifejldtek, ami jún. táján következik be.

Mert kártékony, irtani kelL Ügyeljtlnk arra, hog>-

a trágya L.-mentes legyen, hogy szét ne hurotri-

jnk vele a kártevket Pároeiadádcor a földbe

ásott meredekfalú ed^yekbe (virágcsar^dcbe)
sok L. hull be. JúUusban kikutatjuk a fésakétés
kiássuk, hogy fiataljaival együtt etpontttsnk.
Legjobb eljárás, amennyiben kereeztlvfliet, a
twfiletndc vlzzd dárasztása mintegy két hétre.

Lötetlégy v. lcsimbe, a ló élsködje a báb-
tojó legyek (Pupipara) családjából. 1. Tetülegyek.

Loth. Elodia, szerb írón, 1. Mijalovies.
Lothár (a frank ChlotarJ, több urallrodó neve

:

[PranciaorszAff.] 1. L., francia ib'r(í^(964-

986), IV. Tengerentúli Lajos király fia, szL Laoa-
ban 941., megh 966. Atj^ja halála után 964. a
francia hbérurak eUamerték királynak. Hogy
Lotharinglát vissiaanrezn, 978. Aaebenben rá-

támadt IL Ottó oaáaám, de támadáanaemilkB-
rült, st a császár egész Parisig aJpuMtUutU
Franciaországot L. eratán 980. vwtoglBBMadott
Lotharingiáról. A trónon fia, F. Ltujot tím/m,
kiben kihalt a Karoling-család franda ága.

BPrank blrodalomj 2. /.L^ rámái aáuér is

firtudc király mo-abb). Jámbor Lájoa esáaiár

legidsebb fia, SZOL 796., megh. a prftmlkoloslor-

ban 866 nept 29. Még atyja etetben réartvvtt

az uralkodásban s 888. a pápa t wásiánrá koio-

názla. Teetvératvel egytttt te tObbetfr feüándt
atyja elten s azt két fzben te(880 és 888)BMfoai-
totta trónjától. Atyja haUUa ntán az egéas frank

birodalom ura akart loani. de testvérOeesei, Né-
met Lajos és Kopass Károly siövBtkaitek sltone

és Faninoy meltett 841 jún. 26. leoOalákAt
Brre kOvetknaett a verimi sserMk^n aog.

lO. melybeB L. a esáazárl etmea kfrlll Itáliát

kapta és azt a fSUdarabot. mdy a FOldkltel-taD-

gertU az tefld-tengefig taijedt a Bhflaséaa
Sajna balpar^án. Még ételátai Monztotta ofiiá-

gát három fla, lx9<w. U. LoOir és JE<(ro/ykit
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aztán a prümi kolostorba vonult, hol nem sokára
meghalt.

3. IL L., frank király (855—869), az elbbi-
nek második íla, niegh. Piacenzában 869 aug. 8.

Atyjától 855. a Rajna balpartján a Schelde, Maas
és Mosel folyók közt elterül országrészt kapta,

melyet az ö nevérl neveztek el aztán Lotharín-

giának (Lothari regnum). 857-ben eltaszította

blsö nejét, Theutbergát és 862. az aacheni zsi-

nat engedelmével nül vette kedvesét, Waldra-
dát. I. Miklós pápa azonban egyházi átokkíü fe-

nyegette és 865. törvényes nejének visszafoga-

dására kényszerltette. Minthogy törvényes gyer-

mekei nem maradtak, országán nagybátyjai.

Német Lajos és Kopasz Károhj osztozkodtak.

[Németország.] 4. LL L., német király, ró-

mai császár (1125—37), szül. 1060 körül, megh.
1137 dec. 4. A supplinburgi grófok családjából

származott s 1106. a Billimg-család kihalása után
megkapta a szász hercegséget. V. Henrik csá-

szárral ellenséges viszonyban állott, majd ennek
halála után 1125 aug. 30. az egyházi érzés né-

met furak királlyá választották. A Hohenstauf
testvérek. Frigyes és Konrád azonban nem akar-

ták uralmát elismerni, ezért L. a hatalmas Welf-
családnál keresett támaszt s leányát, Gertrmlot
összeházasította Kevély Henrik bajor herceggel.

1133-ban visszavitte II. Ince pápát Rómába, ki t
aztán hálából császárrá koronázta. 1135-bon a
Hohenstauf testvérek is meghódoltak eltte s L.

a lengyel és dán királyokat is hbéreseivé tette.

1136-ban másodszor indult Itáliába, hogy a lom-

bard városokat és Roger szicíliai királyt hódolatra

bírja. De ez utóbbítnem sikerült teljesen legyznie.
Hazatértében Tirol egy kis falujában érte utói a
halál. Halálos ágyán a szász hercegséget vejének.

Kevély Henriknek ajándékozta. V. ö. Bernhardi,
-íahrbücher des Deutsehen Reichs unter L. von
Supplinburg (Leipzig 1879).

[Olaszország.] 5. L., olcisz király (947—950),
Hugó király fla, megh. 950 nov. 22. Atyjának
931 óta kormánytársa volt s 947. nül vette ^rfe/-

heidet, II. Rudolf burgundi király leányát. A hatal-

mat helyette Berengár ivreai rgróf gyakorolta,

ki állítólag meg is mórgeztette. L. özvegye, Adél-

keid 951. Nagy Ottó német királyhoz ment nül.
Lothar Rudolf, magyar származású német

színmíró, szül. Budapesten 1865 fobr. 23. Ta-

nulmányait részben Bécsben, részben Heidelberg-

ben végezte. Párisi tartózkodása alatt a Gon-
court-testvérok körében élt. 1889—1907-ig a

Neue Freie Presse tárcaírója volt. A német szín-

padokon állandóan msoron lev színmüvein kí-

vül irodalomtörténeti és kritikai cikkeket ós re-

gényeket is írt. Egyideig Berlinben színigazgató

volt, de vállalkozása balul ütött ki. Mimkáí : Der
Satan (vígját«^k) ; Tantalíden (vígjáték) ; Der Zau-

berlehrlmg (vígjáték) ; Lügen (dráma, 1891) ; Der
Wert des Lebons (dráma, 1892) ; Casar Borgias
Ende (dráma, 1893, magyarra ford. Meszlémji
Adrienné, Budapest 1897) ; Der Wunsch (dráma,

1895); Rausch (dráma, 1894); Ritter, Tod u.

Toufel (dráma, 1896) ; König Harlekin (dráma,

1900, 3. kiad., 1904): Halbnaturen (regény, 1898)

;

Septett (regény, 1905) ; Die Fahrt ins Blaue (re-

gény, 1908); Der Horr von Berlin (reg., 1911)8tb.

Lotiiárd, kisk. Baranya vmegye pécsi j.-ban,

(1910) 627 magyar és horvát lak., u. p. Egerág,
u. t. Áta.

Lotharingia (Lotaringia, franc, Lorraine), El-

szász-Lotharíngianémet birodalmi tartomány egy
része, illetleg egyik kerülete Luxemburg, a porosz
Rajnai-tartomány, Bajor-Pfalz, Alsó-Elszász és
Franciaország közt, 6228 km* ter., (i9io) 655,211
lak., 9 járásból áll. L. még: Mszász-Lotharingia.

Története. L. nevét II. Lothar királytól kapta,
ki 855. atyja, 1. Lothar császár birtokából a
Rajna balpartján elterül földet kapta a Schelde,

Maas és Mosel folyók közt (Lothari regnum).
Halála után 970. L.-nak nagy része Németország-
hoz került és 911 óta mint külön hercegség sze-

repelt. Nagy Ottó 959. ketté osztotta a túlsá-

gosan nagy hercegséget. É.-i felébl lett Alsó-L.,
melynek utolsó hercege Bouillon Gottfried (1. o.)

volt, kinek halála után 1100. kisebb területekre

(Brabant, Hennegau, Jülich stb.) bomlott. D.-i

fele (a Mosel mindkét partján) Fels-L. néven
tartotta fenn továbbra a L. elnevezést. Ennek
hercegei 1048— 1431-ig Gerhard elszászi gróf
családjából voltak. 1479-ben Benée, Vaudemont
grófja kapta meg L.-t, kinek utódai 1738-ig ural-

kodtak itt. 1551-ben II. Henrik, francia király

elfoglalta a L. területén fekv Metz, Tóul és

Verdim püspökségeket s ettl kezdve L. is foly-

ton ki volt téve a franciák hódításvágyának.
Két ízben (1632-59-íg és 1670—97-ig) huza-
mosabb ideig meg is szállották azt. L. utolsá

hercege, Ferenc István, Mária Terézia férje az
1738-ikí békében végleg elvesztette seinek or-

szágát s azt Leszczynszky Szaniszló volt lengyel

királynak engedte át. Leszczynszky halála után
L. 1766-ban Franciaország birtokába került Az
1870—71-íki szerencsétlen háború után a fran-

ciáknak le kellett mondaniok L. német részérl
Metz várossal együtt. V. ö. Derichsiveiler : Ge-
schichte Lothringens (Wiesbaden 1901, 2 köt.).

Lotharingiai Károly, 1. Károly, 37.

Lotharingiai tüz, 1. Gyujtóelegyek.
Lothians (ejtsd: lothieu), 27<íí i., Skóciának a

Firth of Foríh D.-i partján fekv termékeny vi-

déke. Haddington, Edinbm'g és Linlithgow coun-

tykra oszlik, amelyeket East-, Middle- ós West-
Lothiannak is neveznek.

Lothrop, Árny, írói név, 1. Warner.
Loti, Fierre, családi nevén Julién Viniid

(ejtsd : viú), francia Író, szül. Rocbefortban 1850
jan. 14. Mint tengerésztiszt több földkörüli uta-

zást tett. Leginkább ezekl)l az utazásokból me-
ríti regényeinek tárgj-át. Mveiben a jellemrajz

és a mese háttérbe szorul, a fsúlyt az idegen-

szer hangulatok, benyomások mesteri rajzára

helyezi. Fbb mvei : Aziyadée (1879) : Le ma-
riage de Loti (1880) ; Le román d'un spahi (1881)

;

Pöcheur d'Islande (1886); Mme Chrysanthéme
(1887) ; Ramimtcho (1897) ; La troisiéme jeunesse

de Madame Prune (1905); Les désenchantéea

(1906) ; La mórt de Philae (1909) ; Pélerin d'Ang-
kor (1912) stb. Magj^arul megjelent: Chrysan-
thémo asszonyság. Ford. ifj. Lónyai Sándomé
(Budapest 1899); Izlandi halász. Ford. Kováts
S. J. (u. 0. 1896) ; Tn képek. Ford. Marquis
Géza (u. 0. 1901) ; Egjiptomi képek. Ford. BaXUi
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Ignác (u. 0. 1911); Az ébredk. Pord. König
OyöTffy (a. o. 1906. 2 köt.) : India az angololc

nólkttl. Pord. Nov«lly Riza (o. o. 1908. 2 köt);
Aziyadéo. Pord. u. a. (u. o.) ; Yvee fivérem (Pesti

Napló 1883); A tengerééi (Pesti Napló 1899).

V. ö. R. Donmic, Bcrivains d'aujourd'hui (Paris

1908).

LotiohioB. 1. I^rus L. Secundus, újlatin

költ. Bziil. Schlüchtom mellett 1528nov. 2., mogh.
Hoidelberi?bon 1560 nov. 7. Rósztvett a schmal-
kaldeni háborúban ; majd Kolóniában orvostudo-

mányt tanult és Ueidelborgben orvoe volt. Ko-
rájuuc legnagyobb nómot lírikusa volt; költe-

ményeit kiadta iQ. Burmán Péter (Amsterdam
17&4). V. ö. Henkd, Petms L. Sec. (1873).

2. L., Johann Pder, az elbbinek unokaöccse,

ki mint orvos és CBáBzári történetíró 1669. balt

m^ Pranciaországban, szintén jeles latin köl-

teményeket írt. Rorum Germanicanim partes II.

c. könyvének tökéletlen térképei közt Magyar-
országé is megvan.

Lötifnas v. petecskór, a lovak sajátos, nem ra-

gadós bevenybetegsége, mely többnyire mirigj--

kór vagy tttdgynladás után szokott kifejldni.

.\ tünetek sorában legelször apró vérzések je-

lentkeznek az orr nyálkahártyáján, melyek ké-

sbb egymással nagyobb véres aláfutásokká foly-

nak össze, mig a nyálkahártya körülöttük ersen
megduzzad, helyenkint elhal, amidn már szeny-

nyes és bzös kifolyás is észlelhet az orrból.

Az orrszámyak, majd az ajkak ce a pofák da-

gadni kezdenek, minélfo«^va az arc alsó része

szólesbedik és a fej a nilusi ló fejéhez hasonló

alidcot ölt. Az orrjáratok szkülete miatt a be-

teg nehezen és szuszogva lélegzik, súlyos esetek-

ben pedig végül meg is fulladhat. Hasonló, megle-

hetsen feszes tapintatú daganatok a test egyéb

részein is fejldnek, megdagadnak a lábak alul-

ról felfelé, valamint a has alja is. Jellemz e

daganatokra, hogy határuk az ép br felé éles,

fokozatos átmenet nélkül s miattuk a beteg nem
tudja a száját mozgatni, alig eszik, oszlopokhoz

hasonló lábait nem lévén képes behajlítani, csak

ndiewn mozdulhat helyérl. B daganatok fölött

az eröeen feszül br berepedezik és a repe-

désben keresztül savó szivárog. Mindez a be-

teget kimeríti, úgy, hogy végQI bekövetkezik

a lialál, föltéve, hogy valamely szövdményes
bántalom, pl. tüdgyoladás már elbb nem vetett

véget életének. A betegség azonban fejldésének

K^rmely fokán megáUapodhattk és az egészen

könny, csak pár vérömléssd és osekély duz-

zanatokkal jelenticeaö esetektl ai döbb Jelzett

súlyos kóralakig a legkfilOnbOsObb átmenetek lé-

teznek. Nagy átlagban a bet^ekn^ körülbelül

50*/,-a szokott gyögynlni. A kezelés a tünetek

szerint módosul és az étrend megfelel szabályo-

zásán kívül fképen az orrnak öblögetéeében, a

daganatoknak tcrpentin-olajos sseasnl való be-

dömöléa^wn, fuldoklás esetén pedig légosömet-

saée alkalmazásában áll.

Lotine, adók. Zágráb vm^jye dvori j.-ban,

<i9io) 239 szerb lak., u. p.Dlvnáa, u. t Volinja.

lH>tiam Oat) a. m. húgy (1. o.).

Lotophagosok (lotofágok) a. m. lótosaevök.

ókori mei?ebeli nóp. mely az Odysseia K. éoefcfr-

nek 82—104. sors révén ismeretes, hol az van
elmondva, hogy Odyasenst és bi^osó tanait a
L. szívesen fogadták és édes lótoeinövénnyel oly
jól tartották, hogy a hajóbok az élvezettl egészen
megfeledkeztek hazájukról. A történelmi korban
Észak-Afrika egyik népét hívták L.-nak.

Lótorma (dOt.), l. Bérese.
LótoB (azeltt : Lutinsa), kisk. Trencsén vm.

kiszuczaújhelyi j.-ban, (i»io) 958 tót lak., n. p. és

u. t. öbeszteroze.

LotOSS (nfir.), 1. LiXusZ.
Lotrit (isT.), zöld azemecskék és levelek hal-

maza. Vas-magnézium-alnminium-szilücát, össze-

tétele : 4SiO,.2(Al,Pe),0,.3(Ca,Mg)0.2H,0. A Pá-
reng-hegységben a Lotm-völgyben klorít-palá-

ban vékony erecske alakjában fordul el.
Lót tava, 1. HoU-tengtr.
I..otleri», 1. Sorsjáték.
Lotther, Melchior, szül. Aueben (Érchegy-

ség), könyvnyomtetó Lipcsében 1491 óte Konrád
Kachelofen nyomdájában, kinek elvette leányát,

így üzlettársa s utóda lett. U98-ban Lipcsé-

ben polgárjogot nyert. Kivált liturgiái mvdcet
adott ki szép alakban, emellett volt könyvkeres-

kedése, st korcsmája is. Ö adta ki 1517. Luther

téziseit s más iratait, ezért 1519. Wittenberg-

ben fióküzletet alapított, melyet fiai : Melchior
s 1523 óta Michael vezettek, ük adták ki Luther
els bibliafordítását 1522 szeptemberében (Új-tes-

tanicntum) s k lettek e fordításnak állandó U-
adói. 1524-ben azonban Szász Frigyes kegyét
elve8zt\'e, Melchiorról nem tudunk többet. Michael

Magdeburgba költözött s ott 1564. halt meg. Az
apjuk Lipcsében még a 30-a8 években is nyoma-
tott s visszavonulva 1542. halt meg. V. ö. Wmt-
mcmn, Ans Leipzigs Vergangenheit, N. P. (Leip-

zig 1898).

Lotti, Antonio, olasz zeneszerz, szttL 1667
körül Velencében, megh. 1740 Jan. 6. mint a
volencei Szt Márk-templom karnagya. 16 éves
korában tnt fel Velencében Qinstino o. <qwrájá-

val. A velencei iskola reprezentáló egyéniségéi-

nek egyike. 21 operát és siáiiios egyházi aaoe-

mflvet írt.

Lottinoplaaztika, Lottin de Lai^tnBfúBVtu-
zótól 1835. föltalált eljárás, amellyel idaaitikos

targyakat, fOIeg dombormflveket és félintokot

több rétegben a tárayra tett. megnedveaitett és

kefével hozzádOmöJt(pacakolt)papiroMÜ lemá-

solhatunk. Az ilyen másolat magyar neve : pacs-

kolat.

Lottó (olasz), l. Sorsjáték.

Lottó. Lorenxo, olasz fest, szttL 1480 körül

Velencében, megh. 1566 szept la ée 1667 JúL 1

.

köztLoretóban.Qiovanni Bollini tanítványa volt,

nujd iskolatánával. Pálma Vmhióval együtt

Qiorgione hatása alá került Fként VeloDélMa
és Befgamöban mködött s doigoiott anokl-

vfil Rómában (1606-18). Trevisöbui (1606-06.

1688-46). a Marcbe-vidéken (1606. 1619 te I^o-

retöbon. abol. egéei vagyonát a Caaa Sotámk
adományozva, ntolaö éveit töltötle. CaakBBn ki-

zárólag vallásos tárgyú képeket és anképeket

fyastett A jeUennés mMysége. a Mki állapot éles

megflgyeléee kfllOnböctoti mega töbMkorabelive-

lencei festtl. Fbb müvei : Saentcsalád (Ptrenie.
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Ufflzi), Madonna szentekkel (Bergamo, Santo Spi-

rito), Pietá (Milano, Brera), Mária mennyboraene-
tele (Ancona, S. Domenico), Szt. Miklós apoteó-
zisa (Velence, Carmino), Laura di Pola állítólagos

arcképe (Milano, Brera), Építész arcképe (Ber-

lin, Kaiser Friedrich-Museum), Jegyespár ketts
arcképe (Madrid, Prado-museum), Péríi-képraás
(Budapest, Szépmvészeti múzeum ; 1. a képmel-
lekletet). V. ö. Berenson, L. L. (3. kiad., London
1905).

Lottóigazgatóság, a lottójövedék ügyeinek
vezetésével van megbízva. Hatáskörébe tartozik
az osztálysorsjátéki vállalat kezelésének, vala-
mint az államkincstár s a játszóközönség érdekei-
nek közvetlen felügyelete és ellenrzése. A fel-

merül panaszokat a L. intézi el. Sorsjátékok
engedélyezése, állami jótékonycélú sorsjátékok
rendezése és a sorsolás alá es állami kötelezvé-
nyek kisorsolása szintén a L. teendihez tartozik.

Közvetlenül a pénzügyminisztériumnak van alá-

rendelve.

Lottójövedék, az államnak nyilvános sorsjá-
tékból ered bevétele. L. Sorsjáték.
liOtns L. (növ.), kerep, a Leguminosae (Hüve-

lyesek) pillangósvirágú génusza ; 90 faja mérsé-
kelt Európa és Ázsia, kü-
lönösen a mediterrán vi-

dék füve V. félcserjéje,

néhány délafrikai és

ausztráliai. Levelük uj-

jasán szárnyas, 4—5 ép-

szél levólkével.Viráguk
sárga, rózsaszín v. vörös
és ernyszer virágzat-

ban áll, ritkán magános,
csónakja csrös. A L.
corniculatus L. (szarvas

kerep, 1. az ábrát) szára

többnyire hever, levél-

kéi visszástojásdadok,

pálhái lomblevélszerüek,

virága sárga, vitorlája

szegélye többnyire piros.

Cserjés helyeken, mezn,
gyepeseken gyakori.

Egész Európában közön-
séges, megvan Ázsiában
ésAusztráliában is. Nagy
elterjedés a L. idigino-

SMS Sch. is. A L. suiqm-
sus L. (Totragonolobus

silignosus Roth, bársony-

kerep, bársonyborsó, bár-
IiotUB corniculatus. 1 a füve; onnvvirAD-^ IovrIo rövid-
2 a vitorla ; s a csónak ; 4 as

sonyvirag) leveie rovia-

cveaö; « a kétfaikásporaók. nyel. Kocsánya hosz-

szabb a levélnél, egy-
V irágú, ha levólhónalji a virág, akkor páros; színe

fohérossárga. Hüvelyén i hárfás él van. Nedves
rteken gyakori nálunk, a mediterrán vidéken
03 Észak-Afrikában is. Mind a három kitn réti

és legelöfú s mint mézfejlesztk, értékes a virá-

guk a méhtenyésztésben. A L. tetragonolobiis

íj.-t (angol borsó) különösen Angliában borsó he-

lyett termosztik, K.-i országokban, pl. Romániá-
ban, szintén fzeléknövény. Virága vérvörös v.

sötétsárga. Hüvelye 5 cm. hosszú, többmagú.

Dél-Európában a L. edulis L. fiatal hüvelye fze-
lék. A L. pleiorrhynchus Hook. a Kanári szige-
tekrl származó, pompás ámpolna- dísz, virága
skarlátpiros.

Lótusz (gör. lotosz, növény), kétféle van: az
indiai L. (Nelumho nudfera v. Nelumbium spe-
ciosum, 1. Nelumho) és az egyiptomi L. (Nym-
phaea lottis, 1. Nymphaea). Az indiaiak és az
egyiptomiak szent növénye, Indiában a Ganges^
Egyiptomban a Nilus folyam jelképe ; levelét és
virágát utánozva, a mvészet díszítményül hasz-
nálta, így az egyiptomi építészet a L. bimbóját &
kmyilt virágát utánozva, kétféle oszlopft alko-
tott. V. ö. Szutorisz Frigyes, A növényvilág és-

az ember (Bpest 1905).

Lótuszía (növ.), 1. Zizyphus.
Lótuszvirág (növ. ), 1. NympJiaea és Nelumho.
Lótücsök, 1. Ltetü.
Lotvárd (Lutiiardus, Liutuardus), Vercelli

püspöke volt 899-ben, midn Lehel, Bulcs és Bo-
tond portyázó hadai Lombardiára ütöttek. A Név-
telen jegj'z (53. fej.) t «nagynev férfiúnak,

néhai Kis Károly császár legbizalmasabb barát-

jának és leghbb titkos tanácsosának* nevezi.

L. a magyarok jöttének hirére tömérdek kincsé-

vel menekülni akart ; véletlenül azonban a ma-
gyarokra bukkant, kik t azonnal megölték,
kincseit pedig elrabolták.

Lotyósneff(Limosa Briss.), aSzalonkafélék csa-
ládjába tartozó madámem. Csrének csúcsa gyen-
gén fölfelé hajlott, csüdje ell és hátul haránt raj-

zokkal van fedve és a csrnél rövidebb. Fels ká-
vájának egész csúcsa kemény, öt ismert faja az
óvilág északi részeiben tartózkodik. Hazánkban
elfordul : a nagy L. (L. limosa L.), farka fekete,

tövén fehér, nyáron rozsdaveres és bama-fekete
foltokkal, télen földbarna. Szárnyán keresztül fe-

hér szalag húzódik. Csre barnás hússzín, hegye
felé barna. Lábai zöldesszürkék. Hossza 43, szárny-

hossza 21, farkhossza 9 cm. Hazája Európa és
Ázsia északi részei. Hazánkban márciua-októbe-
rig található, mocsaras helyeken költ. Költözköd
madár. A lappiandi L. (L. lapponica L.) fehér

farkán 8—10 sötétbarna haránt sáv van. Nálunk
ritka, szi átvonulás alkalmával található.

Lotz Károly, fest, szül. Hessen-Homburgban
1833 dec. 16., megh. Budapesten 1904 okt. 13.

Mint gyermek került Magyarországba, anyjának
szülhazájába s itt elsajátítva nyelvünket, ma-
gyar mvésszé képezte mf^;át. Mint fiatal em-
ber Rahl legbuzgóbb tanítványa lett Bécsben.
Haladása oly meglep volt, hogj- Rahl úgy a bécsi

görög tomplom, mint a bécsi Heinrichshof fres-

kóinak kidolgozásánál az segítségét vette

igénybe. E sikerek következtében már véglegesen
Bécsben szándékozott letelepedni, de magyar-
országi barátai s a hatA^anas évek elején Pestrl
érkezett megrendelések másképen rendelkeztek

jövje fell. L. Magyarországba költözött, hol az

Alföld pusztái, ménesei s a uádfedelü korcsmák
betyárromantikájukkal oly ersen hatottak kép-

zeldésére, hogy a magyar népéletet kezdte fes-

teni egész szenvedéllyel. Ez a vonzalom csábí-

totta öt Petfi János vtYéz-ének illusztrálására

is (négy darab jelent meg közülök a Magyar M-
vészek c. díszmben). Késbb a magyar történet
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agfiBiotoacbb mozsanataiból merített inapirádót

VálMrtott tárgyabuüE egy réaaMl kftrtoaokat

ktailBtt 8 enk arre bírták ai iUetókea kör&-

kel; hogy L. fo^AlkoitatáaárM gondoeko^Janak.

így táuMdtik Mtafír » Várati vigadó (1866).

ast*B » Nemxeti Mmeim lépceöbAdiak freeká

(1877). majd késbb as Akadémia falképei a az

Optinákáz pAratlanul díszes mennyezete, mely az

QiQmpaBt t&nteti elénk (1884, L a képmeOékUtet),
ugyaaes évben (estette a budapesti keleti p&lya-

nSvar 8 freskóját, 188Ö. a terézvárosi kaszinó

falfestményét, 18S^. a ferencvárosi templom bel-

8e(iit ékesítette falképekkel, 1901. befejezte az áj

Onaá^iáza freskóit, miután már elbb falképek-

kel dlsritette a Uoyd-épületet, Károlyi Alajos

gcpalotáját, a bodai kir. várat és Mátyás-templo-

mot, a péoai aiékesegyfaázat, a Liptbay-palotát,

• Aj bodapeati városházát, a Kariát stb. E több-

nyire igen terjedelmes mflveken kívül történeti

fasttnényeket is köldött a Mflcsamok kiállításaira.

ilyenek: Himyadi János halála (1880, Ipolyi

AnK^-díj), Kapisztrán János hutdStía a népet

(1881. vallásalap-díj), SzUhtván alamzsnái oszt

(1882. Ipolyi-díj), továbbá aanbbnél-ewbb arcképe-

ket, egy ilyenre (Nói an±ép, 1896) állami arany-

érmet kapott Tervezettezenkívül Uvegfestménye-
ketiB(pl. a bodai Koronázú-templom számára). B
nagyjelentség munkálkodás eliameréeéöl ta-

nárrá, majd mesteriskolái igazgatóvá nevezte ki

a kormány, a király 1896. a Szt. István-rend kis-

keresztjét, majd 1899. a Pro litteris et artibos

érdemjelvényt juttatta neld, a magyar mvészek
és mOintézetek pedig 1898. fényes ünnepélyt ren-

deslBk tiszteletére, amelyen a Képzmvészeti
TAnolat évi aoOO K-t ajántott fel L. nak azzal,

hogy e dijat évenkint tetszése szerint juttasaa a
legjobb UMéoBti kép snraöjteek. Múvésd hagya-

tékát, amely 1906 fébr. ki volt állítva a Mflosar-

nokban. az 1907. évi XII. to. intézkedése az ál-

lam tulajdonává tette s a több száz darabból álló

gyiyieaiáoyt most a Szópmíivéanti Mnzeom rzi.

V. ö. Bisdl Frigyes, L. K. falfestményei

Lots, WalUr, német nemzetgazdasági író, szül.

Gerában 1863 márc. 21. 1890-ben a lipcsei egye-

temen magántanár, 1891. MOnefaenben tisztelet-

bett. 1882. rendklvüU. 1897. rendes tanár lett

Fbb munkái : Die Tecfanik des dentaehen Bmis-

flio^eschiftB (Leipzigl890); Die Idesndsrdeot-

aehoB HandelspoUtIk von 1860 bis 1891 (n. o.

18IÜ); Die HandelspoUtik des Deatsehen Reicbs

mler Caprivi und Hohenlobe 1890 -1900 (1901).

1888 óta Brsnianóval kiadja a MttDehner volks-

wirlMh. Stndien (Stuttgart) eímfl gyjteményt
LotM,BMdolfHermann, német lUozófua, szflL

Bairt—ibwi 1817 má^ 81.. megh. Berlinben 1881

JAL i.Tannlmányaib<)ftiia«iia<ioielsiflra«orvoai«

aeuBokán rá a bökaáentl kun is habilitálta

DM^t a Uposri egyvtemen; eM aftvsiben ismi^
az egyik wakmA^íi. mi^ a másftTian mutatto-

lik elsrangú ernek. Már 1842. a ffloaáfla rend-

kívflU tanára liposében, 1844 óta Gttfaigenben

a flknófla rendes tanára és röviddel halála eltt

elfogadja a berlini tanárságot Flknóflai goido-

latainak alakulására egyrészt Lemii és Herbart,

másrészt Hegel, illettUeg Weiaae voltak nagy ha-

tással; as els, ki aa JdwiHminB éa reaUs-

(8 — Loubat-fOld

mna igail modem asintádaét karasL Oy
tásiare L.>t amvwén uralkodása a
tudományi és fiknóflal tudományok fOlOtt ki-

válóan kópedti. L. tecménntlndományt wAná
kfirtl fontosabbak : Okkal, melyakWagner flsi»-

lógial lezikonJábtti(Handwflnarbaeh der Phyalo-
logle) jelentek meg, aaek kSst ela helyen taékü-
errl nóló órtekenéa. Továbbá: AIIgeoMiBa
Paúiologie und TbenH>ie als medumiaehe Na-
torwiasenschaften (Leipzig 1848), Henlóval. a hí-

res anatómussal együtt, e téren Vlrehow aáw-
teinek elkészítje. Allgemelne Physlologle dss
körperlichen Lebens (18ói). PQozóflai mftvai:

a legrégibb : Metaph>^ik (Leipzig 1841), mdybsn
félreiamerfaetetlenöi Herbart befolyása ahrttáU;
Logik (1843); Cber den Begriff der SchSirinit

(18^); tW die Bedingnngen der Kunateehn-
heit (1848). Mintegy köaépen áU a két tír k-
zött: MediciniBche Psyehcdiogie oder Phyakdo-
gie der Seele (18ö2), melyben agrréart a kflla

lelki sznbstancia létét a legáleMMen formnláaott

dcokkal véddmeii, másrésst néhány fontos fölCe-

dezéssel gazdagítja a tapasztalati lélektant 1856.

jeleat meg fmvének : Mikrokoenos. Idesn ív
Naturgeechichte and Geschidite der Menaehhai^
els kötete és 1864-ig a 2.ésa kötet; em 6 ki-

adást ért (1896) és a gondolatok gazdagsága, mély-
sége és kifejezéee tekintetében remekmfl. 18684«n
jelent meg Geschicfate áer Aeethetik in DeatKh-
land c. mve. Mlndezekntán hozzáfogott gmido-

latvilágának rendBMrea eladásáhra, a System
der Philosophie-ben. de csak két kötet jeleat mag
belle: Logik, 1874 (2. kiadás 1880) és Ma«a-
pbysik. 1879 (2. Uad. 1884). Halála után tanítvá-

nyai kiadták egyetemi eladásait Baekbl fordí-

tott le Kármán Mór kettt magyarra, a Logikát

és Payehologiát (Athenaeum). Ktabb érteksiéaett

isösszegyjtve adták ki 4 kötetben : KMna Sefaiif.

ten von H. L. (Leipaig 1886-91). L.-ról már nagy
irodalom van, neveartesek : Pfieiderer, Caspari,

KosgO, Bd. v. Hartmann, l. FaUkenberg, Sekosn,

Wentscker, Ckding ^. mOveL
Loabet (4M: taM), AmZe^ a frandakMAnaaig

7. elnöke. szfiL Marsannsban (Drme dap.) 1888
dec. 31. Ügyvéd volt a 1878. válaaitották be a
képviselházba, hol a méraékelt kztáraaaÉglBk-

hoz tartozott 1886ben a anwiÉtni tifja ML
1887 dec- 1888 márc TiranI kabtaaUften kto-

mnnkaOni miniaHer vott. Bntán bbb vállatt

tárcát jnt^einet vlanlteéaéig, ndkor aHÉn
1898 febr. aTTállott ai Aj kormAny mn. Kor-

mányának idejéra salak a aflr anaiHilati ae-
lényletek /BnwieAeO és a runamm botrány fii.

deritáaei Bi at6bbfaMk áldoaatd aaatt U kor
mányaia(1808 nov. ».\ bár egjAnl baaaOlalM

nem érintatlaai agy. 1898-ban a aaenálBi alBiani

tott a mint Ilyen |A^rAwtt a kBatiraiaágl einflk-

aégie Famrs Féttz hlrtalen halála ntáa 18B9

fébr. la a kiM^n—M 488 amvaMttal Mitím
f79anvaaata eOanéban «« ! tiliiiiii tta i,
BbAaége alatt (1898-1901)
rizte aa alkotnianjosaág fbrmáit

dáaa után vMen vtaanvonnlt a politikai áhUMI .

Lenbeb-tBn,iéiaafkHamBriMet,a«eiiet 1908.

C:haroot(L o.) fedeaett fal, aGralMB-IOidMa<
lakoaik.
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lioud., növénynevek után London John
Claudius nevének rövidítése. Szül. Cambuslany-
ban, Edinburgh mellett 1783 ápr. 8., megh. mint
kertész és író London mellett Bayswaterban, 18i3
dec. 14-én. Munkái : An encyclopaedia of plants

(London 1829, suppl. 1841) ; The Gardeners ]\Ia-

gazine (u. o. 1826—43) ; Hortus Britannicus (u. o.

1830) ; Arborétum et fruticetum britannicum (u. o.

1838).

Loudéac (ejtsd: ludeak), város, L. járás székhelye
C6tes-du-Nord francia départementban, azOustés
Larhon közt, vasút mellett, (1911) 5745 lak., alma-
borkészítéssel, bretagnei vászonszövéssel.

London, 1. Gideon Ernst, 1. Lavdon. — 2. L.,

1. Loud.
Londnn (ejtsd: ludöS), város, L. járás székhelye

Vienne francia départementban, a Petite-Maine
forrásánál, vasút mellett, (1911) 4781 lak., pa-

Bzománt- és csipkekészítés, mezgazdasági ipar,

környékén szarvasgombatermesztés, 3 (XII—
XVI. 8z.) régi templommal, XVI. sz.-beli kas-

téllyal.

Londnn (ejtsd : ludön, családi nevén Balleygtiíer),

JBkgéne, francia publicista, született Loudunben
(Vienne) 1818 júl. 8., megh. Parisban 1898. Faldoux
miniszter magántitkára s 1881 óta a Revue du
monde catholique kiadója volt. Érdekesek a II.

császárságra vonatkozó emlékiratai, amelyeket
részben Fidus álnéven adott ki,

Loue (ejtsd : lu), a Doubs legnagyobb, 120 km.
hosszú mellékvize Franciaországban, Dóiétól 8
km.-nyire torkollik.

Longen, két folyó, 1. Laaqen.
liougfh a. m. tó, öböl, 1. Loch.
Loughborongh (ejtsd : löffboro), város Leicester-

shire angol countyban, (1911) 22,992 lak., harang-
öntéssel, gyapjú- és pamutszövéssel, csipke- és

tüllkószítéssol.

Longhton (ejtsd : lötrtn), város Essex angol coun-

tyban, (1911) 5433 lak., régi erdítmények rom-
jaival.

Lóngrás. A sakkjáték egyik ílgurájával : a lóval

csak olyformán szabad tovább haladni, hogy az
elfoglalt négyzetérl elre, hátra v. oldalt egye-
nes vonalban két négyzetet átugorva, a jobbra v.

balra es négyzetre tesszük. E haladási mód a L.

Louhans (ojtsd : luan), város, L. járás székhelye
Saóne-et Loire francia départementban, a Seille

összefolyásánál, vasút mellett, (1911) 4454 lak.,

XV. sz.-beli templom, vászonszövés, brcserzés.
Loalii (franc, ejtsd: lui) a. m. Lajos. L.-treize,

L.-quntorze, L.-quinze, L-seize, a francia mvé-
szet különféle stílusai.

Lonis, Budolf, zeneszerz és zenei író, szül.

Schwetzingenben 1870 jún. .30., megh. 1914 nov.

15. lí)00-ban a Münchenor Neuesten Nachrichten
zenekritikusa lett. Müvei : Der Widorspruch in der
Musik (1893) ; Die Weltanschauung R. Wagners
(1898) ; Pranz Liszt (1900) ; Hector Berlioz (1905)

;

Anton Bruckner (1905) ; Die deutsche Musik der
Gegenwart (1909); Thuille-vel egy modern össz-

hangzattant is írt: Harmonielehre (1908). Szerze-
ménye a Protous c. zenekari fantázia.

Itouisblano (franc, ejtM: luibiaS), máskép
Louis d'argent, XVII. sz.-beli francia nagyobb
ezüstpénz, megfelelt a 2 frtosnak.

Louisbourg, 1. Cape Breton Island.
liouis d'or (franc, ejtsd: luidór), francia arany-

pénz XIII. Lajos ideje óta. Az 1640. elször
vert L. értéke 10 régi livre volt, a XV. és XVI.
Lajos alatt vert daraboké 24 livre toumois. Volt
ketts L. is, doi)les louis vagy doublon elneve-

zéssel, a 4-, 6-, 8- és 10-szeres L.-ok csak érmek
voltak. 1795-ben a L.-ok verését beszüntették és

Franciaországban 20 és 40 frkos aranyak vannak
jelenleg forgalomban. Németországban az 5 tal-

léros aranyakat is L.-oknak nevezték.

Ijouise (franc, ejtsd: luiz) a. m. Lujza.

liouisctte (franc, ejtsd: luizett), a guillotine

(l. 0.) tréfás neve.

Louisiade-szigetek (Massinis-sfiaetek), sziget-
csoport Melanéziában, Uj-Guiuea DK.-i végében,
mintegy 390 km. hosszúságban, 2200 km* terü-

lettel. Lakói pápuák. Elször Bougainville, késbb
1793. d'Entrecasteaux, 1849. Owen Stanley és

1888. Thomson kutatta át. 1885 óta angol birtok.

Louisiana (ejtsd: luiziána), az É.-amerikai Egye-
sült-Államok egyike a Mexikói-öböl, Texas, Mis-

sissippi ós Arkansas közt; területe 126,180 km*,

(1910) 1..381,625 lak. (fele fehérbr). Prairie-vi-

dékei vannak. L. magába foglalja a Mississippi

egész deltáját ; e folyó ellen hatalmas gátak védik

a földeket, számos mellékágait bayousnak hív-

ják, legnagyobbak a Lafoui-che, Macon és Tensas.

Nagyobb folyója a Pearl és a Red-River, amely
szintén számos ágra oszlik, fölveszi a Wasliitát.

Éghajlata közel trópusi. New Orleans középhö-
mérséklete 20'7o, a januáriusi 12" i" és a júliusi
27"9o, az évi esmennyiség 1405 mm. 60 zivata-

ros nappal. Ftermékei : gabonanem, cukornád,
rizs és pamut. Állatállománva 392,014 szarvas-

marha, 143,496 ló, 69,279 juh és 237,245 sertés.

Erdi a terület 59"/o-át borítják. Folyóiban gyako-
riak az alligátorok.Bányászata barnaszenet, petró-

leumot (18 millió K. értékben), ként, sót szolgál-

tat. Ipara fleg a nyers termékek feldolgozá-

sára szorítkozik. Az élénk kereskedelem közép-

pontja New Orleans. 1910-ben 6966 elemi isko-

lájába 253,846 gyermek járt. Van egyeteme is és

több fiskolája. L. fel van osztva 60 parishesre

(a. m. coimty). Fvárosa Bat<m-Rouge (l. 0.). 1879
óta minden 21 éves férfi polgár, ha egy éven át

szakadatlanul az államban lakott. A kormány-
zót, a 36 tagú szenátust és a 101 tagú képvi-

selházat 2 é\Te választják, a kongresszusra L.

7 tagot küld. A legfbb birákat a konnányzó ne-

vezi ki a szenátus által kijelölt férfiakból.

A jelenlegi L. csekély része a régi L.-nak, mert

annak területe 3.512,000 km* volt. Els gyar-

matosai franciák voltak. 1712-ben Crozat francia

keresked kercskedelmi szabadalmat nyert, ame-
lyet 1717. eladott Lawnak (1. o.), aki 1720. meg-
alkotta a csakhamar tönkrement Mississippi-

társulatot. A san-ildenfonsói szerzdésben 1763.

Franciaország a Mississippitl Ny.-ra fek\'ö

részt Spanyolországnak, a K.-re fekv részt pe-

dig Angliának engedte át. 1803-ban Napóleon

a francia birtokokat 15 millió dollárért eladta

az Egyesült-Államoknak. 1804-ben territórium.

1812-ben állam lett. A polgárháborúban L. a

konfederáltak pártjára állott. Mai alkotmánya
1876-ból való. V. ö. Ficklen, Historj^ and civil go-
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Tenunent of L. (Chicago 1901); VieHers du Ter-
ragé, Lee denü^ree aonéee de la L. franoaisee

(Paris 1906); A. PMpt, L. (American Common-
w«>alt)i8' SiTÍeti. Boston, Ma» ).

Loaisianai moh* («.), L Tiüandsia,
Lonta PhiUppe-fiUd, a Oraham-föld (1. o.) K.-i

Téem a D.-i Jeges-tengerben. 1838-ban üomont
D'Ur>'iUe federte fel.

Loaisville(4ttwi: inUsriU), vároe, Jefferson county

aaékbelye Kentucky E.-amerikai államban, az

Ohio balpartján, (i9io) 223,928 lak., vasmúvok,
gazdasági gép-, kocsi-, brgyártás, malomipar,
dobány^árak. Kb. harmadfélezer gyártelepe

30.000-nél több munká:»t foglalkoztat, a termelt

árú értéke meghaladja a 80 millió dollárt. Van
egyeteme, képtára, gazdag nyilvános könyvtára.
Nagyobb középületei : a vámház, a Court House,

a City Hall. Poljtechnic Society háza és a Par-

mer's Tobacco Warehouse. A várost 1778. George
Rogers Clark alapította és XVI. Lajosról, a köz-

táraaság els szövets^ieséröl nevezte el.

Lonkakfi (laukakö), sugaras-rostos szerkezet
gömbös aragonitkonkréciók ; lelhelyük Suchá
Louka Morva* írszjígban.

Loolé (^ttd: ioié>, város Algarve portugál tar-

tomány Paro járásában, a Serra do MahhSo D.-i

lejtjén, a L. folyó két ága közt, (i»oo) 22,öll lak.,

ezüst- és rézbányászat ; régi mór eredet ersség-
gel. Közelében búcsújáró templom és L. ersség
a L. folyónak az Atlanti-óceánba való torkola-

tánál.

Lonny, cseh város, 1. LauH.
l^oupe (franc, ejud : iip), 1. LiMe.
Ijoar^ növénynevek ntán LÖureiro Jüan

portugál jezsuita nevén^ rövidítéee. Szül. Lis-

sabonban 1715., megh. u. o. 1796. mint kele^
ázsiai misszionárius. Munkája : Plora Cochinchi-
nensis (Lisszabon 1790, másodízben Willdenow
179a adta ki).

Lourdes i t^jtMi . ívd), vároe Hantes-Pyrénées fran-

cia départoment Argelés arrondissemen^ában, a
Gave de Pau és vasút mellett, 400 m. magasban,
(1911) 880Ö lak., márvány- és palabánya, tégla-

gyártás, állatvásárok ; ersséggel. L. a katoliku-

sok egyik le^válóbb búoa^járóbelye. 18ö8 febr.

ItittmegjelentaSzúz Mária Soubirous Bernadetté
14 éves leánynak, majd febr. l. a sziklabarlang-

ban csodatev foirás fakadt, melynek vi^t palac-

kokban világBMTte asétküldik. A csoda helyén
1864. Mária szobrát állították fel és föléje 1876.

tei , '(tettek, amelynek IX. Fius bazilika

cíii / igokat adományozott. A vároekömye-

Uoszámuszárdát, 1883- 1901 igegy másik pom-
pás — Szt. olvasó — templomot építettek. 1870
óta 100.000—

>/t mllUóra rúg évente a zarándo-
kok száma. A k-ban végfoonen hirtelen gyó-
gynlás(rfcat külön orvosi bizottságeUentezi, amely
1868—1904-ig 33Ö3 természetes módon meg nem
magyarázható gyógyulást állapított meg. A kat.

egyház, habár senkit sem kényszerít, hogy Szúz
Mária L.-i megjelenésében higyjen, annak mégis
ünnepet szentel febr. 11.

Irodahm. KOmI MOO >![» t<vlalkotik L.-<UL Nev«nt^
•ebbek; Ltiwiie (ta ktedáa IMS, rnsytral: TtMbér M-
08 1879) ; BoiMSire, ffist aédicki (IWl, mMgjunl : L.

tBrtéaete orrori wmmfpmlMl Ford. Dr. Bsicst K. 189S): . •
he» gnaáea gvériMwa 4e L. (1900) és L'oesTt* de K

(1907) ; Cro« (1901) ; Bartria, Hiat. erttffM 4m évéa. «• L.
(19. klaéU 1909; Backer, L. M Ím MMariai (19Qft) ; Ur-
niBd, U MOMiloa •« iM nárttam é» L. (1908) itb.

Macrual M0«l«al aéf : Bárfii liiriM, A toardMt kcgT-
bel7 HVtM tflrtéMt* (1S71); WMfaükr lUr. Ll miitiii
méajrel (fórt. 1884) ftt. « tOM mUkkflajrr acfw *-
nru- MráadoUatok alkalaákóL

lAiare (frane., ttmi: lir), dndanerú elavult nor-

mandiai hangszer. Bttl vette nevéta L. nev,*/4-es

Utemú, lassú, vontatott francia tánc. A XV 111.

8z.-ban írt szvitekben, valamint a francia baile-

tekben a következ tipikos ritmussal jelenikmeg

:

'/. J^

;

j- : .
'

j-

Lonreiro, Jnniu 1. Lour.
Loureni^ Marqaes (Qt«i4:lonBao aarkM), 1. Por*

tugália keletaíi-ikai gyarmatának egyik kerülete,

Transzvál, az Indiai-óceán, Inhambane és a Lo-

bombo-hegyek közt, kb. 40,000 km* ter. s mintegy
100,000 lak. — 2. L., az ugyanUy nev kerület

székhelye a Delagoa-öböl mellett, mintegy lOXXX)
lakossal és nagy forgalmú kikötvel. P kiviteli

cikkei : brök, rizs, szezám, elefántcsont stb.

Looren^o Harqnes-böl, 1. Delagoa-öböl.
Loath(eijt«d:UBUi),l.//-or^z(ú7l^kÍ8ebboountyja

Leínster taürtományban, Meatfa,Cavan, Monaghan,
Armagh, a Carlingfordi-öböl és az Ir-tengw közt,

818 km* területtel és (i9ii) 63,402 lakossal Szék-

helye: Dundalk. — 2. L., város Linoolnshire

angol count^ban, (i9ii) 9883 lak., vasöntéssel,

sznyeg- és takarókészítéssel, sör- és kötélgyár-

tással.

Loutherbourgejted: iutert>*r),f%j/»ppeJacgnCT,

francia fest, szül. Stra.ssburgban 1740 okt 31-,

megh.Chi8wickbenl812márc.ll.Ca8anovaPran-
9oisnak volt tanítványa. Mozgalmas, hatásos ten-

geri, csata- és tájképei annak idej^)eii igeo ked-

veltek voltak és L. kora legtöbbre becsült festi-

nek egyike volt, míg ma alig emlegetik.

Louther HiUs (ejt«i : lóther kiiiM) v. Lowtkers,
alacsony halomvidék Skócia D.-i részén, 769m.-lg

emelkedik, híresek a leadhillai és wanlockheadi

ólombányái.
Loavain, ván>s Belgiumban, L Löicen.

Lonvet de Coavray (^M: >*v^ *^ karrá), Jett»

Baptusie, francia író és forradalmár, szttL Páriá-

ban 1760 jún. 11., megh. u. o. 1797 aug. 26^.
A forradalom kezdetén a jakobinus-klubba Irat-

kozott be, majd a girondistákiioz oBatlakonott.

Amikor Robespierret 1792 okt S9. az«l Tádolta.

hogy a diktátorságra trekóik, annak hangja

ell menekülnie kellett Páriából, aborá esak ni

1794 júliusi forradalom ntán tért i hwia Irodalmi

müvei közül legnagyobb népaartaégra • iMm

aventmes du chevaUer FanUat (PnriB 1787—90)

tett szert, amely mfl az teans Uágayeltvkre és

Paublas lovag kalandjai dmen magyar njelTre

lefordítva is megjelent (Bodapest 1888).

LouTién, La (4trt : larjárx küaég Hainaotbelgn

tartományban, (i9io) 21.379 lak., aéBbá^ránO.
vasmfivekkel.

Loaviers (4<rt: lavjé)^ Táros. L. Jácte attklMlye

Bre francia départementban. ai Bnra és vaatt

mellett. (i9ii) 10,200 lak., gyapjúfonás ponlÚHéB

vászonszOvés, g^igyártáa. Itt alapították 1681.

Pranciaon^ etoö posztógyárát

Béc»iSun XtL km.
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Louvois (^tsd : lavoá), Frangois Michel Le Tel-

lier, marquis de L., XIV. Lajos francia király

hadügyminisztere, szül. Parisban 1641 jan. 18.,

megh. 1691 júl. 16. Tagadhatatlan érdeme, hogy
a francia hadsereget úgy fegyverkezés, mint harc-

képesség, valamint fegyelem dolgában az els
helyre emelte, úgy hogy azután fél Európával
mert bátran szembe szállani. Hazánkkal különö-

sen a Wesselényi-féle összeesküvés napjaiban lé-

pett összeköttetésbe, amidn a fúri ellenzékben

szította a tüzet, anélkül hogy azután az igért

segélyt megadta volna. V. ö. Rousset, Histoire de

L. et de son administration (Paris 1879, 4 köt.,

6 kiad.); Chotard, Louis XIV. L., Vauban et la

fortiflcation du nord de la Francé (u. o. 1890).

Louvre (ejtsd : lúvr), palota Parisban, a francia

építészet legkiválóbb emlékeinek egyike. Helyén
a Fülöp Ágost király által alapított és utódai

alatt kiépített várkastély állott, melynek átala-

kítását, modernizálását I. Ferenc király kezdte

meg 1546., Lescot Pierre építész által, a renais-

sance szellemében, kiváló mvészek, köztük
Gonjon Jean közremködésével (1. Francia m-
vészet). A késbbi királyok alatt mind az építés,

mind a bels díszítés folytatódott. 1624-ben Le-

mercier Jacques lett a L. építésze. XIll. Lajos a
régi kastély még fennálló maradványait lebon-

tatta. XIV. Lajos alatt a fhomlokzatra került a
sor, melyre Bernini is tervet készített, azt azon-

ban Perrault Claude 1667—70-ig építette föl.

Ekkor indult meg a híres Galerié d'Apollón ki-

képzése is. A roppant épületcsoporton azonban
még sok tennivaló maradt 1805 után is, midn
hivatalosan befejezettnek nyilvánították.A L,-nak

idk folyamán különböz udvari és hivatalos ren-

deltetése volt. 1798-ban itt helyezték el a gyzel-
mes hadjáratokban zsákmányolt mkincseket,
amelyek ugyan nagyrészt ismét elkerültek innen,

de megkezddött a L.-nak mint mvészeti mú-
zeumnak kifejlesztése és az ma is a világ legki-

válóbb gyjteményeinek egyike. V. ö. Babeau,
Le L. et son histoire (Paris 1895) ; Guédy, Pa-
lais du L. (u. 0. 1905).

Lonys (ejtsd: luisz), Pierre, francia író, szíil.

Parisban 1870 dec. 10. Hírnevét Chansons de Bi-

litis (1894) cím kötetével vetette meg, mely
állítólagos görög versek prózafordítását tartal-

mazza 8 korhüségévol filológus szakértket is

megtévesztett. Páratlan sikere volt tov. Aphro-
dité (1896) c. regényének Is, melyet .sokan utá-

noztak. Magyarul megjelentek : Aphrodité. Ford.

Rózsa Géza (Budapest 1898) ; Az asszony bolondja.

Ford. u. a. (u. o. 1899) ; Aphrodité. Névtelen ford.

(u.o. 1903). V. ö. Ganberi, Pierre L. (Paris 1904.)

Lovag, Ausztilában nemesi fokozat, mely
rangra nézve a báró és a nemes között áll. An-
golországban a knight cím személyhez kötött és

át nem örökölhet. L.-nak nevezik általánosság-
ban valamely rendjolkeroszt tulajdonosát is (ren-

desen a III. osztályét.). Megjegyzend, hogy né-
hány ily rendjellel együtt jár az örökös lovagi
méltóság is, fleg az osztrák rendjeleknél. — L.

még TjoiHiffinfézméui/, Lovagi rend, Tjovagok.
Lovagakadémiák. Németországban és Ausz-

triában a XVlll. sz.-ban alapított nevelintéze-
tek, melyekben nemesi családok fiai társadalmi

állásukhoz ill nevelésben és oktatásban részesít-

tettek s magasabb rangú államtisztviselkké v.

katonatisztekké képeztettek ki. Ilyen pl. a bécsi

Theresianum.
Lovagbirtok, különös kiváltságokkal össze-

kötött földbirtok. Csak nemes származású férfiak

örökölhettek vagy szerezhettek L.-okat s tulajdo-

nosaiktól megkívánta a gyakorlat, hogy valamely
lovagrend névkönyvébe fel legyenek véve, vagy
valamely uralkodónak lovagi szolgálatában állja-

nak. Magyarországon mint a hbéri birtok nem,
úgy a L. sem fordult el, a nyugateurópai germán
és román eredet államokban azonban nagyon el

volt terjedve s csak a jobbágyság felszabadításá-

val vesztette el kiváltságos jellegét.

Lovageredettt, lovagi, iUetve snemesi szár-

mazású az, aki 16 st tud kimutatni.

Lovaggáütós, 1. Lovagintézmény.
Lovaggomba, 1. Preszkergomba.
Lovaghal (Eqiies, áiiat), a Csontos halak rend-

jébe, az Árnyékhal-félék (Sciaenidae) családjába

tartozó halnem. Amerika trópusi részeinek Atlanti-

óceáni partjai mentén 3 faja honos. Legismertebb
a pásztás L. (E. lanceolatus L.); 15—20 cm.
hosszú : Nyugat-India tengereiben honos.

Lovagintézmény, a középkori lovagság összes

jellemz tulajdonságainak foglalatja. Eredetére

nézve a középkori L. a régi rómaival (1. Lovagok)
semminem összefüggésben nincsen. A középkori

L. az ú n. comitatus-ból, kíséretbl eredt, melynek
tagjai egy általiüc választott vezér vezetése alatt

állottak. Ilyenek voltak a szt. Grál lovagjai, Ar-

tus király köre stb. Egy-egy ily comitatus tagjai

vezérüktl hbért nyertek, melynek fejében a
hbérúr irányában különféle szolgálatokra, fleg
katonai szolgálatokra voltak kötelez\'e. A hbéri
intézmény fejldésével karöltve járt a L. fejl-

dése is, melyre különösen a keresztes hadjáratok

voltak nagy befolyással. Ezek által érintkezésbe

jutott a L. adélfranciaországi lovagsággal, mely-

nek finom jellege átment a többi lovagokra is. Ki-

fejezést nyert ez az egész L. finomodásában, er-

kölcsi fejldésében és ezzel karöltve járt egy külön

énekfaj, az ú. n. Minnesang fejldése. Nagy hatást

gyakorolt a L. fejldésére a különféle egj-házi

lovagrendek alakulása, mely épp a keresztes had-

járatok alatt történt. A L. korául fölega Xl-XIV.
sz. tekinthet. Hogy valaki a lovagi rendbe fölvé-

tethessék, arra külön iskolát kellett végeznie. Hét
éves korában a nemesi fiú valamely lovagi v. her-

cegi udvarhoz került, hol mint nemesi apród 14ik
évéig szolgált. 14. évében fegyverhordó lett s 21.

évében lovaggá ütötték. A lovjiggá ütést vallási

gyakorlatok, bjtölés, gyónás és áldozás elzte
meg. A kitzött napon két lovagi tanúval, kik

bizonyították a jelölt lovagi származását, kifo-

gástalan erkölcsét és vagyoni viszonyait, meg-
jelent a felavató eltt. Páncélosán, de sisak, kard
és pajzs nélkül letérdelt a két tanú között, mire a

felavató a meztelen karddal fején, vállán és arcán

érintette a lovag-jelöltet, miközben így szólt

:

« Isten és Mária tiszteletére, trd el ez ütést és

többé egyet sem. Légy bátor, igaz és derék
;
jobb

lovagnak lenni, mint szolgának*. Ezzel véget ért

a lovaggá ütés, mire a jelöltre adták a kardot,

pajzsot, sisakot és sarkantyúkat. A lovagnak joga
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volt dnierét és jeliuondatát pajzsán viselni. Fogy-

venetét ée lovát büntetlenül elvenni nem volt

siabad. Ha fogságba eeett, lovagi szava mellett

bilincsek nélkiü járhatott ; mindennem adózás alól

ment volt, elionben aiattA-alúira adót vethetett ki

stb. önmagának is joga volt bárkit lovaggá ütni.

A L. fényoldalai mellett azonban nem hiányoztak

az árnyoldalak sem, mert a kóbor lovagok, fö-

1^ Pnicia- és Spanyolországban, a közbizton-

sági nem ^yszer veszélyeztették. Béke idején a
lovagok vár&lkban egyhangú életet éltek, melybe
csak a vadászat ée a lovagjátékok (ú. n. tor-

nák) hoztak változatosságot. A középkori intéz-

mények bomlásával együtt járt a L. hanyatlása
is, mely az ököljog korában már a rablól(wagok
intézményévé fajalt el. A lpor feltalálása adta

meg a koi^plomdöfóst a L.-nek, mely virágzása
tetpontját I. .Miksa császár idejében érte el, kit

kortársai az utolsó lovagnak neveztek. De még
ennek halála után is jó ideig tartotta magát ez a
dédelgetett intézmény és az ú. n. lovagi birtokok

eljogai a XIX. sz. elején is még fennállottak.

A lovagság egy része pedig a régebbi német csá-

szárság feloszlásakor is közvetlenül a császár és
a birodalom rendelkezése alatt állónak jelentette

ki magát, nem ismerve el maga fölött más urat
Irodahmí, Saiate-Palay de U Cnaae, L'aadeaae eherkleríe

17S»—81, 18S6, S kOtetbea, BémetftI megfeleat Mftrabeitr-

bea, Kllber fordítácábu 1788—ITM-bea ; Bfiadda;, Bitter-

aeit ml BittenreaeB, Leipsl? 1884 ; Weber, Dm Ritterwesea
etc, Btattgwt 1888—84 ; MUls, History of ekiratry, láonAom
188S, 8 kfltet ; JuMa. History of ehiralry, Loodoa 1885

;

SsIMaek, OeMkiehte dM Rittarthuw, Stattgvt 1848 ; Pslke,
Dto riMarUeto Qoritoetoft la Zeitaitor dw Pnnealnütaa,
Bnlia 1868 ; Wei^Krid. Die dMta^n FriNMa Jja MitteUlter.
Wi«a 1888; Sekmiii, Dm MMaeke Latea mr Zeit der lfi>Be-

•Mcer. Leipii«1880, 8 kOtet; Gaattar, U ekevalnrto. Paris
1884: Bott t. 8ehrMlceBsteia,Die Hittanrlrda a>d d«rBitt«^
sUad, FreiliWK 1888, iMl aa irodalom is Ossae raa KX^itre.
A aasjr kHaflaaég rénére vsa tnrm Preytac, Bilder au der
deatMikea Vogaagaakeit, L IL kfitet. Leipii« 1888 ; Bber-
baeh, Die DeatKke Bai«h«ittendun ia ikrer sUaurceht-
llch-politisehea BatwieUnB|> Toa dea Aaflto^a bis saai
Jatire 1495, Lefpil;?—Berlin 1913.

Lovagi rend (ném. RUterthum, franc, cheva-

leriej, a IX. sz. els felében keletkezett. Keletke-

aéeének els oka lovas fegyveresekbl álló katona-

ság alakításának szüksége volt. Kiváló tényezk
voltak itt a magyarok, tisztán lovasokból álló se-

regeikkel. A lovasság, mely a nyugati népeknél
adílg alárendelt szerepet játszott, lassankint a
seregek zömét kezdte képezni s a dolgok úgy ala-

kultak, hogy a lovasokat a gyalog harcosokkal
szemben elkelbbeknek kezdték tartani, minek
folytán a lovasok most már mint lovagok felsbb
társadalmi osztályt alkottak. Nagy befolyással

voltak a L. alakulására a keresztes hadjáratok
ée az egyházi lovagszerzetek, ú. m. a templaríu-

sok ; a János-vitézek (Milites Hospitalis S. Joannis
Hiooeolymitani) és a német rend (Ordo Beatae
Mariae Teutonicorum). V. ö. Perrot, Collection

historique des ordres de chevalerie : Biedenfeld,
(iesch. u. Verfass. aller geistL o. weltl. Ritter-

orden ; Oltványi P., A jeroaBálenii szent sír és

lovagrendjének rövid törtémete (Szeged 1882);

Bertouch E.. Kurzgefaaete Gesdüchte d. geistl.

(jenossenscbaften etc. (Wiesbaden 1887) ; PruU
H., Die geistUchen Ritterorden (Berlin 1906). L.

még Lovagxntézmény.
Lovagjáték vagy harcjáték, 1. Tornajátékok.

Lovagkor, a középkori lovagintézmény (1. o.)

virágzásának kora, fóleg a XI—XIV. sz.

Lovagköltészet alatt a középkori irodtíom
azon költi termékeit értjük, fképen lovagregé-
nyeket és költi elbeezéléeeket^elyekben a lovag-
Ság világnézete ée ideálja jut érvényre. Jellem-
vonásuk a regénj'esség.

Lovaglás, a lónak embervitelre való alkalma-
zása. A lovas csakis akkor veheti hasznát a L.-nak,
ha lovát teljesen akarata szerint kormányo^^
és e mellett még más teendt is végezhet, mint
pl. fegyvert használhat stí). E követelményének
csakis a L.-hoz szoktatott ée arra tanított (idomí-
tott) lovon ül, hosszas gyakorlat v. rendszeres
oktatás által kiképzett lovas felelhet meg. A Iá-

idomüásnál megkülönböztetjük a közöni^ges L.-t

a múlovaglásra való idomltástól, mely ntóbbit

•magas iskolának* is nevezik.

k közönséges idomüásnál csakis arra t&rek-

szünic, hogy a ló iútartö és föltétienfil «igedel-
mes legyen ; készségesen elre mmijen, a kívánt
ütemet egyenleteeoi m^tartsa, a ktönségesen
elforduló akadályokon késza^jeeen és Idi^Meg
csekély erkifejtéssel áthatoljon ée valamennyi
járómódban engedje magát fordítani és m^áUí-
tani. A lóidomitás kezdetén a fiatal lovat csakis

arra tanítják ée szoktatják, hogy a lovast nyu-
godtan hordja ; csakis amikor e célt már elérk,
foghatunk a valódi idomításhoz. Mindenekeltt a
lovat fürgén járóvá teszik és arra tanítják, hogy
a szár- és conü^egítségeket megértse s azoknak
engedelmeskedjen. B közben arra kell tördcedni,
hogy a helyes njaÍL- ée fejtartást elsajátítsa, min-
den járómödban köimyen oldalt fordíttattiaasék s

avágtatásba való helyes beugrást megtanulja.
Késbb a lovat már feszíMsablával kantározzák
fel ée végre követiceznek az edzési gyakoilatok.
A ló idomítása közben az idomítónak mindig nagy
türelemmel ée lehetig jó bánásmóddal arra kell

törekednie, hogy a ló m^értse, hogy mit követé-
nek tle ; büntetni csakis akkor szabad, ha az
idomító bizonyosan tudja, hogy a ló megértette
ugyan, h(^y mit követelnek tle, de ezt nem
akarja megtenni. A lóval való bánásmód az istál-

lóban a ló jellemére, annak mikénti ápolása pe-

dig egészségére s erökifejthetéei képesedre nagy
befolyást gyakorol, amiért is szükséges, h(^y az
idomító mind a két körülményre különös figyel-

met fordítson. Természeténél fogva általában egy
ló sem gonosz ; csakis durva bánásmód által vá-

lik azzá, míg szelíd bánásmóddal még a már go-

nosszá vált ló is javítható. Az Idomítónak alapos

lóismernek is kell lennie, mert csfc ily egyén
képes az idomítás alatt a ló alkatát, korát és ere-

jét kellen tekintetbe venni.

A ló járómódjai : a lépés, az tkgetés, a vágtatás
ée a futtatás (I. aL cikknél .4 ló mozgásnemei
0. képmell.). A lépés az a járó mód. mely a lo-

vat legkevésbbé erlteti meg. A lépés élénk ée
annyira tért nyer l^yen, hogy a ló minden
perdwn legalább liO emberiépéoiyi (106 méter)
távolságra haladjon. A lépésnek egyik konsneme
tkporo^káláSt melynél ugyanazon oldalú els és
bátsö láb egysaene lép kL Az ügetés nagyobb tá-

v<dságokra yaló haladásraa gyorsítottjái^módok
közül a legoétanrObb. mivel ezt a ló legtovább

66*
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gyzi. Kétféle ligetest különböztetnek meg : a rö-

videt, mellyel egy perc alatt 300 lépésnyi távol-

ságra (225 méter) kell jutni s a sebes ügetést,

melyet csakis a lovak idomítása alatt alkalmaz-

nak, hogy a lóban a menetösztönt felébresszék

8 annak menetképességét kifejlesszék. Az tigetö

lovaglásnak leghasználatosabb formája az ú. n.

avgol V. könny ügetés, mely lényegében abból

áll, hogy a lovas egész testével ritmikusan követi

a ló mozgását, ami lényegesen megkönnyíti a ló

munkáját. A vágtatás nagyobb távolságra a lovat

felettemegeröltetöjárómód, a lovakazonban ebben

is annyira gyakoroltassanak, hogy 3000—4000
lépésnyire (2V4—3 kilométer) is vágtatva mehes-
senek, anélkiil hogy kimerülnénok. Utóbbi idben
különben, fleg olasz tapasztalatok nyomán, meg-
állapítást nyert, hogy kell training mellett szinte

hihetetlen módon fokozható a lónak vágtatásban
való teljesítképessége. Kétféle vágtatásban gya-
korolják a lovat : a rövidre, melyet csakis a lovar-

dában használnak azért, hogy a ló a vágtatás köz-

ben végrehajtandó rövid fordulatokhoz és a rövid

megálláshoz szükséges egyensúly megnyerésében
gyakoroltassék. Gyakorlatban mindig a sebes

vágtatást alkalmazzák, mellyel a ló egy porc alatt

500 lépésre (375 m.-re) s átlag 9 perc alatt 3 kilo-

méterre halad. A futtatás (carriére) a legnagyobb
erömegfeszítósig fokozott vágtatás és csak rövid

távolságokra alkalmazható.

A lóidomítás alatt a lovat helyes «támaszko-
dá8»-hoz kell szoktatni ; ez abban áll, hogy a ló

állkapcsai a zabiában mindig némi gyönge támaszt
keressenek ; ha a támaszkodás felette kemény v.

igen ers, akkor a lovas csak erfeszítéssel képes

lovát vezetni v. megállítani. vKéz- vagyis szár
mögött létel»-nek nevezik azt, ha a ló a zabiára

való támaszkodástól irtózik és nem akar elre
menni; ez leginkább oly lovaknál fordul el,
melyek igen érzékeny szájnak és melyek a szárak

túlságos meghúzása v. rángatása által a támasz-

kodástól elriasztattak.

A lónak f'ejtartására általános szabály nem
állapítható meg; az a ló testalkotásától függ;
általában az a fej tartás a legjobb, melylyel a ló

legkényelmesebben járhat és még ersen megra-
gadva is engedelmes marad. A legtöbb lóra a leg-

célszerbb fejtai-tás az, amelynél a ló feje majd-
nem függlegesen, orra pedig csípivel egyenl
magasságban áll. Egyenes vonalon való járás

alatt a ló feje egyenest állítandó ; minden fordu-

latkor a ló feje kevéssé «hefelé», azaz a fordulat

oldala felé állítandó. A lófej oldaltartásához szük-

séges nyakhajlítás ott történjék, ahol a fej a
nyakkal egj'esül, t. i. az állkapcák mögött ; a haj-

lítás csakis oly mérv legyen, hogy a lovas a ló

nyakán át lenézvén, a ló 1)p1s szemlvét láthassa.

A ló wösszeszedésej) alatt azt értik, ha a lovas
mlndakót szárnak erösebb meghúzása mellett még
combjaival is szorítja a lovat; ekkor a lónak
nyaka és feje magasabb állásba jut s a ló hátsó
lábait jobban maga alá veszi.

Az oldaljárásokkal a lóval megértetjük, hogy
a szál-meghúzással és a combnyomással mit aka-
runk elérni. Közönségesen csakis a következ
oldaljárások gyakoroltatnak: « vállat l>e», cfélol-

dalzásw, wfart be» és wegész oldalzásn. A lovas-

nak mindig szem eltt kell tartania, hogy a ló

fleg a szárakkal vezetend és a combok a veze-
tést csak támogatják.

Az akadályokon való átJuitolást eleinte lovas
nélkül gyakoroltatják, hogy a fiatal ló bátor, nyu-
godt nekimenésre szoktattassék, anélkül hogy
lábai a lovas súlya alatt cél nélkül megerltetné-
nek és a lovas veszélyeztetnék ; mikor a ló lovas
nélkül a közönségesen elforduló akadályokon
nyugodtan és biztosan átugrik, hozzászoktatandó,

hogy akadályokon lovassal is áthatoljon. Az ár-

kok kezdetben egy, késbb két méter szélesek s

a sorompók eleinte csak 45, késbb azután foko-

zatosan mindig magasabbak legyenek, míg végre
80 cm. magasságúak lehetnek.

Ajs úszást is elbb lovas nélkül kell gyakorol-

tatni ; hogy a ló a vizbe való menéstl ne irtóz-

zon, elbb 1—1-5 m. kemény talajú vizén kell

néhányszor átlovagolni. Az úszást mindig áramló
folyóvizeken gyakorolják, mert éppen az áramlat
legyzése képezi az úszás nehéz részét és követ-

kezleg ezt kell fleg gyakoroltatni.

A magas iskola szerinti idomításnak célja az,

hogy a ló képes legyen oly testtartással is egj^en-

súlyban maradni, mellyel a test súlypontján át

képzelhet függleges a csípkön áthalad, míg a
közönséges idomításnál megelégszünk, ha az em-
lített függleges valamivel hátrább esik, mint a
nem idomított lónál. A magas iskola megkülön-
bözteti a földön és a föld fölött begyakorlandó moz-
dulatokat, melyek mindannyian a ló természetes

járómódjainak és ugrásainak tökéletesbítései. A
magas iskola járómódjai : a passage, a piaffe
vagyis «büszke lépés és a redoppe; & föld fölött

azaz felugrás közben végzend gyakorlatok: a

levade, pesade, térre á térre, mezaire, courhette,

croupaae, baUotade és a capriole.

Embereknek a L.-ra való oktatására jól ido-

mított lovakat használnak. Ha a kezd lovas a
lovon való üléshez már némileg hozzászokott, ak-

kor nem lovagoltatják mindig ugyanazon az egy
lovon, hanem foljionosan más-más természet
lovat adnak alája. Mieltt a kezd lovast a re-

zetésre oktatnák, a lép, üget és vágtató lovon

való nyugodt és helyes ülésre szoktatják. A L.-ban

való oktatást három idszakra osztják : az els-
l)en arra törekednek, hogy a kezd lovas a lóhoz

bizalmat és helyes, szilárd ülést nyerjen ; a má-
sodikban a csikó-zablával való vezetést és a har-

madikban végre a feszít zablaval való lovaglást

és annak lóháton való használatát tanítják.

írodniom. l,. von Heydebrand, lllustrierte Oeschichte der
ReitknnHt, Wien 1898 ; K&stner, Die Rejreln der Reitlcun»t.

4. kiad., liCipsig 1898 ; Monteton, Über die Reitkiinst.

Stendal 1877-79, két réas); Heinie, Pferd und Reit<M. n.

klnd., Lt'ipsiK 1888; Der Reitlcnnst hohe Schnle, n. o. i^.>^;

Qraf Wrangel, Dm Buch vom Pferde, 4. Wad., Stiitt-.nt

1902: Norman, im Sattel nod im Btall, Berlin igo."): Moia-
veti K., L.-ok a siabadban, tiutekkel, altisatekkcl Os .i

lejfényaéírgel. ford. Hilodanovits 8., Budapest 1888; Pothe
D., A rendsaeres Íj. alapssabályai, e^ fttgrgrelékkel a hölsry-

loyaglásról, n. o. 1860 ; Síéchenyi D., Esimék a L. és kocsi-

sás kOn^ból, n. o. 1898; Waldbauer Henrik és Sáros^sy

LA«7.1(S, A nics8ii!-L. és a budapesti distAncverseny, Béc«
1009. A I.. oktatásira vonatkoaé elvek a loTaaság !:ya-

korlatl szabályzataiban vannak lefektetve.

Lovaglási <Uj a neve annak az összegnek,

amelyet a versenyszabályok szerint a ló tulajdo-

nosa a jockoynek, a lovászfiúnak v. az istálló-
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gyereknek fizexsd köteléé &zért, mert az a lovat

« vanenyben lovagolta. Ha külön egyenég nincs,

u ontrák-magyar monarchia területén a jockey

L.-a egy nyert versenyért 120, egy vesztettért

€Ok(»ona.
LoTagUbi engedély, bármely állam vagy or-

nág irányadó pályaegyeeülete részérl szabály

-

anrten kiáUitott okmány, mely a hivatásos lo-

tmmak jogot ad, hogy az illet ország v. állam

terttlelén fekv versenypályákon rendezett ver-

senyekben léart vehet, az egyes versenyistállók-

nál köteleietteégeket vállalhat, külön egyezség
hiányálian a megállapított lovaglás! dijakat igé-

nyelheti s általában mindazon jogokat gyakorol-

hí^ja óe elnyöket élvezheti, amelyeket részére

a enaayszahályok biztosítanak. A L. csakis egy
folyó versenyévre — még ha idközben adatik

is ki — érvényes, dec. 31-ig bezárólag, amely-
nek elteltével annak kiadása iránt az Írásbeli

kérelem megújítandó. A L.-eket esetrl -esetre

hivatalosan közzé kell tenni.

Lovaglóiskola rendeltetése, hogy lovagló-taná-

rokat és lovaknak a magas iskolában való idomi-

tására képes lóidomítókat képezzen ki. A uiagas
iskolát (1. Lovaglás) tanulják az udvartartáshoz
tartozó L.-b^ a közönséges, vagyis campagne-
lovaglást legalaposabban tanítják a közös had-

sereg szakképzintézetei közé tartozó katonai lo-

vagló-tanári intézetben (Bécsben), melyben lovas-,

tüzér- és \ondX-txsztek egyöntet alapelvek sze-

rint képeztetnek ki lovagló-tanárokká és lóido-

mitokká.
Lovaglópálya, a lovaglás gyakorlására elké-

sittett tütvonal vagy terület, igy városokban a
sétalovagláshoz, idomító telepeken, úgyszintén a
lovaskatonaságnál a gyakorláshoz, versen^'tere-

ken a futtatáshoz használt L. A L. talajának nem
eoabad sem keménynek, kövesnek és száraznak,

8«n mélynek lennie ; a L. kell állapotát meg-
felel elkészítés után idnkint való boronálás-

sal, simítással (tövises boronával) és öntözéssel

érik el é.«i tartják fenn.

Lovagok (lat. equesj. Bredetíleg a. m. lovon ül
harcos. A L. a régi Rómában és késbb a közép-

koiten külön osztályokat alkottak. Rómában a L.

intésm^ye Romulnara vezettetett vissza, ki a há-

romMnabl : Ramnee, Tities ésLnceres,hájrom cen-

toria lovast állított föl a háborúkban való szolgá-

latokra. Az els királyok alatt a conturiák száma
hatra emelkedett Servius Tullius, ki a római al-

kotmányt reformálta, a katonaságnál is új refor-

mokat léptetett élett)e, amennyiben Róma plebe-

jus lakosait is kötdeirte hadi aiolgálatra. Azok
közül, kiknek vagyona az általa alakított osztá-

lyok legelaejét fOÍ&lmnlta, 12 lovas centuriát al-

kotott, ei ax öOMOOon 1800 fnyi csapat volt Ró-
mában a lovagrendnek (ordo eqneetris) kezdete.

Lovat az államtól kaptak, hasonlókép pénzse-

gélyt annak ellátására, de noldot nem. Nemso-
kán a lovagi mdre néive is vagyoni qoaliflká-

ciót állapítottak meg és pedig elbb 400,000,

késbb 600,000 seetertíust. A lovagi qualiflkáció-

val birok száma egyébként már az els száza-

dokban nagyoM) volt, mint amennyi hely a lovagi

rendben volt Ez utóbbiba való fölvétel, a létBiám
nyilvántartása s a rendMl való eeefleges kiiáráB
a cenzor föladata volt. Idvel a lovag dmbe azo-

kat is befoglalták, kik a lovagrend tagjai ngyan
nem voltak, de abba való belépésre jogosultak

voltak, vagy lovagszolgálatokat önként saját

lovukkal teljesítettek (equites eqno privato). A
lovagrend tehát Rómában idvel egyesítette a
város születési és pénzarisztokráciáját. Késbb
változás állott be. Kr. e. 129. hozott néphatáro-
zat értelmében a szenátorok mindennem nyil-

vános pénzügyletektl eltiltattak, és ekkor a lo-

vagrend a tkepénzesek és kereedcedk rendjévé
vált. Cajus Qraccbos alatt nagyban emelkedett a
lovagrend tekintélye, fleg miután Gracchus nekik
engedte át Ázsiában az adóbeszedést A 123-ik

évi lex judiciaria az esküdtszékekben való részvé-

telt majdnem kizárólag a L. kezébe adta. Egyide-
jleg a L. kljelek által is jelezni kezdték maga-
sabb állásukat. így arany gj'úrút kezdtek hordani

az addig szokásos vas- v. rézgyr helyett ; tógáju-

konpedigaz angustus clavus-t,kétkeskmyaa^ly-
bl álló bibors^élyt viselték. Egyúttal a aadnhá-

zakban külön helyeket biztosítottak magnknak.
Sulla 82-79. alatt összes jogaikat elvette tlük, el-

lenben Pompejus 70-ben^ 67-ben ismét visszaadta

nekik kiváltságaikat. Marius idejében a L. hadi

szolgálata úgyszólván teljesen megsznt, ök ma-
guk egj' városi élite-gárdát alkották, mely fleg
nagy ünnepélyek alkalmával szerepelt ; vezérük
a princepe juventutis volt. Az a csekély számú
lovag, ki a hadseregben szolgált, rendesen a co-

hors praetoríában katonáskodott mint lovas, vag>'

tiszti állást foglalt el. V. ö. Madwig, Kleine phil.

Schriften (Leipzig 1875) ; Zumpt, über die röm.
Ritter u. den Ritterstand in Rom (Berlin 1840).

Lovagpróba. Az öspróbánál annak kimutatása,

hogy az illet sei lovagi eredetek.
Lovagregény, 1. Begény.
Lovagrendek, 1. Lovagi rend, Lovagintéssmény.
Lovagvár, a középkorban különösen hegyes

vidékok ormán épült ers vár, amelyet bástyák-

kal, árkokkal öveztek és felvonó híddal tett^
hozzáférhetvé. A román és gót épít stílus számos
példáját mutatja fel a L.-nak.

LÓTakaró, fogazott bordázattal és nyéllel ellá-

tott fémlap, mely a háziállatok tisztogatása köz-

ben nyer alkalmazást
Lovarda (franc, manége), 18—22 m. széles és

36—(0 m. hosszú négyasögtotes tér, melyet mint-

egy 15—20 cm.-nyi vastag, kövecsek n^küli ho-

mok- vagy a timiU>ok által már kihasznált cser-

héj-réteggel borítanak. Zártnak m<»idják a L.t,

ha be van kerítve, nviltnak. ha nincsen bekerítve,

fedett pedig az a L..' mely háztett tartó falakkal

van körülvéve.

Lovaregylet, 1. Magyar LovarewlH.
Lovas V. ló, sakkflgura, 1. Sakkjáték.



Pótlás.

A Révai Nagy Lexikona jelen kötetének megjelenését a háború okozta

viszonyok késleltették. A kötet egy része már ki volt nyomatva, amikor 1914

augusztus elején a világháború kitört. Az azóta történt események a kinyomott

ívekbe természetesen már nem voltak beilleszthetk, ezért a fontosabb pótlá-

sokat az alábbiakban közöljük:

Kornis Gyula filozófust 1914. kinevezték po-
zsonyi egyetemi tanárrá.

Kóser, Beinhold, német történetíró, megh.
Berlinben 1914 aug. 25.

Kosutány Tamás, agrikultur-kémikus, megh.
Budapesten 1915 jan. 19.

EotuT erdöt Aszerbeidzsán perzsa tartomány-
ban az 1914— 15-iki orosz-török háború folya-

mán 1915 jan. 9. a törökök megszállották. L.

Világháború.
Kovács Gábor kolozsvári egyetemi magán-

tanárt 1914. debreczeni egyetemi tanárrá nevez-
ték ki.

Kowalski-Wierusz, Alfréd, lengyel fest,
megh. Münchenben 1915 febr. 16.

Köprülü, volt török város a balkáni országok
határainak végleges megállapításánál szerb bir-

tok lett.

Körber, Ernst von, volt osztrák miniszter-

elnököt 1915 febr. 7. közös pénzügyminiszterré
nevezték ki.

Krösmez Máramaros vmegyei nagyközség
környékén az 1914-iki orosz betörés allialmával

ismételten véres harcok folytak. L. Világháború.
Körössebes Bihar vmegyei kisközség 1914

végén egyesült Drágánfalvával.

Krácsfalva Máramaros vármegyei községnél

1914 okt. havában az oroszok heves ütközetben
vereséget szenvedtek. L. Világháború.
Krauss Alfréd, altábornagy, szül. 1862 ápr.

26. Zárában. 1883-ban a bécsújhelyi katonai aka-
démiát végezvén, hadnaggyá nevezték ki a 11.

gyalogezredbe, 1886— 1888-ig a hadiiskolát vé-

gezte ; 1891. mint századost a pozsonyi 5-ik had-
test vezérlcarába osztották be ; azután vezérkari

fnök lett Jaroslauban, majd Komáromban. Mint
alezredest a 3-ik Landwehr-gyalogezredbe Grácba
rendelték csapatszolgálatra, majd mint ezredes

a katonai mszaki bizottság III. osztályának
fnöke lett. 1910-ben a hadiiskola parancsnokává
nevezték kis ez állásában 1913nov. altábornaggyá
lépett el. A háború kitörésekor 1914 aug. 26.

a 29. gyaloghadosztály parancsnoka lett és 1914
szept. 6. fogta el Sasincinál, Mitrovica mellett

a szerb Timok-hadosztály jelentékeny részét, mire
a Szerémséget megtisztítt)tta a behatolt szerbek-

tl ; szept. 16. átkelt Jaraknál a Száván s a Szer-

biál)ól való kivonulásig egy kombinált hadtestet

vezetett, mlg 1914 dec. 22. a balkáni haderk
vezérkari fnökévé nevezte ki a király. Irodalmi

mvei : Moltke, Benedek und Napóleon (Wien,

1901); 1805, der Feldzug von Ulm (u. o. 1912).

A XI. kötet Kentaurosok cikkének 12-ik sorában kezdd mondat elején néhány szó kimaradt.
B mondat helyesen így liangzik : Nagy Géza feltevése szerint (v. ö. A skythák, akad. értek. 1909.,

88. 8 k. 1.) a kentaurosok mondájának történeti magva az . . . stb.



A NAGY LEXIKON

XII. kötetének munkatársai.

Agner Lajos dr. (keleti nyelvek).

Ákoe István (g^ógjrpedagógia).

Áldásy Antal dr. (genealógia ée heraldika).

Alexander Bernát dr. (fllozófla).

Alexies György dr. (román nyelv ós irodalom).

Angyal Pál dr. (büntetjog, bnvádi eljárás).

Antf Géza dr. (hollandi nyelv és irodalom).

Bakó Gábor (rovartan).

Bálint Imre dr. (balkáni tlgyek).

Ballagi Aladár dr. (magyar történelem).

Ballai Károly (pedagógia).

Ballú Alfréd (köztisztaság).

Balog Emil (hegyi vasutak).

Balogh Ármin (vasúti mhelyek).
Balogh Lóránd (építészet).

Bánki Donát (aviatika).

Bartha Richárd dr. {mAgénjog).

Bartucz Lajos dr. (antropológia).

Béldy Mihály (csendörs^).

Bénárd Emil dr. (kOzjog, magánjog).
Benczúr Elek (rovartan).

Bcrinkey Dénes dr. (nemzetkOzi jog).

Bodnár G>Tila dr. (térképek).

Bonkálú Sándor dr. (északi szláv nyelvek és

irodalmak).

BörcBk Andor dr. (birtokrendezés).

Braun Róbert dr. (szociológia).

Breit Jós9^ (hadtudomány).
Breuer Szilárd (tzoltás).

Bund Károly (erdészet).

CboliMdEy Jen dr. (ált. és leiró földrajz).

CoUm Károly báró (boszniai tlgyek).

Oaáaiár Elemér dr. (magyar irodalomtörténet).

OBáartr Károly dr. (magánjog, jogi életrmjzok).

Caemei József (fizika).

Cnonri Jánoe dr. (klanreikn filológia).

Gser^ Károly (sport ée játékok).

Caiky Lajos (ref. teológia ée egyházi ügyek).

Csákó Adolf (anyagvicagálat).

Dalmady Ödön (vasúti biztoeitó berendezés).

Dalmady Zoltán dr. (fizikai gyógyíUtf).

Dán Leó (szcsipar).

Degré Lajoe dr. (büntetjog) f-

Demény Károly (posta* ée távirda-figy).

Divald Kornél (iparmvészet)
Donay László dr. (kereskedelmi tengerészet).

Éber László dr. (mvészettörténet
Bdvi Illée Aladár (vas- ée fémipar).

Bdvi Illés Károly (bOntetójog, bnvádi eljárás).

Ekkert I^zló dr. (kémia).

Entz Béla dr. (kórbonoolástan, bakteriológia).

Ernyey József (etnográfia).

Farkas Géza dr. (fiziológia).

Fellner Frigyes dr. (közgazdaság).

Ferenczi Zoltán dr. Qcönyvtártlgy).

Ferentzy József dr. (techn. kémia).

Feyér Gyula (ftés, gáz- és vízvezeték).

Fiók Károly dr. (szanszkrit).

Fock Ede (kövezés, útburkolatok).

Fodor Gyula (zenetörténet).

Forbáth Imre dr. (városi üzemek, városrendezés).

Frisch Ármin dr. (héber teológia és irodaion^
Gálóosy Árpád (bányászat és kohászat).

Gálos Rezsó dr. (német irodalom).

Gáti Béla (elektrotechnika).

(Jaul Károly id. (faipar).

Gaul Károly ifj. (munkásvédelem).
Gebhardt Ferenc dr. (orvosi történelem, élet-

rajzok).

Geréb József dr. (ókori tOrténet).

Gerevich Tibor dr. (mvészettörténet).

Goldziher Ignác dr. (arab nyelv és irodalom).

Gopcsa László dr. (örmény nyelv és irodalom,

gyorsírás).

Gorka Sándor dr. (állattan).

Gönczy Béla (helyi érdek vasutak).

Görög Samu dr. (keresk. számtan).

Görög Sándor (vasútépítés).

Gragger Róbert dr. (német irodalom).

Grecsák Károly dr. (keresk.-, váltó-, cégjog).

Gulyás Pál dr. (francia nyelv és irodalom).

Györy István dr. (kertészet).

Bankó Béla dr. (állattan).

Harmat Mór (könyvelés).

Harsányi Pál dr. (éremtan).

Heil Fausztin dr. (bOntetójog, bnvádi eljárás).

Heim Pál dr. (gyermekorvostan).

Hekler Antal dr. (ókori szobrászat).

Hothauser Imre dr. (magánjog).

Hollendonner Ferenc dr. (növény-anatómia).

HcHnyánszky Gyula dr. (mitológia, ókori vallás-

történet).

Hortobágyi Béla dr. (flziológiA, közegteaégflgy).

Horváth Cyrül dr. (magyar irodakuntOrtéoet).

Horváth Mihály dr. (teetegyeaéeiet).

Hutyra Ferenc dr. (állatrarr. Járváoytao).

niée Jónef dr. (jogtörténet).

Jakubovidi Emil (paleográfia).
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Jalsoviczky Géza (gépészet),

Jánosi Béla dr. (esztétika).

Jászay-Horváth Elemér (bolmunkatárs).

Jónás Géza dr. (vasúti kereskedelem).

Kadocsa Gyula (rovartan).

Kallós Ede dr. (görög és latin mitológia).

Kaposi József (egyes cikkek).

Kelen Béla dr. (Röntgen-sugarak és fényképészet).

Kemény Ferenc (békemozgalom).
Kemény György dr. (leíró földrajz).

Kenessey Kálmán (belvízi hajózás).

Kerekes I. Zoltán (ált. földrajza

Kerékgyártó György (szerszámok és szerszám-
gépek).

Kérészy Zoltán dr. (egyhá2gog).

Kiss Géza dr. (római jog).

Kiss Gyula (lósport).

Klein Gyula dr. (ipari növények),
Klemp Gusztáv (br- és festöipar).

Klimes Gyula (államszámvitel).

Klug Péter (gyógypedagógia).

Kneppó Sándor dr. (pénzügyi jog).

Kollarits Béla dr. (brgyógyászat).
Kont Gyuláué (háztartás).

Kormos Tivadar dr. (geológia : pleisztocén).

Kosutány Ignác dr. (egyházjog).

Kovách Imre (vasúti pályaíenntartás).

Kovács Antal (méhészet).

Kovács Zoltán (szerkeszt).

Körösi Albin dr. (spanyol és portugál nyelv és

irodalom).

Körösi Henrik (tanügy ós iskolai közigazgatás).

Körösi Sándor (olasz nyelv és irodalom).

Kunos Ignác dr. (török nyelv ós irodalom).

Landgraf János (halászat).

Láng Nándor dr. (archeológia).

Lányi Bertalan dr. (bányajog és hitbizományok).
Latzkó Hugó dr. (angol nyelv és irodalom).

Lévay Ede dr. (matematika).
Liffa Aurél dr. (ásványtan).

Lóczy Lajos (geológia).

Lukínlch Imre dr. (vármegyék története).

Lux Ern (pályaudvarok).

Lyka Károly (magyar mvészettörténet).
Mágocsy-Dietz Sándor dr. (növényélettan).

Mahler Ede dr. (assziriológia és egyptológia).
Marék József dr. (állatorv. belorvostan).
Márffy Ede dr. Ifj. (pénzügyi jog).

Márki Sándor dr. (magyar történelem).
Markó Viktor dr. (belgyógyászat).
Marschalkó János dr. (magánjog, birós. ügyvitel).

Massiiny Kmö dr. (léghajózás.)

Masznyik Endre dr. (ág. ev. teol. és ogyh. ügyek).
Müuritz Béla dr. (ásványtan, petrográfla).

Mollos Emil (gör. kat. teológia és egyházi ügyek).
Mihailich Gyz dr. (hldópítészet).

Milleker Rezs dr. (leíró földrajz).

Mocskonyi Károly (vasúti forgalmi ügyek).
Moesz Gusztáv dr. (alsóbbrend növénj'ek).
Molnár Wza dr. (zeneelmélet).
Molnár Imre (könyvkereskedelem).
Nagy Ern dr. (közjog).

Nagy Géza (magyar történelem) f-
Nagy József dr. (pedagógia).
Nagy László dr. (anatómia) f.
Nagy László (pedagógia).

Nagy Sándor (grafológia).

Négyesy László dr. (magyar irodalomtörténet).

Nckám Lajos dr. (brbetegségek).
A'ovák Sándor ifj. (kereskedelem és bankügy).
Nóvák Tivadar (vasúti ismeretek).

Pálfy Mór dr. (bányászati geológia).

Panian Ern (horvát ügyek).

Papp Károly dr. (geol. életrajzok, paleontológia).

Páter Béla dr. (gazd. növénytan).

Paunz Márk dr. (orr-, torok-, gége- és flUbajok).

Pecz Kornél (lokomotív).

Pékár Mihály dr. (fiziológia).

Peth Sándor dr. (magyar történelem).

Petrik Lajos (agyagipar).

Petrovics Elek dr. (közigazgatási jog).

Pettenkofer Sándor (borászat).

Picker Rezs dr. (urológia).

Plósz Béla dr. (állatorv. sebészet).

Pogány Kálmán dr. (külf. modem mvészet).
Polner Ödön dr. (közjog).

Poór Jakab (biztosításügy).

Popovits Iván (szerb nyelv és irodalom).

Preisich Kornél dr. (fertzbajok).

Raab Alajos (kertészet).

Radnai Mihály (nyomdászat).

Rátz István dr. (állatorv. kórbonctan).

Rédey Miklós (közrendészet).

Rejt Sándor (szöv- és papíripar).

Reményi Ferenc (haditengerészet).

Rényi József dr. (közigazgatási jog).

Róthly Antal dr. (leíró földrajz).

Reuter Camillo dr. (ideg- és elmebetegségek).
Révész Mihály (szocializmus).

Rex Sándor dr. (kémia).

Ring Izsó (vasúti forgalom).

Róbert Ödön dr. (vasúti földrajz és történelem).

Romy Béla dr. (egyes cikkek).

Róna Zsigmond dr. (meteorológia),

Rózsa Dezs dr. (angol nyelv ós irodalom),

Rubinyi Mózes dr. (magyar és ált. nyelvészet).

Ruffy Pál (gyermekvédelem).

Sajó Elemér (vízépítészet ós kultúrmórnöksóg).

Sándor Mihály (lósport).

Sármezey Endre (niótorüzem).

Sávoly Mihály (vasúti vontatás),

Schafarzik Ferenc dr. (ált. geológia).

Schilberszky Károly dr. (kerti növények).

Schmidt Henrik dr. (germán nyelvészet és mito-

lógia).

Scholtz Kornél dr. (szemészet).

Schréter Zoltán dr. (geológia, paleontológia).

Sebestyén Gyula dr. (magyar történelem).

Segesváry Ferenc (motoros kocsik).

Seitmann Rezsó dr. (világtörténet).

De Sgardelli Caesar (hadtudomány).
Sigmond Elek dr. (gazdasági kémia).

Siklós Albert dr. (hangszerek).

Siklóssy László dr. (gyjtés).

Simonyi Zsigmond dr. (magyar nyelvészet).

Solymossy Sándor dr. (etnológia ós folklóré).

Straub Sándor (elektrotechnika).

Streer Ede (vasúti fék és mótorüzem).
Sugár Károly (vadászat).

Sulyok Imre (vasúti tarifa-ügyek).

Sülé Antal (belmunkatárs).

I Szabó Lajos (vasúti ismeretek).
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Szabó Zoltán dr. (növóny-morfológia ; biográfiák).

Ssabolosy Antal dr. (vasátt ismeretek).

Ssádeaky Iii^|oe dr. (magyar történelon).

Szana Sándor dr. (gyermeldiigiéne).

Szeg Ern dr. (tözsdeOgyek).

Székely István dr. (bibliai tudományok).
Székely Izsó (vasúti biztosító berendezéeek).

Szende G>TiIa dr. (világtörtt^net).

^zerbák Elek dr. (vasúti jóléti intézmények).

Sziklay János dr. (belmunkatárs).

Szllág> i Oszkár dr. (boszniai ügyek).

Szinnyei József dr. (bels betegségdc).

Szladits Károly dr. (magánjog).

Srterónji József (iparügy).

Sztrókay István (kis- és elektromos vasntak).

Sznndy Károly (közmveldési egyesületek).

Sztits Andor dr. (állattan).

Taká«! Zoltán dr. (kinai és japáni mvészet).
• • dr. (búnügji embertan és lélektan).

:i dr. (szakszerkeszt ;
polgári perrend-

tartás, bírói szervezet).

Thienemann Tivadar dr. (német Irodalom).

Thirring Gusztáv dr. (magyar földrajz és statisz-

tika).

Tonelli Sándor dr. (közgazdaság).

Treitz Petemé (iparmvészet).
Tnróoiy-Troetíer J&met dr. (oómet frod«k»n).

TnnoD János dr. (növénytani raidsnrtsn).
Vámosgy ZMtán dr. (gyógyanrlime, méregtan).
Varsányi Bmil dr. (malinniiMur).

Vágé Béla (vasúti ismeretek).

Vágó Jósef (tteBde-flgy).

Vámb^ Rnsztem dr. (bfintetjog, brt^figy).
Varga Kálmán dr. (n vénytermrtés).
Verebélyi Tibor dr. (sebéswt).

Veress Endre dr. (magyar történelem).

V&rtesy Jm dr. (sziiiéezet).

Vési Béla (vasúti felépítmény).

Vig Albert (iparoktatás).

Vikár Béla dr. (finn nyelv és Írodal<»n).

Vladár Endre (gazdaság! gépésset).

Vörös Sándor(gazda8ágiüiemtan,gazd. irodalom'.

Vörös Zoltán (vasúti siálUtás).

Weber Arthnr dr. (német irodalom).

Wellmann Oszkár dr. (állattenyésztés).

Wodetzky József dr. (csillagászat).

Zelliger Vilmos dr. (róm. kat teológia és egyházi
ügyek).

Zelovích Koméi (vasúti mszaki tárgyak).

Zimmermann Ágoston dr. (áIlatorvostan)L

KAwi San Cfiftini JUI Wt



A XII. kötet illusztrációi és mellékletei.

A) Képmellékletek és térképek.

Oldal

14
20

. 26
48

Kopenhága tervrajza

Koponyamórés : Koponyamérö eszközök
Korallokl-II
Koronák —
Koronázási jelvények : Magyar korona és

koronázási jelvények (színnyomat). — Ma-
gyar koronázási palást (színnyomat) ... 52

Korrektiira : Korrektura-minta 58
Ködfoltok 112
Kkor : Kkorszakbeli eszközök 120
Könyvdísz 142
Könyvkötés _ ... 148
Körisfa 164
Körtefa: Körték (színnyomat)... ... ... 176
Köszöiül-gópek 186
Kzetek (színnyomat) _ ... 224
Kréta-szisztéma : Krétaformáció I—II. ... 282
Kristályok I—II 294
Kristiania tervrajza 298
Krokodilus-félék ... ._ 310
Kupeczky János : A mvész családja 854
Kutyák : I. Vadász- és földbúvó ebek ... 372

II. Juhászebek és törpe változataik ... 372
III. Dogok és törpe változataik 372
IV. Vérebek és vizslák 372

Lakóházak 448
Léghajózás : Léghajók _ 584

Zeppelin- és Schütte-Lanz-léghajók ... 584

Oldal

Légszivattyúk 596
Leibl Wilhelm : Dachaui asszonygyermekkel 606
Lenbach Franz : I. Vilmos császár arcképe 634
Lengyelország a három felosztás korában 646
Leonardo da Vinci : Mona Lisa 656
Lepkék (színnyomat) 668
Levél : Levélalakok _ 696
Lipcse tervrajza ._ 760
Lippi Filippino : A szent szilz megjelenik Szt.

Bernát eltt 768
Lisszabon tervrajza 780
Ló : Lófajták : 1. Hazaiak... ._ ... ._ 806

« II. Külföldiek _ ... 806
A ló csontváza és tostalakja 806
A ló testalakja 80j
A ló mozgásnemei 806

Lobogók I. A fontosabb hadi és keresk. lobo-

gók (színnyomat) 810
Lobogók II. Az osztr.-magy. hadi és keresk.

tengerészetben rendszeresített lobogók
(színnyomat) _ 810

Lokomobilok ... ._ 826
Lokomotivok 828
London tervrajza 838
London és környéke térképe 838
Lottó Lorenzo : Férfi-képmás 860
Lotz Károly : Részlet az Ollmpusból ... 862

B) Szövegképek.

Konyhai eszközök és gépek: 1. Tejfözö. 2.

HÚ8- és fözelékaprítógép. 3. Fzelék- és

tésztametélö. 4. Reszelögép. 5. Kétirányú
morzsológép hongerének lemeze. 6. Fali

kávérl. 7. (iyümöles-, zsír- és burgonya-
prés. 8. Fagylaltgép 4—5

Koordináták : 2 ábra 12
Koponya: 1. Hosszú (dolichokefál) koponya.

2. Középhosszú (mezokefál) koponya. 3.

Rövid (brachikefál) koponya ... — ... 19
Korégosz-emlék „ 35
Korlát: 2 ábra 41
Korpona : A város címere 57
Korróziós rajz (növ.): A solenhofeni pala

lemezén talált gyökórmarás ... ... 59
Kosárvonall. _ 67
Kossuth-csálád : A család címere... ._ ... 71

Kovácsolás: 1—3. Falazott kovácstüzhely

oldalnézete és keresztmetszete. 4—5. Nagy
darabok izzítására való kovácstüzhely

felülnézete és metszete. 6. öntött vasból

való kovácstüzhely 95—96
Köböl: 8 ábra 111

Köfúrógép (bány.) : 2 ábra 115

Khíd: 1. Khíd. 2. Közúti híd Plauenben.

8. A Pótrusse-híd Luxemburgban ...116—117
Kökúp 121

Kölni dóm alaprajza ... .„ ... ... 126

Könyvnyomdász-címer _ .- 153

Könyvnyomtatás: 1. Szedövaa. 2. Szedöhajó.

8. Badius Jodocus sajtója 153—156
Kör: 2 ábra _ 168-164
Körmöczbánya : 1. A város címere. 2. A város

tervrajza _ — 167



Szövegképek 875

Oldal

Ktezeg : A város cimere ... ... 182
Kösaekrény 183
Kötólzár:KeIler-félokütólzár.« ._ — 190
Kötés (elektrotechn.) : BIektromos vezeték-

drótok kötése _ 191
Kötés és kötösövés: 1. Horgalás. 3. Kötés.

8. Kötött szövet é. A kötöszövögép túje.

5—l. A kötöszövögép barokképzésének
vázlata. 16. Láacfonalas kötöszövögép,
17. A kötgép túje. 18-20. A kötgép
váza ... _191—192

Krao ... ._ ._ 263
Krassó-Szörény vármegye cimere 265
Kratér:4ábra _ ... 270
Kreppszövet : 2 ábra ... „ „ 279
Kretinizmus : Nöí kretin _ ... 233
Krodo : A goslari Krodo-oltár „309
Kakoric:iszártépö gép ._ ... _ ... 337
Kulissza ._ ._ _ 340
Kapolasir : Atreos sírjának keresztmetszete 336
Kászóvas: 1. A m. kir. postánál használatos

kúszóvasak. 2. A kúszóvasak alkalmazá-
sának módja ... .„

Kyb3le... ._ ... ._
Lábbeli : A XíV. sz.-ban divott hosszáorrá

lábbelik

La .Moathe : Homokköböl készült skori mé-
cses La Moutbe-barlangból

Lánc: 8 ábra „ ...

Lánodob : 2 ábra
Lánckorong : 1 —3. Lánckorongok metszetet

i. Gyárús szemá láncokhoz való fogazott
lánckorong ..

Lincvas _
Lángreakció _ „
Lwit .___._
Lapát: 2 ábra
Látás: 1. A szem harántmatszete. 2. Ma-

ríotteféle kísérlet. 3. Csapodi-Snellen-féle

olvasási próbák ._ ... ._ ... 519—520
Látószerv : A látószerv és a látóid^roetok

lefutása

Laugerie-Basse : Zsugorított csontváz a lan-

gerie-basse-i diluviális teleprl ...

Laoraceae (növ.) : A Cinnamomnm virága
hoaszmetazetben „ ... 540

Lawn-tennis ... ._ _ ... 650
I^z : 4 ábra „ .>, 553

366
393

— 399

462
466
467

470
471
487
490
497

... 533

538

OliUI

Lázméró 658
Léghajózás: A Montgolflsr-testvérek lég-

hicyója _ 686
Légköri fénytünemények : 2 ábra ._ ... 592
liégázár : 3 ábra ... ._ ._ _ 697
L3gyezök : 6 ábra .„ ... ._ 603
Lagyezs szárnynak (rovart.): A XenosPeckii

hímje 601
Leideni p.ilack: 1. Riess telep?. 2. Ktsiitó.

3. Henley-fóle kisüt. 4. Lane-fcle palack 610
L3kitosz _ 615
Lélegzés: 1. Spirom^ter. 2. A lélegzkészU-

lék beidegzése ... ._ _ 617—61S
Lemezmegmunkálás .„ ... ... 623
Lemna (növ.) : Két apró békalencse ^ ... 6i9
Len : Törtiloló „ 631
Lencse (fiz.) : 8 ábra _634—635
Lép (méhészet) ._ _ 661
Lepárlók : 1. Reichel és Heiszler lepárlója.

2. Folytonosan mköd lepárlókésztUék 663
Lóp.TSs szljdob 66i
Leveg folyósítása : Linde készüléke 691
Levélállás (növ.): 1. Háromnyolcad diver-

genciás levélállással biró hajtás alaprajza.

2. Egy növénytengely vázlatos ábrázolása

a levelek helyének magjelölósóvel. 3. A
Stachys palustris szára kéttagá levélör-

vökkel. 4. A Lysimachia vulgáris három-
tagá levélör^'ökkel 699

Leveles oszlopf... _ 700
Libella 717
Libellanegvedl „ _ _ 718
Libráeió _ 721
Liliom : Heraldikai liliomok _ 743
Liptó vármeg5'e címere ._ ... 772
Líra : 2 ábra _ ... 776
Lissajous- féle alakok : 2 ábra 781
Lissotriches: Merevhajú patagoniai indiánus 781
Lisztkeveró _ 78S
Livistona (növ.) : 2 ábra ... „ 799
Ló : Ménesbélyegek ... ._ .„ ... ._ 806
Lóherelevéldíszítraény ... ._ ... ._ 824
Lókímélö : Sack-féle lókímél 827
Lolium (növ.) : Lolium perenne 833
Lónyay-család címere _ ... 8t6
Lophocomi: Hottentotta fnök csomós hajjal 850
Losoncz város címere ... 857
Lotus (növ.) : Lotus cornlfulatus 862
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